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K i a d ó  h i v a t a l :

Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Fereocziek templomiunk átelleuében.

Az esküdtszékről.'1' )
Ir ta : Reichenhaller Béla.

i .

Hazánk minden téren és minden 
irányban az átalakulás állapotában van. 
A figyelmes vizsgáló a szellemi és 
anyagi törekvések minden szakában 
mozgalmat, sőt forrongást talál, heves 
süt éles harezot a haladás és maradás 
emberei között. Nekem azonban úgy 
tetszik, hogy u szellemiekre irányuló 
miiküdéB cBak újabb keletű, mert al
kotmányos korszakunk első évtizedé
ben vagy még tán utóbb is. majdnem 
kizárólag anyagiakkal foglalkoztunk s 
legföllebb mig a politikával bíbelőd
tünk s igy mindig csak hatalomról és 
gazdagodásról lévén szó, nem csoda, 
ha mindenfelé azon materialismus ter
jedt el, mely előbb útóbb minden ne
mesebb és önzetlen törekvésnek sirját 
szokta megásni, és a nagy közönséget 
demoralizálja. Minden jobb érzésű még 
az imént szomorodott szivvel láthatta, 
hogy a haladás és a közjó hangzatos 
jelszava alatt sok esetben a szájhősök 
és önzők serege saját czéljait kereste 
és érte el, — minek következménye 
volt, hogy a nagy közönség kiaknázta- 
tását látván, nemcsak közönyt, hanem 
ellenszenvet kezdett mutatni a közélet 
iránt, mely állapot a társadalomban 
azon elkeseredett és kérlelhetlen har
ezot idézte elő, melyet szemlélni és ta
pasztalni mindenkinek mindennap 
bőséges alkalma vau. Az önzés és 
puszta anyagiság azonban egészséges 
fejlődésre nem vezet, azért nemcsak az 
eszményiség híveinek, hanem a közjót 
szivén hordó minden önzetlen férfiúnak 
szent kötelessége a szellem fegyverei
vel ezen hangulat ellen föllépni, a nagy

*) Ezen czikksorozatot átvettük a .Sopron1 
czimü társadalmi, közgazdasági és szépirodalmi 
lapból szerkesztője és a czikk szerzőjének szives 
beegyezésével. — Átvettük pedig nem azért, mintha 
ezzel helybeli kormánypárti laptársunknak az es
küdtszék ellen intézett ostromát visszaverni akar
nánk, mert hiszen arra szükségünk nincsen, az 
ostrom intézője t. i. úgy vélekedvén, hogy „a 
milyen a malacz, olyan a miseu, nem nagyon 
erőltette meg magát a támadásban, de átvettük 
azért, hogy e tárgyban lapunk múlt évi folyamá
ban ismételt-e tett felszólalásunk után mások vé
leménye is ismertté legyen most, midőn e kérdés 
a büntető eljárás feletti törvényjavaslattal az ügy
védi kamara véleményezése alá jön. Szerk.

T  Á  B  0  1  A ,

A z  á r v í z .
Irta:

Király Kálmán.

Hatalmas korbácsával csapja-vágja 
A vad vihar a bőszült habokat,
Habzik a tajték tombol a viz árja 
Süvöltve zúg föl rémes hangokat.
Megremeg a föld . . .  ás a daemon-sereg 
Kaján tánezot jár vén háta fölött.
Meghalt az élet és a boldogság is 
Egy szebb hazába által költözött . . .

Az ár csak nő rémes hullámcsapással 
Mindent elrombol, pnsztit, eltemet,
Nem törődve a kinos sóhajtással 
Kaczag tovább a nagy világ fe lett. . . 
Fölhangzik a „ja j" fájdalmas nyögése 
Az anya sir, a gyermek nyöszörög,
Az ár csak n ő .. . és az ég biztatásul 
Félelmetesen rá visssadörög . . .

„Anyám! az égre! roskados a gunyhó ? 
Fussunk!.. ab vége!... most már nem lehet...“ 
S az árlökéstől beszakad az ajtó,
És a ház lányt anyával eltemet . . . 
Megremeg a föld . . .  és a fehér tajték 
Egyhangún locsog az ablak között, —  
Meghalt az élet és a boldogság is 
Egy szebb hazába által k ö ltö zö tt!...

Amott az ár egy kicsiny bölcsőt ringat,
A  melyben picziny gyermek mosolyog,
Az anya eltűnt. .  nem bántja nyilallat 
Szivét, a mely már megállt, nem dobog... 
Perdül a könnyű .. . kétségbeeséssel 
As ima elhal, rút átok között. . .
Meghalt az élet és a boldogság is 
Egy ssebb hazába által költözött. . , !

közönséget kiragadni a lethargiából
és figyelmét oly intézmények iránt fel- 
költeni, melyek nem a gazdagodás és 
mások rovásán való gyarapodás kér
déseivel, hanem oly tényekkel foglal
koznak, mik képesek azon közszellemet 
felébreszteni, mely nélkül sem száza
dok előtt, sem jelenleg állam és társa
dalom fönn nem állhatnak.

így gondolkoztam akkor, mikor 
az esküdtszéki vitákat olvastam, mert 
azok ama meggyőződést keltették ben
nem, hogy ezen intézmény nálunk 
nemcsak azért volna kívánatos, mert 
jó jogiütézvénynek bizonyult, hanem 
különösen azért is, mert az embereket 
elvonná az aranybálvány imádásától s 
igy a küzerkölcsÍ8éget nagy mértékben 
előmozdítaná.

Miután tapasztaltam, hogy az es
küdtszékekkel inkább a szaklapok 
vagy legföllebb a nagy politikai lapok 
foglalkoztak s ezek is oly módon, hogy 
csak egyes részletes kérdéseket vitat
tak meg, mivel föltételezték a dolog 
lényegének ismeretét, azt hivém, tán 
nem lenne felesleges annak alapelveit 
és czéljait közelebbről megismertetni 
ama vidéki közönséggel, mely épen 
hivatva leend előbb utóbb az esküdt
szék életrevalóságát magatartásával 
bebizonyítani. Szakavatott egyének 
hallgatván, magam fogok ezen feladat 
megoldásához, melynek keresztülvite
lében erőm gyöngeségének mentségére 
szolgáljon a jóakarat és azon törekvés, 
hogy a közjónak, habár kis mértékben 
is hasznára lehessek.

Az esküdtszéket nem lehet szoros 
értelemben politikai intézménynek te
kintenünk, nem különösen azon ha
talmi szempontból, melynek czélja 
volna, a bírói hatalmat a kormánytól 
vagy szakbiróságtól elvonni és a nép 
kezébe tenni le. Mert ha ennek a ha
talmi szempont képezné lényegét, ak
kor nem tudnók megmagyarázni azon 
körülményt, hogy az esküdtszékkel 
egészen homogén intézmények, milye
nek a német Schöffenbiróságok, sőt 
még a katonai bíróságok nemcsak az 
egész középkoron át, hanem napjaink
ban is különösen az újabb absolut ura
lom alatt is lennállottak, sőt maga a

Hatalmas korbácsával csapja-vágja 
A  vad vihar a bőszült habokat,
Habzik a tajték, tombol a víz árja,
Süvöltve zúg föl rémes hangokat. ..
Megreng a fö ld . . .  és a daemon-sereg 
Kaján tánezot jár vén háta fölött,
Meghalt az élet és a boldogság is 
Egy szebb hazába által költözött! . .

(Budapest, 1883.)

Ehilta dalaiból.
1.

Búcsúzunk a kis kertben. A  lomb 
Búsan hull, őszi szél zokog,
De a kékellő ég fölöttünk 
Pompás derűben mosolyog.

Picziny kezét kezembe' tartom,
Fájón sóhajtok, könuyezem,
Sokáig nem láthatjuk egymást,
Sokáig bús lesz életem.

De a gyönyör derűje mégis 
Besugározza telkemet:
Én báuatos tekintetéből 
Most olvasom le, hogy szeret!

2.

Más énekeljen a nagy
Hősök csodáiról;
Éu daliok kedvesemről,
Az ő kacsóiról.

Kincsekbe’ más találja 
Szivének Örömét,
Gyémántnál többre tartom 
Az ő picziny kezét.

Rózsás körmü, selyem lágy,
Káprázatos fehér; . . .
Mámorba pezsg a vérem,
Mihelyst kezemhez ér.

szoros értelemben vett esküdtszék, 
Francziaországban a nagy forradalom 
idrjében létesittetvén, megmaradt ak
kor is, midőn I. Napóleon, utóbb a 
Bourbonok, Orleánok és III. Napóleon 
egymást váltották föl az ország tró
nusán, —  és akik —  orleán Lajos 
Fülöp kivételével, mindnyájan ön
kény uralmat gyakoroltak. Ez mutat
ja, hogy az esküdtszék a hatalmi kér
déssel csak igen távol hozható vonat
kozásba, hogy az a monarchikus al
kattal nincsen ellentétben, a népsou- 
verenittással nincsen viszonyban — 
mert ennél nem hatalomról, hanem 
arról van szó, hogy az igazság mily 
alkalmi, s módon deritessék ki, illetőleg, 
hogy mily alkalmas testület hozza 
tisztába a bűnös vagy nem bűnös kér
dését. Azért bátran elmondhatjuk, 
hogy az esküdtszék nem politikai, 
hanem kiválóan igazságügyi institú
ció. Hanem a dolognak mégis van 
politikai oldala, és ez azon törekvés
ben összpontosul, hogy az alattvalók
nak jogai az államjogaival helyes 
arányban legyenek s a reformátorok 
azt kívánják, hogy az egyesek az ál
lam orgánumainak részben önkénye, 
részben téves lépései ellen biztosíttas
sanak, de mindig az igazságszolgálta
tás biztonságának megóvása mellett. 
Ha ez utóbbira fektetjük a súlyt, ak
kor nem azt fogjuk mondani, hogy 
azért, mert politikai szempontból kí
vánatos az esküdtszék, azért tartjuk 
mi azt jó jogintézmények, hanem azt 
fogjuk állitani, mivel hogy jó jogin- 
tézmégy a jury, — azért találunk be
hozatalában egyszersmind politikai 
haladást.

A politikai czél tehát csak másod
sorban jöhet tekintetbe, de ez sem té
veszthető szem elől, mert valóban az 
állam akkor fog helyes szervezettel 
birni, ha a különböző tényezők össz
hangban vannak egymással, mert ak
kor lesz meg a biztosíték aziránt, hogy 
az összemüködést elérhetjük s azért 
azon bíróságokat fogjuk mi islegmeg- 
bizhatóbbaknak tekinteni, melyeknek 
Ítélete különnemű, de egyenjogú egy
mástól független faktorok utján jön 
létre, mely faktorok egyszersmind azt 
eredményezik, hogy az egyeduralmi

Ha az ő bűvös újjá 
Simítja hajamat,
Lelkembe víg zsibajjal 
Tündérek szállanak.

Csókolni össze vissza 
Nem győzöm eleget.
Ez a kéz fogja, érzem 
Megnyitni meuuyemet!

Koroda Pál.

Egy rózsa mellé.
— P. J. k. a. emlékkönyvébe. -  

Vedd e rózsát, vedd örömmel,
A Bzerelem képe ez;
Kérdd meg tőle, hogy a szivem 
Hozzád miért esedez!

De vigyázz, hogy ne csalódjál,
Nem kérem én szivedet,
Mert a szív, ha játszunk véle:
Könnyen törik, megreped.

Talán csókot? Ast sem kérek,
A csók hamar jégre visz ;
Csókold meg e rózsa szirmát 
8 megcsókoltál százszor is.

Inkább tauulj sokat tőle,
A míg él és mig virul,
Tanulj tőle, hogy ha hervad 
És ha szirma majd lehull.

Gondold meg e rózsa sorsát,
A leánynak sorsa ez;
Hogy ne járj igy int a szivem,
Hozzád ezért esedez . . . .

Kárpáti Manó.

elv a politikai szabadság elveivel ki- 
békittetik.

De mi tulajdonkép az alkotmá
nyos kormányformának czélja? nem 
egyéb, mint a hatalmak megosztása
— de semmi esetre sem azoknak tel
jes elkülönítése. A hatalmaknak ezen 
megosztása, de amellett mégis ugyan
azon czélra való összműködése legfé
nyesebben a juriban mutatkozik, mert 
mig abban a monarchikus elem érin
tetlenül marad, a mennyiben jodtudó 
bírák, tehát hivatalnokok, az állam 
közegei, a fejedelem nevében mondják 
ki az ítéletet 8 őrködnek a felett, hogy 
a törvény szabályai szigorúan meg
tartassanak, —  addig a polgároknak 
adatik meg a jog — kimondani, hogy 
meggyőződésük szerint, a terhelt bü- 
nös-e vagy pedig nem.

Mindenek előtt tehát azt kell vizs
gálnunk, hogy a juri biztosítékot 
nyuj t-e néklink az iránt, hogy a nyil
vános jogrend létesittessék és fentar- 
tassék —  s csak azután ha eziránt bi
zonyosságot szereztünk, kívánhatjuk 
politikai szempontból annak létesítését
—  mert a jogrend fönntartása minden 
polgárnak és minden államnak szent 
kötelessége, és azért nincs oly becses 
politikai intézmény, melynek kedvéért 
amazt feláldozni vagy pedig megin
gatni szabad volna. Helyesen mondja 
Grlazer, kinek eszme menetét követem, 
ha az esküdtszék magában véve rósz 
és megbizhatlnn eszköz egyes fenyitő 
ügyek elbírálására, ha az államot 
azon veszélynek teszi ki, hogy saját 
bíróságai által kényszerüljön az igaz
ságot igazságtalansággá változtatni, 
akkor semmi tekintet a politikára 
vagy a többi államintézmények rokon
ságára sem fogja igazolni azon törek
vésünket, hogy a jurit létesítsük. Ezen 
törekvéseknek el kell némulniok ha 
az tűnik ki, hogy azon czélokat miket 
az igazságszolgáltatás magának kitű
zött; épen oly jó és teljes mértékben 
elérik az állandó biróságok collegiu- 
mai, mint a jurik. mert ez állandó 
bíróságok szerkezete minden esetre 
egyszerűbb és könnyebben létesíthető. 
Itt tehát azt kell bizonyítanunk, hogy 
a juri mint orgánuma a jogszolgál
tatásnak nemcsak nem rosszabb mint

A  farsang utolsó napjai.
„Habtacht!u
Szombaton tartották meg egyéves ön

kénteseink nagy „táncz-monoeveru-jüket 
a Hatyu „exercir platzánu.

„Párád - adjustirung“ -bán fény lett a 
terem !

Az alapszin fehér és rózsaszín volt 
eziistözéssel, a díszletek pedig fegyverek-, 
szuronyok-, dobok-, trombiták-, borjuk- 
s egyéb katona-szerszámokból állíttattak 
össze meglepő ügyességgel.

Középen ö felsége Ferencz József 
életnagyságu olajfestménye volt elhelyezve, 
előtte emelvény állott, három bártony 
székkel, mely hely Drauth ezredes és csa
ládja számára tartatott fenn. A zenekarral 
szemben egy óriási „csákó madár“ ragyo
gott gazdag fénypompában, apró „csákó- 
raadarak“ -, sapka-rózsák-, kapcsok-, s ki- 
sebb-nagyobb pitykékböl alkotva. A be- és 
kimeneteknél fellobogózott, fegyverek- és 
szuronyokból készített piramisok állottak.

Eljött az est, megkondult a tornyok
ban a vacsora-induló és rövid idő múlva 
„eiuzelu — majd „scbwarra weiseu indult 
meg a közönség: „direction" — Hattyú!

T íz órakor már „besetztu volt teljesen 
a nagy „terrain.M

Megrendült a zene.
Hurrá! 1 !
Kezdetét vette honfi hévvel a tánc/, 

és tartott kivilágos-kivirradtig.
A szép nem gazdagon volt képviselve, 

s különös feltűnést keltett azon körülmény, 
hogy nagy számmal voltak köztük olya
nok, a kik ez alkalommal vettek részt 
e l ő s z ö r  nagyobb tánczmulatságban, azaz
—  „rekruták“ .

Ezek után elmondhatni, hogy a „ma- 
noeveru pompásan sikerült.

a hivatalnok biróságok, hanem hogy 
annak szervezete oly üdvös az igaz
ságszolgáltatásra nézve, hogy az elő
nyösebb a hivatalnokbiróságénál.

(Folytatása következik.)

Szakadás a függetlenségi pártban!
— Nagy örömmel hirdetik a kormány
lapok a függetlenségi párti országos képvi
selők klubijában felmerült egyenetlenséget, 
személyes ambicziók és önérdek szülte 
versengéseket és felfújják azt pártszaka
dásnak. — Lassan egy kissé, ama klub
bot nem szabad az országos függetlenségi 
párttal összetéveszteni, melynek ama né
hány képviselő versengéséhez semmi köze 
sincsen és hivatva van Ítélni a felett, vál
jon azok magaviseleté a párt és annak 
tagjai irányában megfelelt-e kötelességük
nek. —  A  minthogy a klubbnak nem áll 
jogában a párt programmját megváltoztatni, 
kiszélesiteni vagy magyarázni, úgy ahoz 
sincsen joga, hogy abba uj elveket vegyen 
fel, hogy a párttagok és képviselők tevé
kenységét a programúi határain kívül 
megszorítsa, logkevésbé pedig hogy a 
„szabadéivüsógu-nek oly köteles magyará
zatot adjon, mely egyértelmű a független
ségi párt zömét képviselő magyar népnek 
feláldozásával és a párt közérdekeinek ár
talmas lenne. — Ezek felett csak országos 
pártgyülés van hivatva határozni, ennek 
kell határozni ama képviselők magaviseleté 
felett is, kik a függetlenségi párt elveivel 
alig megegyeztetbetö tényekre használták 
fel kiválóbb állásukat, vagy ilynemű más 
hivatást vállaltak.

A közöl* miniszteri tanácskozások.
—  Nem azokról van szó, kik magyarul 
közös, —  osztrákul reichs-minisztereknck 
hivatnak s csak hárman lévén Becsben 
székelnek és törvényszerű tanácskoz- 
mányra hivatva lehetnek. —  Most Becs
ben nagyobb számú miniszterek tanács
koznak együtt nem közös- sem reichsmi- 
niszterek, hanem osztrákok és osztrák- 
magyarok vegyest, ott van Tisza és Taaffe 
miniszterelnök, a két pénz-, honvédelmi- 
és közlekedési miniszter összesen nyolezan 
a bárom közössel tizenegyen s e nagy 
tanácskozmánynak több napra van szük
sége, hogy kifőzze, mit zúdítson legköze
lebb árva fejünkre. —  Stratégiai —  
drága — nem jövedelmező vasutak vau
nak tervben —  igy írják, azután a közös 
hadsereg és a honvédség további reformja, 
a hadsereg tüzérségének tetemes szaporí
tása, a mi az orosz ellenében ugyan mind 
szükséges, de igen sok millióba fogna ke
rülni, azután még a dunai bizottság kou- 
ferencziájára adandó utasítások is napi
renden voltak. — Az áramlat azonban 
mindennek daczára nagyon békés, a var
sói erődítések csak a tavasszal indulnak 
meg és kiépítésük bárom évbf* kerül.

„Abblasen !“ . . . „Rut!u
Vasárnap L i b s c h e r  V i l m a  kis

asszony leánynevelö intézetébe köszöntött 
be Karnevál ö herczegsége.

A kicsinyek mulattak.
Ez volt ám csak a „muri“ !
Délután négy órakor gyülekeztek az 

iskolából rögtönzött bál-terembe a kis 
növendékek, mamáik, testvéreik, rokonaik 
kíséretében pompás báli toiiette-ben. Ga
vallérok dolgában sem volt hiány, a kis 
diákok is hivatalosak voltak a mulatságon.

A  mint megszólalt a zongora, lett 
öröm, de mekkora!

Utczu hajrá haj!
Tánczra kerekedtek. Igaz, hogy a 

csárdásra keringőztek s a keringöre csár
dást jártak, de meg a taktussal sem sokat 
törődtek, hanem azért nagy volt örömük, 
boldogságuk, a ki olvasni sem tud. az is 
leolvashatta volna arczukról mennyei gyö
nyörűségüket.

Táncz közben szavalás volt.
Este nagy eszem-iszom.
Vacsora után újra hozzáfogtak a táncz- 

hoz s járták volna a hajnali kakas-szóig 
is, de a mamák és a jó nevelő kisasszony 
szavára engedelmeskedtek a kedves kicsi
nyek s tiz óra után szépen eloszlottak, 
ki-ki haza.

A bál folytatása következett otthon 
a puha dunnák között —  az édes álmok 
tündérvilágában.

Libscher Vilma kisasszony elismerést 
érdemel!

Ugyancsak vasárnap a „ K o m i  ó“ -lmn 
is volt kedélyes mulatság. A derék ven
déglős „Polgári-bálu-t rendezett.

A közönség igen szép számmal vett 
részt az estélyen.

Távol volt a feszesség, mely az elite- 
bálokat annyira jellem/i, helyette otthonias



Azt hisszük, hogy jobb volna be nem 
várni Varsó megerősítését, ennek megelő
zése felérne egy félmilliónyi hadsereggel, 
de a bécsi tanácskozmányokban aligha 
lesz egy hang is, mely ily irányban 
merne felszólalni.

Kossuth Lajos „Irataiméban igy
ir a virilismusról: „A  rendi alkotmánynak 
népképviseletivé fejlesztése természetesen 
magával hozta, hogy valamint a megyék 
országgyűlési követeinek választása a nép- 
képviseleti elvhez idoraittatott, úgy a me
gyei szerkezet is hatóságainak épségben 
tartása mellett szintúgy népképviseleti ala
pon rendeztessék. Ez el is lett rendelve 
az 1848-ki 16. t. ez. l-ső §-a által. De 
miként történt ez a „népképviseleti alapon 
rendezés ?" Történt úgy, hogy a törvény- 
hatóságok egyetemét képviselő bizottságok 
fele részben minden választás, minden 
népképviseleti jelleg nélkül a legtöbb adót 
fizetőkből állíttattak össze. Tehát népkép
viselőt helyett plutokráczia, melynek sem 
gyökere nincs a haza történelmében, sem 
tehetségre, sem hazafiui érdeklődésre nincs 
szüksége, miszerint a törvényhatósági köz
életből a népnek egy-egy képviselőjét ki
szorítsa. Még ha soha feléje sem néz is a 
megye gyüléstermének, mégis kiszorítja. 
A  népképviselet 50 perczentjének ez ex- 
propriácziója oly jogfosztás a népképvise
leten, s oly képtelen anakronizmus a jog
egyenlőség korában, hogy igazán a nevet
ségesség mesgyéjét súrolja. Csodálom is, 
hogy azok a jó  virilista urak, ha hazafiak, 
maguk nem inditanak meg mozgalmat, 
miszerint e gyertyaoltogató szereptől dis- 
penzáltassanak. A  vagyonnak mindig meg 
lesz a maga nyomatéka. A kik közülök 
érdeklődnek a közügyek iránt, megtalál
nák helyüket a gyülésteremben, mint nép
képviselők.

A függetlenségi körben történt vi
szálykodás alkalmából Madarász József a 
párt veterán tagja, a „Függetlenségiben 
egy meleghangú levelet intézett a függet
lenségi párt képviselőihez, kérve őket, 
hagyják abba a haza érdekében e czivó- 
dást s vállvetve segítsék győzelemre a 
nemzet függetlenségét. Pártunknak, a füg
getlenségi pártnak —  mondja a levél —  
programmja e z : „Magyarország legyen 
önnálló, független magyar állam, mely 
minden idegen beavatkozástól menten in
tézze minden ügyeit, mely teljes önnálló- 
sággal bírjon a közigazgatás és igazság
szolgáltatáson kivül a hadügy-, pénzügy-, 
külügy és közgazdászat minden ügyeiben."
E programm nem egyetlen egy napnak, 
de több éveken át meggondolt, megvitatott 
tanácskozásaink következménye. Több ér
tekezletnek, országos népgyüléseknek meg
állapodása határozata ez. Megvitattuk ezt 
is nem egyszer, de igen sokszor, vájjon 
a „fejedelem ugyanazonossága" ne vétes
sék-e fel, ne tétessék-e ki a programmba ? 
De mert 1874-től fogva az értekezletek 
és az 1874-ik, ugyszinte az 1881-ik évi 
országosan egybehívott és összejött nép- 
gyülések is oda nyilatkoztak, hogy nem 
kell, nem szükséges felvennni, nem is vet
tük fel. Nem vettük fel, mert a majdnem 
egyhangú megállapodások azt kívánták, 
hogy az 1874-ben megállapított grogramm 
maradjon meg, úgy, hogy ahhoz semmi 
hozzá ne tétessék, abból semmi el ne vé
tessék. Nem vettük föl mert az által fe
jeztetik ki a magyar nemzetnek azon ki- 
irthatlan törekvése, hogy állami önállósá
gának, függetlenségének kivívása előtte 
azon czél, a mely semmi föltételhez kötve 
nincs, a mely előtt minden egyéb tekinte
teknek, háttérbe kell vonulniok. A levelet, 
néhány ajánló szóval zárja be a pártnak 
korra nézve legöregebb, de lélekre nézve 
még most is ifjú tagja: László Imre.

Az ágostai hitvallású evangélikus
egyház egyetemes felügyelőjévé másodiz- 
beni szavazás utján Prónay Dezső báró 
lett megválasztva túlnyomó szótöbbséggel.
—  Kapott összesen 377 szavazatot Péchy 
Tamás 207 szavazata ellen. —  Egy-egy 
szavazatot kapott Fabinyi és Szentiványi.
—  Huszonnégy egyház szavazata külöm- 
böző szabálytalanságok miatt érvénytelen 
nek nyilváníttatott.

625,000 forintos jutalom. — Nagy 
dolga van a bécsi reichsrathi lengyel klubb- 
nak, de alkalmasint legközelebb magának 

reichsrathnak is Kaminszki reichsrathi 
képviselőnek ügyével, ki 625,000 forintnyi 
provízió miatt keresetet indított Schwarcz 
báró vasúti építési vállalkozó ellen. —  
Ezen összeget kötötte le előre Schvarcz 
báró egy vasúti építkezés megszerzésében 
való fáradozásért, az összeg az osztrák 
tartományi banknál letétben is volt, de 
mások által lett felvéve, illetőleg szét
osztva. —  Azon körülmény, hogy a ke
reset beadása előtti egyezkedésben Ka
minszki megelégedett volna 50,000 frttal 
és két társa részére, kik szinte reichsrathok, 
szinte 50,000 frttal, arra mutat, hogy ere
detileg is a kikötött 625,000 írt több 
közreműködött j  a t a l m á r a  volt szánva.
—  Az ügy roppant port vert fel, Ka
minszki lemondott a képviselőségről és 
meg akar maradni Staniszló város polgár- 
mesterének. — Ügyvéde dr. Wolski szinte 
kényszerítve érezte magát, hogy lemondjon 
a képviselőségről, noha csak mint ügyyéd 
vállalta a Kaminszki képviseletét magára, 
oda át a Lajthán túl a korrupezió és vé
delme felett sokkal szigorúbban ítélnek, 
mint nálunk a mindenható kormánypárti 
szavazó gépnek védelme alatt. —  Taaffe 
miniszterelnök akként nyilatkozott ez ügy
ben, „hogy ki kell seperni a szemetet.“
—  Azt várják, hogy a kormány maga 
parlamenti vizsgáló biztosságot fog indít
ványozni, minek folytán még több a kor- 
rupezióban részes ki fog küszöböltetni a 
törvénzhozásból.

A telekkönyvek átalakítása és a
földadó kataszteri adatokkal való kiegé
szítése felett az igazságügyi miniszter szak- 
tanácskozmányt tartatott. —  A törvény- 
javaslat czélját a tanácskozmány üdvös
nek tartja, mert a telelekkönyveknek ka
taszteri adatokkal kiegészítése, a térmér
téknek és tiszta jövedelem bejegyzése 
emeli a birtok hitelképességét, azonfelül 
pedig mulhatlan szükséges, hogy a tény
leges birtokállapot a telekkönyvi állapot
tal összhangzásba hozassák. —  A  javaslat 
a mostani telekjegy zököny veket akarja 
átalakítani, ezt a tanácskozmány nem he
lyesli, hanem uj betétek szerkesztését ja 
vasolja. —  A minisztérium részéről azon
ban kijelentetett, hogy az a részletes re
form terén áll és égető bajokon kíván 
segíteni. — A tanácskozmány egy szükebb 
bizottság munkálatának előterjesztése után 
fog újra felvétetni.

tette a kérdést, de mint ellenpróbáét, 
megfordítva, ekkor megesett Tisza Kál
mánon, hogy újra eltévesztette a kérdést 
és ülve maradt s vele a raameluksereg, 
az ekként kétszer szerencsésen megbukott 
Csáky-féle módositványt azután a többség 
által kierőszakolt harmadizbeni szavazás
sal elfogadták.

Nevezetes az, hogy mivel kapaczi- 
tálta Tisza az ellenzéket arra, hogy ne 
ellenezze a szavazási hibák kiigazítását, 
hogy t. i. „Reperálni a dolgot lesz mó
dunk a főrendi ház által", a mi ugyan
csak nem nagy tisztesség a főrendiházra 
nézve. —  Egyébiránt mint előre látható 
volt elfogadtatott Bánffy gr. módositványa, 
nehogy az ital mérési regále jövedelem 
szenvedjen, mert a regalejog tulajdonosok 
hozzájárultak, noha nem is a kormány
párthoz tartoznak.

Február 2-án napirenden volt az 
alsóházban az uzsora törvényjavaslatnak 
függőben maradt része az uzsoravétségnek 
hivatalbői leendő üldözése kérdésében. —  
Az igazságügyi bizottság fentartotta az 
eredeti szöveget, mely kizárja a hivatal
ból! üldözést, melyet azután a többség 
el is fogadott. Azután kérvényeket tár
gyaltak s mint rendesen átadták a kor
mánynak agyontanulmányozás végett.

Február 3-án igen rövid ülése volt 
képviselöháznak, melyen az uzsora tör

vényjavaslat harmadszor olvastatott és a 
szinte ülésező főrendiházba átvitetett, a 
főrendiházban a szentesített törvények hir
detése történt meg.

Az alsó ház ülései szünetelnek, mert 
a miniszterek nagy része Bécsbe zarán
dokolt tanácskozásokra, miknek főtárgya 
a honvédség szervezetének átalakítása (a 
közös hadseregbe való beolvasztása irá
nyában) lenne.

gyűlés 1881. évi augusztus havában tar
tott ülés által elfogadott és illetve a nm. 
vall. és közoktatási m. kir. minisztérium 
által határozottá emelt tanácskozási ered
mények megvalósítására eddig egyetlen 
tanitó-egylet sem intézkedett, de Ígérik, 
hogy ez év folytán úgy a népkönyvtárak 
mint Eötvös alap stb iránt mozgalmat in- 
ditandnak.

Külföldi szemle.

ki-

kényt Vm, derültség, féktelen jó kedv ural
kodott. Nagy előnye volt a bálnak a csinos 
egyszerűség, nélkülözve minden fényt, 
pompát, mely csupán pazarlást és nem 
kellemes, vidám szórakozást idéz elő.

A  bál reggelig tartott.
Következett hétfőn a Hattyu-ban Kar

nevál ö fenségének bucsu-banquettje a 
—  k ö z v a c s o r a .

A  közönség evett, ivott, tánczolt —  
jótékonyczélra.

Jótékonyczélra, a mennyiben lelkes 
nöegyletünk a mohácsi vizkárosultak ja 
vára rendezte a grand-eszem-iszom-bált.

Szem, száj és láb —  szörnyű műkö
désben voltak.

A  szem kifáradt az ékes hölgyko- 
szoru látásában. Csak most tűnt ki egész 
valójában, hogy városunk mily dúsgazdag 
szép hölgyekben.

Oh boldog városi
(Caak a- a kár, hogy szörnyen sáros!)
A száj sem csekély szerepet, sőt 

mondhatni hatalmas szerepet játszott; mű
ködött akár egy patent daráló gép.

A tágas ét-terem, melyben gazdagon 
terítve ízletes, pikáns ételek, pompás bo
rok nagy sokaságával — hosszan nyúj
tózkodtak az asztalok, körüllepetve jó 
ízűen falatozó, idogáló közönségtől: lu- 
kullusi vacsorát varázsolt szemeink elé.

Vájjon minek nézhette az, a kinek 
már úgy éjfél után egy kissé káprázott a 
szeme?!

Szentül —  mesebeli Eldorádónak!
De majd elfeledkezem a —  lábról. 

A  láb is nagy feladatot végzett, folyto
nos mozgásban volt, mintegy „örök moz
dony4*. Vidám zene zendült 8 a pezsgő 
vérü fiatalság tánezra kerekedett. A  né
gyest mintegy 90 pár tánczolta két nagy 
tömött colonne-ban. A soupée-csárdás tar-

Országgyűlés.
Február 1-én n gy baj esett az alsó

ház mamelukjain s ez kimutatta, hogy 
mily édes keveset törődik ezen csapat a 
haza üdvével, hogy nem gondolkodva sza
vaz úgy, mint az elöcsahos reá példát ád. 
— A  korcsmahitel felett volt a döntés, 
a miniszterelnök már eleve elfogadta 
Csáky grófnak a mameluksereg újévi 
gratulánsának módositványát Bánffy gr. 
módositványához, mégis a kérdés felte
vése után eltévesztvén azt, felállóit ellene, 
mit látván a mamelukok mint egy zsinór- 
rántásra mind felállt, de ez még nem 
volt elég, egy darab idei parlamentirozás 
után elnök ellenpróba czim alatt újra fel

tárná alatt kétszer is körüljárt az óra nagy 
mutatója.

Világos reggel ért csak véget a —  
vacsora.

Váljék kedves egészségükre!
Kedden, már mint húshagyó kedden, 

Karnevál herczeg mámoros fővel nagy 
„bachanaliá“ -t csapott a Hattyú ban, aztán 
packoltatott és elköltözött.

Adieu, kedves herczeg!
Vége a farsangnak, vége a báloknak.
Ha visszapillantunk s egy kis elme

futtatást tartunk a farsang felett, csak 
akkor vesszük észre, hogy minő érdekes.

Ott a lámpák fényénél, a zene gyors 
ütemrezgése közben, tánezosa kebléhez 
pihegő kebellel simulva, ott pillantja meg 
a hajadon-leány a jelöltet, a számára ren
delt férfit, kitől élete, sorsa, boldogsága 
függ. A mama nem kevesebb félelemmel 
lépi át a bálterem küszöbét, mint a le
ányka. Neki kétszeres a lelki hatás: sa
ját leánykori emlékei is felujulnak, átéli 
mégegyszer az akkori érzést.

Á  farsang a társaság nagy rendez- 
vous-ja a vigság jelszava alatt; egy álta
lános meeting, hol egy egészen uj nem 
zedék sorsát, családok alakulását határoz 
zák meg zeneszó mellett, táncz közt.

A házasulandók itt tartanak szemlét 
a „virágok" felett, hogy melyiket szakít
sák le.

Mennyi romantika és dráma indul 
meg farsangban ?!

Hány fedél alá lopózik a kis Ámor?!
Vége, vége a farsangnak —  böjt kö

szöntött be.
Derűre —  ború !
Jó éjszakát tündér-világ!

A kis reporter.

A franczia köztársaság képyiselőházá- 
ban a volt uralkodó családok tagjainak 
kiutasithatása feletti törvényjavaslatot a 

| monarchikus pártok heves és dühös oll 
zése mellett megszavazták, azonban 
látások olyak, hogy a szenátusban meg
bukik. —  A miniszterválság sem ért még 

i véget, Jules Ferry fogna egy minisztéri
umot alakítani az újabb hirek szerint. 
Duchatel gr. bécsi franczia követ szinte 
lemondott állásáról.

A  czár végre elhatározta, hogy má
jusban megkoronáztatja magát e czélra 
egy kiáltványt tétetett közzé, a határnapot 
azonban nem tűzette ki. —  Azt a hirt is 
terjeszteti, hogy a koronázás után ad ki 
egy reform manifesztumot és Lorisz-Meli- 
kofot hívja meg miniszternek, ezzel azt, 
hiszi, hogy a koronázásig békét adnak 
neki a nihilisták.

Újra három görög-katolikus papot 
száműztek Szibériába, és öt varsói gym- 
naziumi tanulót kizártak, mert a tilalom 
ellenére merészkedtek lengyelül — anya
nyelvükön —  beszélni.

Starabulban női lázadás volt. Kétezer 
szegény özvegy ostromolta a pénzügymi
nisztert követelve hátralékos nyugdijaikat, 
mivel azonban nem fizettek, rettenetes 
botrány keletkezett, minek csak a katona
ság tudott véget vetni.

Taniigy.
(Folytatás.)

X V III .  Tanitó-egyleti ügyek.
Van a tankerületben öt tanító egylet 

a ezen kívül a baranya megyei községi 
tanítók testületé.

A pécsi tanitó-egyletnek rendes és 
tiszteletbeli tagja van 36, fölvételre jelent
kezett 14, egész évben egy választmányi 
és egy közgyűlést tartott, vagyona kész
pénzben 150 frt, könyvtára 158 kötetben 
141 dban, egész éven át 4 tag vette 
igénybe s 8 munkát olvasott. Az Eötvös 
alap iránti részvét csökkent, s a rendes 
tagok sem küldik be pontosan járulékaikat.

A siklósvidéki tani tó egylet 27 tagból 
áll; négy ülést tartott, mely alkalommal 
gyakorlati előadás is tartatott. Az egylet 
vagyona 20 frt. kintlevö követelés és 34 
kötetnyi könyvtár, melyet a tagok szor
galmasan igénybe vesznek; az egylet a: 
országos tanítói árvaházra gyűjtést ren 
dezett.

A pécsvárad-vidéki tanító egylet tagjai 
száma jelenleg 30, az óv alatt 3 köz- és 
egy választmányi ülést tartott; az egylet 
nek készpénz vagyona nincs, könyvtára 
azonban 85 kötet, ebből 10 tag 30 köte
tett vett igénybe.

A  községi tanítók megyei testületé 
81 tagot számlál, rendes közgyűlését meg 
tartotta, mely alkalommal volt szerencsénk 
Bezeredi Pál ö nsgát is üdvözölhetni, ki 
a selyemtenyésté9 és faiskola-ügyről tartott 
egy érdekes és lelkes előadást; az egy
letnek semmi vagyona sem könyvtára nincs, 
mivel a testület tagjai egyszersmint más 
egyletnek is tagjai lévén, ott vehetik 
igénybe a könyvtárt. A testület szintén 
kimondta a gyűjtést a tanítók orsz. árva
házára.

A baranyavárvidóki és moháosvidéki 
tanitó-egyletektöl semmi jelentés sem ér
kezett.

Ezen adatok eléggé megvilágítják a 
tanítók egyleti és testületi működését b 
meg kell valani, hogy azok nem igen ked
vezők, talán a pécsváradvidékiaz egyetlen, 
mely figyelemre méltóbb tevékenységet 
fejtett ki, aztán meg a siklósi.

Az országos tanítói képviseleti köz-

XIX . Ajándék tanszerek. 
Tapasztaltatván, hogy több 

iskola fenntartó még hosszabb ideig sem 
lesz képes saját erejéből iskoláját a szük
séges tanszerekkel felszerelni, ajánló fel- 
terjesztésemre a magas kormány által 
ajándékképen a szükséges tanszerekkel 
elláttattak a következő községekben levő 
különböző jellogü iskolák u. m. Kemse, 
Cz. Bogád, Sámor, ref. Kácsfalu (g. k.), 
Sepse, ref. Beremend, (helv. és g. k.) H. 
Szöllös, Karancs, N. Ürög, H. Szt. Márton, 
Pócsa, Virágos, Haraszti, Kémes, Bisse, 
Lőcs, Szt. Katalin, Okorvölgy, Kaan, Het- 
vehely, Bisztricze, Barátur, Egyházbér, 
M. Hertelend, Bakócza, M. Szék, Mánfa, 
Bükösd, Helesfa, Dinnyeberki, Nagy-Váty, 
Kis-Pcterd, Csehi, Becsefa, Kákics, Maró- 
csa és Kóros összesen 38 iskola.

XX. Hatósági intézkedések.
A tek. megyei közigazgatási bizottság 

a tankerület területén itt ott felmerült 
zúgiskolákat hatóságilag bezáratta s intéz
kedett, hogy az ezekben járt tankötelesek 
törvényes oktatásban részesüljenek. Árva
házak, vagy szeretetházak felállítása iránt 
eddig hatósági intézkedés nem kezdemó- 
nyeztetett s szerény véleményem szerint 
ez irányban, minthogy a lakósság áldozat- 
készsége folyton igen sok oldalulag igénybe 
van véve, mostanában társadalmi utón 
eredménynyel kezdeményezni nem is igen 
lehet; hanem igen is lehet majd s kell is, 
ha a megye közönsége azon helyzetben 
leszen, hogy saját jövedelemmel fog ren
delkezni. Hasonlók a viszonyok a kisded
óvodák, felső nép és polgári iskolák, az 
ipar és kereskedelmi iskolák valamint a 
házi ipar tanítás terén is.

A tankötelesek szorgalmas iskolába 
járatása tekintetében a tek. közig, bizott
ság erélyesen intézkedett, hogy a tankö
telezettségi törvények végrehajtassanak; e 
czélból teljesittetett a tankötelesek Össze
írása és utasittattak a községi elöljáróságok 
a hanyag szülök megbírságolására, meg
követelte továbbá, hogy eljárásuk eredmé
nyét feltüntető kimutatásokat havonkint 
tegyenek. — E jelentések alapján a ha
nyag községi birák közül többen meg is 
büntettettek. Ezen folytonos ellenőrzésnek 
igen kedvező eredménye észlelhető is.

Az iskolaszékek megbízatási három 
éve letelvén, az újból választás iránt a 
kellő intézkedés a maga idejében megté
tetett.

Intézkedett a közig, bizottság minden 
felekezeti főhatóságnál aziránt is, hogy 
mindenütt a szükséges osztályok és tanítói 
állomások szuporittassanak, ennek a mint 
fentebb jelezni szerencsém volt már is 
volt eredménye, a többi helyeken is az 
intézkedések folyamatban vannak. A köz
ségi iskolai alapvagyonok ügyét is ren
dezte s azoknak számadás mellett való 
kezelését szabályozta ; intézkedett a meg
üresedett tanítói állomásoknak a lehető mi
előbbi betöltése iránt; ily eset azonban 
csak 3 fordult elő a községi iskolákban.

Gondoskodva volt aziránt is, hogy a 
háznál tanult növendékek valamely nyil
vános intézetben vizsgálatot tegyenek, hogy 
a felekezeti iskolákban is a szorgalmi idő 
és iskolalátogatás pontosan eszközöltessék, 
hogy az egészségi törvények az iskolák
ban kellő figyelemre méltassanak. Járvány, 
mint vörheny s torokbajok nagyon sok 
helyütt fordultak elő, de többnyire szeren
csés lefolyásnuk lévén az iskolát csak né
hány helyen kellet beszüntetni. Folyton 
figyelemmel kisértetett, hogy nem képesi 
tett tanítók ne alkalmaztassanak, továbbá, 
hogy a már alkalmazottak a képesítő 
vizsga letételére szorittassanak.

A magán tanintézetekben az évi zár
vizsgák legtöbbjén személyesen vettem 
részt, vagy gondoskodtam, hogy azon meg
bízott által képviselve legyek.

Tanítók fizetésének végrehajtás utján 
való behajtása egyetlen egy esetben sem 
kérelmeztetek; a fegyelem a küségi tanítói 
testületben kifogástalan volt.

X X L A tanítók nyugdíjazása.
Az egész tankerületben csak egyetlen 

— a hidori tanító lön nyugdíjazva; 3 ta
nító nzugdijügye pedig folyamatban van ; 
ellenben 10 tanító özvegy nyert elintézést 
u. m. a mislenyi, romonyai, gilvánfalvai, 
ellendi, p. bogádi, kemsei, vaiszlói, boty- 
kai, bogdásai és iván-dárdai. Ezen orszá
gos tanítói nyugdíj ügyben igyekeztem a 
lehetőségig rendet teremteni s e czélból 
minden tanítói változást, melyről csak ma
gán utón értesültem is figyelembe vettem 
s arról az illetékes hatóságokat a szüksé
ges intézkedések megtétele végett lehető 
gyorsan értesítettem; fájdalom, hogy taní
tóink közül sokan ezen ügy iránt semmi 
érzékkel nem bírnak s okmányaik beadá
sára gyakran hatóságilag s bírságolás 
mellett kell őket kényszeríteni.

X X II. Tulnépes iskolák,
Az 1868. évi X X X V III. t. cz. 34.

§-a alapján tudvalevőleg egy tanító 80 
növendéknél rendesen többet nem taníthat; 
rendkívüli esetekben az illető iskolai fel
s ő ig  adhat reá engedélyt, a közigazgatási 
bizottság pedig köteles arra ügyelni, hogy

aziskola fentartók a törvény eme követel
ményének eleget tegyenek, másrészt, hogy 
az ily esetek a magas kormánynak beje
lentessenek ; ily czélból a t. közig, bizott
ság a szükséges intézkedéseket a múlt 
évben megtette s amint fentebb volt sze
rencsém jelezni, nem eredmény nélkül. Az 
ez évi statisztikai adatok azonban számos 
oly iskolát tüntetnek fel, hol a törvény 
fennti szakasza értelmében még sok a 
tenni való. Ezen iskolák a következők: 
Baranyavár r. k. iskola 100 tankötelessel, 
Berkesd r. k. 118 tnk., Bicsérd 115 (is
kolába járó), Bikái ág. v. 101, Bolmány g. 
k. 96. Bozsok r. k. 224 (2 tanító), Bü
kösd (Megyefa, Szt. Domjánnal) r. k. 116, 
Csikós-Töttős ág. v. 104, Darázs r. k. 
135 (Márokkal), D. Szekcsö r. k. 457 (3 
tanitó), Egregy r. k. 129, F. Mindszent 
r. k. 111, Görcsöny (KÍB-Dérrel) r. k. 
90 jár, Hidas ág. v. 281 (3 tanító) Jágo- 
nak r. k. 119, Jenő r. k. 106, Izsép r. 
k. 127, Kis-Köszegh r. k. 241 (2 tan.), 
Mágocs r. k. 364 (3 tan.), Mánfa r. k. 
(Budaijával) 109 jár, Mohács r. k. 1166 
(10 tanitó), Monostor r. k. 96, N. Nyárád 
r. k. 158, Nádasd r. k. 332 (3 tan.) N.- 
Ürögh közs. 100, Ofalu r. k. 102, Pellérd 
r. k. 100, Pécsvárad r. k. 227. (2 tan.), 
P. Lak r. k. 104, R. Mecske r. k. 132, 
R. Töttös r. k. 99, Sellye h. hitv. 94, 
Somberek r. k. 147, Szajk r. k. 102, 
Szebény r. k. 130, Szt. Iván r. k. (Szt. 
Gállal) 90 jár, Szt. Ürzsébet r. k. 96, 
Tésenfa (Szaporczával) h. hitv. 121 jár, 
Vörösmarth r. k. 133., Vémend r. k. 213 
tényleg jár (2 tan.). S igy összesen 41 
helyen mintegy 44 osztály s ugyanannyi 
tanítói állomás leszen szervezendő. Ezek 
közül több helyen az eljárás, mint Bicsérd, 
Darázs-Márok, N. Nyárád, Mohács stb. fo
lyamatban van, egyebütt mielőbb megin 
ditandó lészen.

(Vége következik)

M. M ecske 1883. február 5.

Tekintetes szerkesztő úr!
Becses lapja 5. számában „Jegyzők 

közgyűlése" cziraen közlött czikk azon 
része, mely a községi törvény revíziójáról 
szól tévesztve adatott elő, ugyanis azt 
mondja a czik : „a múlt közgyűlés alkat 
mával felsőbb helyről történt felhívásra 
körlevélileg értesittettek az összes községi 
és körjegyzők, hogy a községi törvények 
módosításáról munkálatot dolgozzanak ki." 
A „felsőbb helyről" megjegyzés képes az 
olvasó közönséget félrevezetni s vele azt 
hitetni el, hogy talán valamely miniszter
től leltek a baranyamegyei jegyzők meg
bízva, hogy a községi törvényt revidiálják. 
A dolog abban á ll: Az országos jegyzői 
egylet feladatául tűzte ki a közsgi törvény 
revízióját s ha szükséges a módosítás esz 
közlését. Felhívást intézett tehát Magyar- 
ország valamennyi jegyzői egyletekhez, 
hogy foglalkozzanak ezen kérdéssel s eset 
leges javaslataikat a központi egylethez 
juttassák. Ezen felhívás folytán bízott meg 
a megyei jzÖi egylet minden járásból né
hány tagot a szükséges módosítási indít
ványok kidolgozásával

Időközben azonban mivel a megyék
ből csak csekély számú dolgozatok érkez
tek be a központi egylethez, — ez 
szakfórfiak közreműködésével formulázott 
kérdésekben küldötte le az általa teljesített 
revízió alkalmával szükségesnek talált 
módosításokat és felszólította a megyei 
egyleteket, hogy már most ezen formulá
zott kérdéseket beszéljék meg s azokra 
adjanak véleményt.

Az országos jegyzői egyesületnek ez 
utóbbi intézkedése Szüts Károly sellyei 
jegyző előtt tudva nem volt s a megyei 
jegyzők egylete applauzussal fogadta Szüts 
Károly önálló és egyedüli munkáját Nem 
úgy van tehát a mint a czikk Írja, hogy 
a revízió nem felelt meg a kívánalomnak, 
sőt ellenkezőleg a Szüts Károly által be
adott dolgozat összevágott az országos 
jegyzői egyesület által leküldött dolgozat
tal, a miből következik, hogy Szüts igen 
helyesen fogta föl és oldotta meg feladatát. 
Egyátalában Szüts Károlyban oly erőt bir 
a jegyzői testület, a mely tenni akar és 
bir is s a melynek még hasznát fogja 
venni a jegyzői egylet, de mivel neki ér
zékeny oldala is van, kérem szerkesztő 
urat szíveskedjék becses lapjába csú
szott hibát ezen értelemben helyrehozni.

Tiszteletem nyilvánításával vagyok
Kohárits József

körjegyző,
mint a köz- éa körjegyzők választ

mányának tagja.

K is  K ő s ze g , 1883. február 4 én.

T. Szerkesztő ur!
Elkésve bár, de mégis helyén lévőnek 

tartom, hogy Kis-Köszeg (Batina) község 
árvízi küzdelméről és szerencsés megme
neküléséről is megemlékezzünk e lapok 
hasábjain.

Községünket a Karasicza, az Ó-Duna 
két ága és a nagy Duna fenyegeté fel
duzzadt árjával. Január 10 én a ferencz- 
csatornai és a dunagőzhajózási ügynöksé
gek taraczklövésekkel adtak jelt a veszély 
felöl, a dunai biztos megtette jelentését a 
szolgabiróságnál és az elöljáróságot erélyes 
védelmi tevékenységre felhívta.

A  töltési munkára kirendelt egész 
községi munkaerő már harmadnapra látva 
az árnak rohamos emelkedését csüggedni 
kezdett, ekkor már csak az egy szál ren
delkezésére állott pandúrral tudta a duna- 
biztos az embereket a munkában megtar-



tani, de midőn a viz napi áradásának
mérvét megkettöztette, az ijedelem akkora 
erőt vett a lakósságon, hogy a töltési 
munka helyett hurczolkodni kezdett a la
pályban épült házakból. — A  duuabiztos 
és az elöljáróság csak rendkívüli erély 
alkalmazásával és karhatalommal tudta a 
népet a munkába állítani, de ez látva a 
veszély nagyságát, ekkor oly erőt fejtett 
ki, mely mindenesetre elismerésre méltó, 
fenn is tartották a régi töltést már áthágó 
áradást addig, mig a járási szolgabiró a 
szomszéd községekből kirendelt munka
erővel megjött és nyúlgát emelése lehetsé
ges volt, ehez szerencsére hozzájárult a 
bekövetkezett fagy, minek következtében 
több száz család a koldusbottól meg
menekült.

Fogadják ezért a járási szolgabiró és
a duuabiztos urak, a kiskőszegi és a se 
gélyre jött községek elöljárói és jegyzői, 
kik a fáradalmas éjjel-nappali munkában 
eruyedetlenül kitartottak, a kiskőszegi pol 
gárok hálás köszönetét.

A helybeli plébános, ki mint bizott
sági tag a veszély idején erélyesen közre
működött a munkánál, a szerencsés meg
menekülés Örömére e hó 8-án hála isteni 
tiszteletet fog tartani.

Kiskőszegi.

Iz**ép, 1883. február 5-én.

Tisztelt szerkesztő ur!
Rampelt Adolf úr a föherczegi helyei 

uradalom igazgatójának ő felsége által a 
mezőgazdaság s közügyek terén szerzett 
érdemeinek elismeréséül a 111. osztályú 
vaskoronarenddel történt kitüntetése alkal
mából, a midőn a kitüntetést méltán meg
érdemlő s életét a mezőgazdaság felvirág
zása illetve előmozdításának szentelő nemes 
férfiút üdvözölném, egyúttal megjegyzem, 
hogy az alig elmúlt árviz-veszedelem al
kalmával az illető újabb kitüntetést érde
melt ki. —  Ismeretes az. hogy Kölkedtöl 
Darázsig a Duna mellett több ezer 
holdból álló egy évtized előtt egészben 
árterületet képező erdőség létezett, ez er
dőség egy része még ma is fennáll ugyan, 
de szabályozva s az egész terület ármen- 
tesitve, igen nagy része kiirtva, ma a 
legjobb termékeuységü szántóföldet képezi, 
közepén ma az úgynevezett Izabellaföld 
pusztával, a hol körülbelül 200 ember ál
landóan, s nyáron által meg sem mondha
tom, hány szegény községbeli napszámos 
szerzi meg mindennapi kenyerét. — A 
diszes tisztartói lak s egyéb csaknem 50 
lakosztály s igen czélszerü s gyönyörűen 
berendezett gazdasági épületekből álló 
puszta helyén talán még ma is a vad ren
geteg s százados jegenyefa erdő várná a 
mohácsi vagy kölkedi hires teknöfaragó 
oláhok zuhogó fejsze csapásait, ha említett 
igazgató ur, Márkovics Károly ur s volt 
uradalmi tömérnök közreműködése mellett 
ez egész területet nem ármentesitette volna. 
Ez ármente8itési munkálatok, illetve a 
védtöltések által nem csak az említett 
uradalmi terület s puszta van az árvíztől 
megvédve, hanem Dályok, Izsép, Herczeg- 
Márok s Darázs községek határának egy 
igen terjedt része. —  Az 1876. évi árvíz 
alkalmával igaz, hogy a még akkor alig 
elkészült friss töltést daczára a legnagyobb 
óvintézkedéseknek, egy éjjel s vihar köz
ben, a viz Izsép nagyközség felett keresz
tül szakította s úgy az uradalom, mint a 
fenti községeknek tetemes kárt okozott ; 
de ma a midőn a viz állása ép oly magas 
volt, sőt némely helyeken még az 1876. 
évi vízállásnál még magasabb, —  az igaz
gató urnák csaknem ember fölötti hata
lommal történt fellépése s önfeláldozó te
vékenysége, a munkások rendes beosztása, 
a viztódulások elrekesztéséhez szükségelt 
anyag gyors beszerzése s az éber felügye
let által, úgy az uradalmi árterület, mint 
a nevezett községek határai az árvíztől 
megmentettek s e mentés körül a derék 
férfiú nem hogy az érdekelt községeket is 
hajszolta! ta volna a munkára, —  hanem 
egészen önerejüleg az uradalmi cselédség 
s felfogadott munkások által tartotta fenn 
a töltéseket s igy a dolgot nem kerülő 
szegénységünk e minden munkában szü
netelő téli idényben még meglehetős ke
resetnek örvendett.

Nagy tevékenységet fejtett ki s igen 
nagy segítségére volt az igazgató urnák 
e teendőiben Izabellaföld pusztai Kait Jó
zsef uradalmi tiszttartó is, ki többször töl
tött egész éjt künn a hidegben a munkások 
körül a töltéseken.

Az idei árvíz egész Magyarországban 
a Duna mentén csaknem mindenütt ke
resztül szakította a töltéseket s megszám- 
lálhatlan károkat okozott, még mi egyrészt 
az isteni gondviselés, másrészt a nemes ób 
önfeláldozó igazgató ur erélyessége által 
e veszedelmes s pusztító elemtől egyelőre, 
tekintve, hogy az apadás még egyre tart, 
megmentettünk s igy mint a közügy terén 
tevékeny s tettre kész egyéneknek tiszte
lője, tartoztam azzal, hogy az itteni helyi 
viszonyokat nem ismerő t. ez. közönség 
tudomására hozzam s kérem tisztelt szer
kesztő urat, hogy jelen soraimnak becses 
lapjában helyt adjon.

Simoukovlcs Mihály
kisbirtokos.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Február 8.
Vésey Rezső tszéki bíró által

1. Moizes Erzsébetit özv, Balogh Pé 
térné —  Ivánkó Imre és neje Moizes Ka
talin ellen perujitó keresete, ítélet hatályon 
kívül helyezése iránt.

2. Ritzl Bálint —  Puterka József el
len szerződés teljesítése esetleg feloldozása 
iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Február 10-én

Roncsics István ellen lopás miatt. —  
Schubert Czeczilia ellen lopás miatt.

Február 12-én.
Kerpner Márk és neje ellen sikkasz

tás miatt. —  Heller József ellen lopás 
bűntettének kísérlete miatt. — Nikolaus 
Péter és társa ellen lopás miatt.

Február 14-én.
Lengyel Julianua elleu lopás miatt.

— Lengyel Pál ellen súlyos testi sértés 
miatt.

Február 16-án.
Hosszú Terézia ellen lopás miatt.

Február 12-én.
Fodor Sándor ellen halált okozott 

testi sértés miatt.

Különfélék.
—  Baranyamegye törvényhatósága 

évnegyedes rendes bizottsági közgyűlését 
február 12-én délelőtti 10 órakor tartja 
Pécsett a megye székházában, melyen 
Mihailevics Athanáz elhunyt föpénztárnok 
helyett a választás fog megejtetni. —  A 
gyűlés tárgysorozata 55 számot tartalmaz, 
köztük nyolczrendbeli más törvényható
ságtól érkezett átirat.

—  Húshagyó kedd. Az utczák e 
napon népesek voltak, a kocsmák hango
sak a mulató helyeken csak úgy sür- 
gött-forgott a sokaság. A  csörgő sapka 
e nap jelvénye, boszorkány-tánezot járt 
az ész. Délután 5 órakor nagy néptömeg 
árasztotta el a fötért, a farsang utolsó napjai
ban szokásos szentségimádás után a városi 
plébánia templomból megindult a körmenet, 
melyen a városi zenekar játszott. Ezen 
egyházi szertartást —  farsang temetésének 
nevezik nálunk. A  körmenet után szét
oszlott a tömeg, ki haza, ki meg szóra
kozni, mulatni. E napon véget ért a far
sang, mely az idén úgy kedélyesség 
dolgában, mint anyagi eredmény tekinte
tében igen sikerült volt.

—  Hamvazó szerda. Karnevál her- 
czeg eltűnt körünkből, a farsangi zaj ki
halt. Az átélt öröm napok után megvirradt 
az első böjti nap reggele — hamvazó 
szerda! —  Az ájtatos hivök serege az 
Isten házába sietett a csengő harang hivó 
szavára, hogy buzgó imában közeledjék 
az Úrhoz. Minő változás! Az arezokon 
nem ült többé pajkos mosoly, csalfa varázs, 
eltűnt a farsangi zománcz; most fenséges 
nyugalom, vallásos áhitat ömlött le róluk. 
Vége lön az isteni tiszteletnek, sürü cso
portokban hagyták el a templomot —
—  mindenkinek egy kis haran szürkült 
homlokán. Memento móri! . . . .  Porból 
lettünk —  porrá leszünk!

— A jogakadémia köréhöl. A  jog- 
hallgatók — dr. Loncsár József szeretett 
tanárukat, ki az olvasó kör helyiségének 
uj berendezése, csinos átalakítása körül 
sokat fáradozott s anyagi áldozatot sem 
kiméit — azon kiváló megtiszteltetésben 
részesítették, hogy a kör „disztagu-jává 
választották s az erről szóló csinosan ki
állított diszokmányt csütörtökön adták át 
neki ünnepélyesen. A  derék professzor 
nagy örömmel fogadta a megtiszteltetést.

—  A pécs- baranyai kertész-egylet 
f. évi junius hóban „rózsa-, virág-, ta
vaszi gyümölcs- és kerti terményekből álló 
kiállitásu-t fog rendezni, melyhez Baranya, 
Somogy, Tolna és lehetőleg Slavonia is 
fognak járulni. A kiállítási programúi, úgy 
a tüzetes határnap annak idején fognak 
közöltstni, hogy a kiállítani szándéko
zók jó eleve készülhessenek.

—  Csalódott szerelem. „A szerelem 
óriási láng, mely az egész világot 
gyújtja ránku — mondja a költő. Igaza 
van. A szerelem hatalma szörnyű! Bau 
maiin Teréz helybeli hajadon szivében is 
fellobbant a láng és szeretett egy ifjút. 
Már menyasszony volt, közel a mennyei 
boldogsághoz, midőn egyszerre a csalódás 
poklának mélységes fenekére szállt alá. 
Kedvese megcsalta, elhagyta. A megtört 
szivü leány kétségbeesésében letért az iga
zak útjáról, fegyvert fogott és szerdán 
agyon lőtte magát. A gyilkos golyó rosz- 
szul találta, mert csak pár órai kínos 
szenvedés után adta ki lelkét.

—  Halálozás. Pártunk ismét egy 
bár egyszerű, do derék taggal fogyatko
zott —  Cserta Ignáoz kereskedő meghalt. 
A  boldogult életének 49-ik évében e hó 
7-én éjjeli egy órakor szélhüdésben múlt 
ki. Halálát gyászolja özvegye és öt árvája. 
—  Béke hamvaira 1

—  Éjjeli zavargók. Csaknem napi
renden vannak az éjjeli csendháboritások. 
Kurjantgatnak utcza-hosszat borizü han
gon, itt-ott be is csengetnek. Különös elősze
retettel a gyógyszertárakat dörömbölik föl 
8 aztán elillannak. Hamvazó szerdán éjjel 
is valóságos botránynyá nőtte ki magát 
az éjjeli zavargók duhaj kodása. Legsajná- 
latra méltóbb az a dologban, hogy a

„ csendzavarók “ az intelligens (?) osztályból 
valók. No de vége a farsangnak, hisszük, 
hogy ezzel vége az efféle exczcsszusoknak is.

—  Szerencsétlen ifjú. Csütörtökön 
délelőtt szállították Budapestre a lipótmezei 
tébolydába — Brenner Alajos volt jog
hallgatót. Ismét egy uj élő halottal több 
van! Mi vitte a szerencsétlen embert az 
őrületbe, azt jól tudják mindazok, a kik 
még élénken emlékeznek a jogakadémián 
pár évvel ezelőtt történt botrányokra. 
Brenner szorgalmas tanuló volt, a maga
viseleté ellen sem lehetett semmi kifogás 
mindaddig, mig az akadémia beléletében 
a viszály ki nem ütött. A  sors áldozatul e 
szerencsétlen ifjút szemelte ki. Fölbujtot- 
ták, inzultálták s tudva lévő dolog, hogy 
végre a túlfeszített húr elpattan, Brenner- 
ben is elszakadt a jóindulat, a béke fonala, 
aztán oly dolgot követett el, mely miatt az 
összes hazai tanintézetekből kizárták. K e
gyelemért folyamodott, Ö felségénél is kö- 
uyörgött —  mind hiába! így züllött el a 
szép reményekre jogosult ifjú. Mániája a 
szerencsétlen embernek, hogy minden áron 
el akarják láb alól tenni: beszéli, hogy 
már több Ízben tettek mérgezési kísérletet 
rajta, de oly erős a gyomra, hogy a mé 
reg ereje cserben maradt. Legutóbb pedig 
azt beszélte, hogy ö és Lulu-herczeg egy 
sorson vannak. Lulu-herczeg nem halt meg, 
él, csupán láb alól tették el s ráfogták, 
hogy a zulu-földön elvérzett. Nem igaz, 
hazugság! -• Szegény ifjú! Legyen hozzá 
kegyelmes a jó  Isten !

—  Vidéki kritika. „Művészi erők 
szövetkezésének kell tulajdonítanunk azon 
fenséges éneket, melyet minap — Árpádon 
hallottunk. Az ének és zeneművészet te
kintetében Árpád a vidék első városa 
emporiuma. A kis Bettiké (6 hónapos) 
éneke valósággal zavarba hozza a kritikát. 
Zsenge korban ily hanganyag és készült
ség, főleg „kurázsi4* és „animóu az elő
adásban, a legnagyobb ritkaságok közé
tartozik. A piczike s z o p .........  ránja
nem reményeket táplálni, de már is bá
mulatot kelteni alkalmas. Rézike(12 hetes) 
altján némi elfogultság volt észrevehető, 
de a mély hangok ereje bizonyítja, hogy 
a hang szilárd fundamentumon áll.4* — 
Nem tudjuk, hogy a Pécs melletti, vagy 
a „Pécsu-beni Árpádról szól a „fonséges4* 
kritika, de annyi bizonyos, hogy — „mű
vészi erők szövetkezésének kell tulajdo
nitanunk** !

—  Antiher ing ista közgyűlés. Horni- 
vazó szerdán a Scholcz-féle sörcsarnokban 
nagy heringlakoma volt. A közönség igen 
szép számmal vett részt. Az estély alkal
mával ezredünk zenekara játszott Zahan 
karmester vezetése mellett.

—  A fixpont. A belügyminiszter le
írt törvényhatóságunkhoz, mely leirat ér
telmében utasittatik a polgármester és 
utasittatnak a szolgalmak, u háromszöge
lési munkálatoknál kitüntetett fixpontokat 
megjelölő karók megóvása iránt. Mire an- 
nálinkább is figyelmet fordítsanak, mert 
ha az említett karók elvesznének, vagy 
újabb fölmérések alkalmával a mérnökök 
által a fixpontok megtalálhatók nem lesz
nek, az újabb fölmérés összes költségeit 
a város illetve a községek fogják fizetni.

—  Arányi Dezső, színtársulatunk 
jeles komikusa, a zombori színháztól meg
hívást nyert vendégszereplésre. A  zombo- 
riaknak egykori kedvencze, ezen kívül 
bácskai születésű Arányi. Komikusunk a 
meghívásnak szives készséggel engedve, a 
mihelyt szabadság időt nyer —  útra kel.

—  Az alakuló félben lévő „Bara- 
ny amegy ei tisztviselők egylete** holnap 
vasárnap délután 2 órakor a városház 
nagytermében közgyűlést tart. Ez alkalom
mal bemutattatnak a beérkezett aláírási 
ivek, melyek szerint az aláirók száma jó
val felülhaladja az alapszabályban meg
határozott (100) alakulási tagszámot. Tisz
táztatni fognak az eszmék, a mennyiben 
itt-ott többrendbeli balvélemények, az egy
let nemes czélját tévesztő kívánalmak 
merültek fel. Ajánljuk a közgyűlést az 
érdeklődök figyelmébe.

— Eskütagadás. Érdekes esetről 
értesít bennünket eszéki levelezőnk: Öt 
nap előtt három bosnyák 140 sertést haj
tott a broodi vasúti állomásra, hogy azokat 
Eszékre feladja. Ámbár a szállítók már 
korábban bejelentették a sertések érkezé
sét, alkalmas sertésszállitó vaggonok nem 
voltak kéznél s minthogy a szállítást nem 
lehetett halogatni, a négylábú röíügöket 
zárt teherkocsikba rakták, melyekben azok 
kevés kivétellel megfuladtak. A hosnyákok 
kártérítést követeltek, s azért a járásbíró
ságtól Spiller bírósági tollnok küldetett ki, 
melléje adatván Pfeifer L. K. és Bartovics 
mint szakértők, kik a kártérítési összeget 
voltak megállapitandók. Helysziniszemle 
után hárman az alsóvárosi városházára 
mentek jegyzőkönyv felvétele végett. De 
mikor Spiller (a ki zsidó) felszólította 
Pfeifert az előirt eskü letételére, ez öt a 
szomszéd szobába kivta s ott a pol
gármester jelenlétében megmondta neki, 
hogy az esküt nem teszi le, mert vallási 
elveivel ellenkezik, egy zsidó kezeibe 
tenni.

—  Főkimutatás Baranyavármegye 
házipénztárának 1882. évi bevételei- és 
kiadásairól. I Bevételek. B) 1881. évről 
pénztári maradvány 17 kr. 1882. évi ál 
lami javadalmazás 94969 frt 50 kr. B) 
Egyéb jövedelmek: előlegek térítéséből 
742 frt 21 k r.; megyei ingatlanok bérle
téből 100 frt; megyei törzstöke alapka
mataiból 21 frt; különfélékből 18 frt;

C) Tiszti és szolgaszemélyzettöl beszedett 
államadó 972 frt 50 kr. Bevételi összeg 
96823 frt 38 kr. II. Kiadások. I. Megyei 
tisztviselők rendes fizetéseire 49780 frt 
76 kr. II. Ezek mellékjárulékaira 3749 frt 
28 kr. III. Közbiztonsági és szolgaszemély
zet rendes fizetéseire 24011 frt 52 kr.
IV. Ezek mellókjárulékaira 5451 frt 55 kr.
V. Pandurlaktanyák bérletére 690 frt. VI. 
Irodai szükségletekre 5679 frt 6 kr. V II. 
Napidíjak és útiköltségekre 336 frt 98 kr. 
V III Megyei épületek fentartására 2312 frt 
24 kr. IX . Egyéb rendszeresített kiadá
sokra 1488 frt 18 kr. X. Előre nem lá
tott költségekre 2270 frt 18 kr. X I. Tiszti 
és szolgaszemélyzet államadójába 972 frt 
50 kr. Összes kiadás 96742 frt 25 kr. 
melyet a 96823 frt 38 kr. bevételből le
vonván, mutatkozik pénztári m&radváuy 
1883-ra 81 frt 13 kr. azaz: nyolezvanegy 
forint és 13 kr. Pécsett, 1883. évi január 
hó 30 án. Gyenes Kletus, megyei főszám- 
vevő. Galamb Gyula, id. pénztár-kezelő.

— A bál goromba definicziója. Egy 
bölcsész következő barbár módon bánik 
el a fiatalok ideáljával: „A  bál nem egyéb, 
mint egy fényes, zajongó ztirzava, rendet
len mosolyok, felhevült ábrázatok, össze- 
préselt lábak és balcsontozott derekakkal. 
Kirakat, hová azokat a hölgyeket viszik, 
kik még nincsenek fej kötő alatt és hová 
azok a hölgyek mennek, kik féltékenyekké 
akarják tenni imádóikat; nem is emlitve 
a már fökötő alatt levő asszonyokat, kik 
férjeik szószegésétől nem irtóznak. A bál 
továbbá zenei összevisszaság, melyben az 
első hölgy megmosolyogja az első feléje 
közeledőt, a nélkül, hogy akarná, majd 
ott hagyja a faképnél, ha jobbra talál. A 
bál az a hely, hol mindenki fáradt és pi
henni senki sem akar, mig végre bekövet
kezik az az állapot, melybe az illető a 
muszka gőzfürdőkben is könnyebb szer
rel eljuthatott volna.4*

—  A pécsi jóték. nöegylet által f .  
hó 5-én rendezett közvacsora költségeire 
befolytak továbbá a következő nagylelkű 
adományok : nagyság. Bidermann Erzsébet 
20 frt, nagyság. Delimanich István 10 frt, 
nagyság. Hiisch Lajos igazgató (Dárda) 
5 Irt, nagyság, és főtisztei, dr. Laubheimer 
Ferencz kanonok , ur 5 frt, nagyság, és 
főtisztei. Mendlik Ágoston apát 5 frt, Ko
vács Alajos ügyvéd (Dárda) 5 frt, Otocska 
Géza (Gyula) 5 frt, nagys. Aidinger Ilka 
5 frt, Zsolnay Teréz 5 frt, dr. Hinka 
Lászlóné 5 frt, méltós. br. Majthényi Amá
lia 5 frt, nagys. Cseh-Sauska Mári 5 frt, 
Kovácsics Jánosné 5 frt, méltós. br. Sker- 
lecz Károlyné 5 frt, Szautter Gusztávné 
5 frt, Mendl Matild 5 frt, méltós. Pákozdy 
Pasci Károly m. k. ezredes dandárnok 6 frt, 
Stirling Mari 4 frt, Grünhut Mari 4 frt, 
Krause Rozália 4 frt, Piacsek Gyula 3 frt, 
nagys. Nádosy Kálmán (Szt.-Lörincz) 3 írt, 
dr. Kovács Mihály gyógyszerész 3 frt, 
Szakváry Emil ügyvéd 3 frt, nagys. és 
főtiszt, dr. Pollák János kanonok 3 frt, 
Adler Luiza 3 frt, Haidekker Anna 3 frt, 
Udvardy Katalin 3 frt, Lukrits Etelka 3 frt, 
Böhm Manó, vár. kórház gondnok 2 frt, 
Taizs Mihály 2 frt, Werner Ferencz (Ba- 
ranyavár 2 frt, Kleindorfer Ferencz (Colo- 
nia) 2 frt, mélt. br. Ottinger Gottfried 
cs. k. alezredes 2 frt, Kibay Ferencz 2 frt, 
Viertl Béla cs. k. kapitány 2 frt, Bal- 
dauf mérnök 2 frt, Móré Nándor tisz- 
tartó (Sellye) 2 frt, Eizer János 2 frt, 
Zelmsz György 2 írt. dr. Nöthig 2 frt, 
Vanke Ferencz (Mohács) 2 frt, nagys. 
Zengővári- Forray Mari 2 frt, Szuly Já
nosné 2 frt, Schultz Emma 2 frt, Leksza 
Ludovika 2 frt, nagys. Országh Teréz 2 frt 
Sehwarz Matild 2 frt, Maletter Ernestin 
2 frt, Werner Katalin 2 frt, Jarsné 2 frt, 
Schneckenbergné 2 frt, Pozlavszkyné 2 frt, 
Daemf Róza 1 frt, nagys. lov. Klyuharioh 
Miklós, cs. k. őrnagy 1 frt, Faykis ezred- 
orvos 1 frt, Dvorzak József mérnök 1 frt, 
Péterfay ügyvéd 1 frt, Jankovits János
1 frt, összesen 199 frt, ide járul az I. k i
mutatás 133 frt 50 kr., a II. kimutatás 
78 frt. Nagylelkű adományok összesen: 
410 frt 50 kr. Éhből a mohácsi árvizká 
rosultak javára különösen befolyt 70 frt, 
maradt 340 frt 50 kr. így tehát a mohácsi 
árvízkárosultak kapnak 170 írt 25 krt és 
a fennebbi 70 frt, összesen 240 frt 25 krt, 
a p. jót. nöegylet részére jut 170 frt 25 kr., 
együtt fennebbi 410 frt 50 kr. —  Fe l ü l -  
f i z e t é s e k  és p e d i g :  mélt. Cseh- Kö
vér Anna 10 frt, D’Elia Nick Anna 5 frt, 
nagys Förster Béla jósz. kormányzó 4 frt, 
Tibiassy J. N. 3 frt, Mayer Nándor 3 frt, 
dr. Ludwig Ferencz 2 frt, Marich Imre
2 frt, Zöld Sándor 1 frt, Luszovita László 
Pauschenwein 1 frt, Sándor Gyula k. mér
nök 1 frt, Zirner 1 frt, összesen 34 frt. 
— K i m u a t á s  a bevétel és kiadásról 
1883. óv február hó 5-én rendezett köz
vacsorán. —  B e v é t e l :  Beléptijegyekért 
641 frt, felülfizetések 34 frt, adományok 
340 frt 50 kr., adományok a mohácsi ár
vízkárosultak javára különösen 70 frt, az 
eladott pezsgőért 106 frt 95 kr., az el
adott fagylalt, ezukorkák, thea és szivar
ért 78 frt 71 kr., összesen 1271 frt 
16 kr. —  K i a d á s o k :  522 frt 44 kr. 
Maradt tiszta jövedelem 748 frt 72 kr. 
Eszerint ju t: Á ) a jót. nöegylet javára 
339 frt 36 kr. B) a mohácsi árvízkáro
sultak részére 339 frt 36 kr. és a fenti 
czélra tüzetesen befolyt 70 frt, összesen 
409 frt 36 kr. A mohácsi árvizkárosul 
taknak jutott 409 frt 36 kr. nagyságos 
Jeszenszky Ferencz, k. tanácsos, és alis
pánhoz kegyes kiosztás végett elküldetett. 
A jótékony nöegylet nevében a nagyon 
tisztelt közönségnek a f. évi február hó

5-én tartott kösracsorán volt jóindulatú
részvétéért ugysziutén a t. ez. adakozók
nak adományaikért, valamint t. ez. Valen
tin Róbert, Valentin Ottó, Hoffmann Ká
roly és Kremling uraknak szives közre
működésükért, mély tisztelettel köszöne
tét mondok. Pécsett, 1883. február hó
8-án. Magyariy Róza, alelnök.

—  A keztyüket veszély fenyegeti. 
Párisban ugyanis a legújabb divatparag- 
raphus rendelkezése szerént a keztyüket 
már sem a szalonokban, sem a színházak
ban nem használják. E divat indokául azt 
hozzák fel, hogy ha a hölgyek karjaikat 
és vállaikat porén mutogatják: miért rejt
sék tokba kezeiket? Nem éppen helytelen 
észjárás.

—  A vörös kereszt egyletnek a győri 
árvízkárosultak javára megindított gyűj
tése teljes eredményre vezetett. A már 
kimutatott 850 frton felül a kővetkező 
könyöradományok küldettek a vörös-ke 
reszt egylet Győr városi választmányához: 
A Budapest V III. kér. választmány gyűj
tése 46 frt 56 kr., Fiume városi választ
mány adománya 100 fr t ; szilágysomlyói 
fiók gyűjtése 78 frt 50 kr., a kunfélegy- 
házi fiókegylet adománya 20 frt, Gyalui 
fiókegylet 50 frt, Gácsi fiókegylet 10 frt, 
kis körösi fiókegylet Salamon Miklós elnök 
ur gyűjtéséből 88 fr t ; Bethlen járási fiók- 
egylet gyűjtése 57 frt, Sümegk vidéki vá
lasztmány gyűjtése 200 frt, az ó-gyallui 
fiókegylet adománya 500 frt, a Győr vá
lasztmány 1882. évi jövedelmének l/»a 
98 frt 72 kr., a miskolezi fiókegylet ado
mánya 15 frt, a váczvidéki választmány 
adománya 50 frt, a keszthelyi fiók ado
mánya 20 frt, higyáai fiók adománya 5 frt, 
tapolezai fiók gyűjtése 61 frt, B a r a n y á 
mé g y e i  választmány adománya 30 irt, 
zirczi fiúk adománya 10 frt, nagy-bittsei 
fiók 50 frt, Odescalchi Nina berczegnő 
adománya, a Pozsony városi választmány 
utján 100 frt, szamosujvári fiók 10 frt, 
Brádi fiók 24 frt, Rózsahegy vidéki vá
lasztmány 10 frt, nezsideri fiók gyűjtése 
49 fzt 96 kr., Szeged városi választmány 
100 frt, pancsovai fiókegylet adománya 
20 frt, beszterczebányai fiókegylet ado
mánya 100 frt, a csákigorbájárási fiók 
gyűjtése 50 frt, ungmegyei fiókegylet az 
általa rendezett tánczvigalom jövedelméből 
100 frt, a székesfehérvári fiókegylet ré
széről a központi alapot illető 165 frtot, 
és a komáromi fiókegylet hányadát 113 frt 
9 kr. és a györszentmártoni fiókegylet 
hányadát 65 frt 40 krt a központi igaz
gatóság a győri árvízkárosultaknak aján
lotta fe l; eszerint január végéig az egylet 
2924 frt 23 krt, nagymennyiségű pokrócz 
és ruhaneműt gyűjtött, és a Győr városi 
választmány a befolyt adományok */,-át a 
györvárosi, ‘/,-át a györmegyei menekü
lőknek osztotta ki.

Színészet.
(Február 3— 9.)

A farsang utolsó napjain „A  s z a 1 a i 
ur am l eányai ** ,  „V io la 4* é s „ Dunan« n  
a p ó 4* kerültek színre. I égi darabok, s 
előadásaik sem jobbak, sem rosszabbak 
nem voltak, mint a szokottak, felesleges 
volna tehát azokról egyenkint is említést 
tenni. Uj és említésre méltó e héten csak 
a csütörtöki előadás volt: „A  f u r c s a  
h á b o r ú 4* Strauss operetteje, mely hosz- 
szu előkészület után végre előadásra került. 
Az operette nem valami igen sikerült szö- 
veggel dicsekedhetik, a mi pedig első biz
tosítéka a teljes sikernek; sokkal több 
élénkség van zenéjében ámbár ebben sem 
szabad sok eredetiséget keresnünk. Az 
első felvonás majdnem minden hatás nél
kül folyt le, de ebben nincs is tulajdon
képen egyetlen egy u. n. hálás szám sem. 
Az operettének zeneileg határozottan leg
jobban sikerült része a 2. felvonás, a mely
ben a már mindenfelé népszerűvé lett 
keringő (Melanie grófnő kalandja) mellett 
egy csinos indulóféle és egy kettős tűnnek 
ki, mint legtetszetősebb számok. Az elő
adást illetőleg csak dicséreteset mondha
tunk. A magánszereplők, valamint az ének 
és zenekaruk igen gondos ensemblet ké
peztek, a mi i f j .  B o k o r  J. derék kar
mesterünk fáradozásainak eredménye, mi
ért is a dicséret első helyen öt illeti. A 
magán szereplők közül K i s s  F. (Filipo 
markesze), kinek a keringet ismételnie is 
kellett, B o k o r  J. (Grott Balthazar), F e 
ke t e  (Umberto Spinola) és V á r a y  M. 
(Elza) emelkedtek ki. K i s s n é  is igyeke
zett szerepét (Violetta) tőle telhetöleg ér
vényre emelni, azonban ismét beállott re- 
kegtsége ebben öt nagyban gátolta. A 
kiállítás díszes volt, s meglepett a díszle
tek szokatlanul gondos és sikerült össze
állítása is. Az első felvonás végéről azon
ban jobb lett volna a görög tüztény vilá
gítást elhagyni, mert az a képlitnek csak 
hátrányára szolgáik

Ezen óperette remélhetőleg egyideig 
cassa-darabja marad az igazgatóságnak.

Irodalom.
=  ,,Rovarászai Lapok." Kiadja dr. Kauf- 

ínann Ernő. Pécs Szabolcsbánya, l-ső füzet. Tar
talma : Adatok a budapest-vidéki Növéuytetvek 
faunájának ismertetéséhez. — Szépligeti Viktortól. 
— Rovarászai képek, a magyar alföld futóhomok- 
pusztáiról. — Sajó Károlyiéi. — Trombitás a 
Bombus-fészkekben. —  Hoffer Edétől. - A bur
gonyának egy újabb ellensége. — Magyarország 
rovarászainak czimjegyzéke. — Irodalmi tudósí
tások. — Vegyes hírek. Évenkint 12 füzet. Elő
fizetési ára 4 frt. o. é., postán, bérmentve küldve. 
Ajáuljuk értelmen mezei gazdáinknak figyelmébe 
és pártfogásába, mely nélkül e közhasznú folyóirat 
fennállása lehetetlen.



=  Ritka szép képekkel Jelent meg az „Ország 
Világ" legújabb száma. „Az elhagyott várkastély,- 
az „Enyelgőt- . „Borkóstolás a sekrestyében- ki
tünően sikerült genre-képek. Van egy dnnai táj
kép, mely a jégzajlást ábrázolja, s az újpesti 
hajógyár. A  mezőgazdaságnak is van három, vala
mint az iparnak két kép szentelve. Amannak 
köréből a szőlőtő gombabetegségei, emezéből a 
villamosság a szövőipar szolgálatában. — A vá
logatott szövegtartalmat a következő dolgozatok 
képezik: „Noé bárkája- nagyobb szabású eredeti 
elbeszélés Erdélyi Gyulától, gyönyörűen kezdődik ; 
Daudet egy szép rajza „Tánczleczkék-, Tewrewk 
Istvántól, „A jótékony milliomos- életkép Bórozy 
Gyulától, „Piatra Bahi- tündérrege Rápolty Ká- 
rolytól. Láng Lajos egyetemi tanár és képviselő 
jellemrajza jó barátjától, Beksics Gusztávtól s 
más jeles dolgozatok egészítik ki a tartalmat. 
Ezen kitüüő képes lap előfizetési ára egész évre 
10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr.

Gabona-árjegyzék.

Pécs. sz. kir. városában 1883. évi február
hó 3-áu tartott heti vásárról.

) jó  . . . . . . .  9 frt —
Bnza ) középszerű . . . 8 „ 50

) legalábbvaló . . . . 8 n —
> jó . . . . . . .  6 .  60

Kétszeres )  középszerű . . . . 6 „ 50
) legalábbvaló . . . . — •
> jó  . . . . . . . 6 frt 50

Rozs ) középserü . . . 6 „ 20
) legalábbvaló . . . . — n —
) jó  . . . tí „ 50

Árpa ) középszerű . . . . 6 n —
) legalábbvaló . . . — n —
) jó . . . . . . . 6 „ 80

Zab ) középszerű . . 5 „  60
) legalábbvaló . . . — ti —
) jó . . . . . . 5 „ 10

Kukoricza ) középserü . . . 5 n —
) legalábbvaló . . — „ —

Széna M :::: . . 3
Szalma 1 „  20

Szerkesztői pósta.
— P .........M. kisasszonynak, Vaiszló. Önnek

báli makame-ja igen pajkos, nem adhatjuk, mert 
itt a böjt és Önnek a gyónásra is kell gondol
kozni, — ahoz pedig pap kell, kit megtréfálni 
sem szabad.

H T ^ O r 'S T  F E B E N C Z
laptulajdonos.

Kalcscto. E m il,  Tóz m m f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:
25853 
1882. “

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. tszék közhírré teszi, hogy 

Krizsanich Géza pécsi lakosnak kérelme 
folytán a következő ingatlanok u. m : a 
pécsi 2485. sz. tjkben foglalt -j- 2605. 
hszsz. 105. sz. ház és a 2606 hszsz. kert, 
1448 frt ezennel megái lapított kikiáltási 
ár mellett a kir. tszék telekkönyvi irattár
ban 1883. évi mártius 12. napjának d. 
e. 10 órájában megtartandó nyilvános ár
verésen eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
becsár 10°/0 vagyis 144 frt 80 krt kész
pénzben vagy óvadékképes papírban a 
kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 8 nap, a máso
dik részt 1 hónap és a harmadik részt a 
bánatpénz betudásával 2 hónap alatt, min
den egyes vételári részlet után az árverés 
napjától 6°/0 kamatokkal a pécsi kir. adó 
mint letéti hivatalnál szabályszerű letéti 
kérelem mel lefizetni.

Vevő köteles az épületeket a birtokba 
vételkor tűzkár ellen biztosítani.

Vevő az árverés jogerőre emelkedé
sekor a vételi bizonyítvány kinyerése után 
lép a birtokba, mely időtől a birtok 
haszna s terhei öt illetik és tulajdonjoga 
a vételár lefizetése után fog javára hiva
talból bekebeleztetni, a vétel után kincs
tári illeték vevőt terheli.

Ha vevő az árverési feltételeknek 
eleget nem tenne, a megvett ingatlan a 
felek kérelmére az 1881. évi LX . t. ez. 
185. §-a értelmében bánatpénzének elvesz
tése mellett költsége és veszélyére újabb 
árverésen eladatni fog.

Folyamodó kérelme folytán ezen ár
verés végrehajtási joghatálylyal bir s az 
elárverezendő ingatlanok becsáron alul el 
nem adatnak. Az egyideüleg megállapított 
árverési feltételek a hivatalos órákban a 
pécsi kir. tszék mint telekkönyvi hatóság 
irattárában bármikor betekinthetök.

A pécsi kir. tszék telekkönyvi ható
ságnak 1882. deczember 22. tartott üléséből 

kiadta
K o s z é r

ÖO. (1— 1) kir. trszóki jegyző.

22158 
1832

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. trszék közhírré teszi, hogy 

Antal Pál vógrehaj tatónak, Káta Samu 
végrehajtást szenvedett elleni 205 frt töke, 
ennek 1877. junius 15. napjától számítandó 
8°/0 kamatai, 9 frt per, 8 frt 10 kr. vég- 
rehajtás-folyamodási és 15 frt 65 kr. ár- 
verés-folyamodási és követelések, valamint 
a még netán felmerülendő költségei kielé
gítésére a következő ingatlanok u. m :

A viszlói 641. sz. tjkvben felvett 23. 
sz. ház, udvar, kert és I. */• t0lek 1125 
frt, ugyanitt felvett -f- 256 hsz. maradvány 
föld 83 frt, ugyanitt felvett 445. hsz. ma
radványföld 55 írt, ugyanitt felvett 580. 
hsz. maradványfbld 75 frt, ugyanitt felvett 

699 hsz. marad vány föld 32 frt, ugyan
itt felvett 901 hsz. maradványföld 156 frt, 
ugyanitt felvett 860 frt maradványföld 
105 frt ezennel megállapított kikiáltási 
ár mellett Viszló községében a községi 
bírói lakban 1883. évi ápril hó 12. nap
ján d. e. 10 órakor megtartandó nyil
vános árverésen szükség esetében a kiki
áltási mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáliási mint 
becsár 10% vagyis 112 frt 50 kr., 8 frt 
30 kr., 5 frt 50 kr., 7 frt 50 kr., 3 frt 
20 kr., 15 trt 60 kr., 10 frt 60 kr. kész
pénzben vagy óvadék képes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt bárom 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árverés jogerőre emelkedésétől 8 nap, 
a második részt 1 hónap és a harmadik 
részta bánatpénz betudásával 2 hónap 
alatt minden egyes vételári részlet után 
az árverés napjától 6% kamatokkal a 
pécsi kir. adó mint letéti hivatalnál sza
bályszerű letéti kérelemmel lefizetni.

A pécsi kir. tszék telekkvi hatóság 
nak 1882. november 24. tartott üléséből 

kiadta

Koszér .
49. (1—1) kir. tszóki jegyző.

27131 
1882 “

Árverési hirdetmény.
A  pécsi kir. tszék közhit ré teszi, 

hogy Lászkovik András és Teréz buda
pesti lakos végrehajtatnak, kk. Treti- 
nyák Elek, Gizella, Albin, Hellen és Sa
rolta végrehajtást szenvedettek elleni 51 frt 
50 kr. töke, ennek 1882. junius 27-töl 
járó 6%  kamatai, 3 frt 86 kr. lejárt ka
matok, 1 frt 3 kr. végrehajtási, 22 frt 
92'/8 kr. per, 6 frt 50 kr. végrehajtás 
folyamodási és 14 frt 80 kr. árverésfolya- 
modási követelések, valamint Szuly János 
mint a pécsi takarékpénztár engedménye
sének 19276/82 sz. a. bekebelezett 330 frt 
o. é. töke, ennek 1882. ápril 15-től 8%  
kamatai, 24 frt 40 kr. lejárt kamatok, 
33 frt 677j kr. per, 10 frt 50 kr. folya
modási költség követelése, úgy Böhm 
Amália szigetvári lakosnak 20571/882. sz. 
a. bekebelezett 50 frt o. é. töke, ennek 
1880. október 8-tól 6%  kamatai, 11 frt 
20 kr. per, 5 frt 80 kr. folyamodási költ
ség követelés és végre a pécsi takarék - 
pénztárnak 28583/82 sz. a. feljegyzett 
500 frt o. é. tőke, ennek 1880. november 
15-töl 8% kamatai 39 frt 29 kr. per, 
13 frt 65 kr. folyamodási s a még netán 
felmerülendő költségei kielégítésére a kö
vetkező ingatlanok u. m.: a pécsi 5475. 
sz. tjkben felvett f  a. 161. hrsz. a. 7,3 
sz. ház 100/7,, sz^tnu házi kert 3200 frt 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellet 
Pécsett a kir. tszék tkvi irattárában 1883. 
évi május 31. napjának d. e. 10 órájá
bán a nevezet összes hitelezők javára 
megtartandó nyilvános árverésen szükség
esetén a kikiáltási mint becsáron alul is 
eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan m. kikiáltási mint 
becsár 10% vagyis 320 frt készpénzben 
vagy ovadékképes papírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A  vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első részt 
az árveréstől számítandó 2 hónap, a má
sodik részt 3 hónap és a harmadik részt 
a bánatpénz betudásával 4 hónap alatt 
minden egyes vételári részlet után az ár
verés napjától 6% kamatokkal a pécsi 
kir. adó mint letéti hivatalnál szabályszerű 
letéti kérelemmel lefizetni.

A  pécsi kir. tszék telekk. hatóságnak 
1883. január 5. tartott üléséből.

Kiadta

Dr. Karay
48. (1— 1) kir. törvényszéki jegyző.

Hirdetmény.
Alulirt CHodtönieggondnok részé

ről közhírré tétetik, hogy a vagyon
bukott Kellert E. pécsi lakás csődtö
megéhez tartozó 3132 frt 28 krra 
becsült a Sipöcz-féle házban lévő 
bolti raktárbeli ingóságok —  egészben 
és egy tömegben a f. é. februárius hó 
15-éig déli 12 óráig alulirt tömeg
gondnoknál beadandó 313 frt 227„ kr. 
bánatpénzzel ellátott, zárt levélbeli 
ajánlattétel és a csődválasztmány utó
lagos jóváhagyásának feltétele mellett 
készpénzért a legtöbbet Ígérőnek el
adatni fognak.

A csődleltár, a feltételek és az 
áruraktár a tömeggondnoknál illetölég 
ennek közbenjötte mellett megtekint
hetők.

Pécsett, 1883. febr. 5-én.

IQ. Némethy József
ügyvéd, csődtömeggondnok 

47. (1— 1) (Deák-utcza 6. sz.)

Hirdetmény.
A pécsi takarékpénztár-egyesület 

az 5°/o mellett elhelyezett betétek ka
matát —  alapszabályai értelmében — 
folyó

1883. évi april hó l-töl fogva
további intézkedésig

4'l2 V r a  szállítja le.
Köztudomáera hozza egyszer

smind, hogy a 10% tőke-kamat-adót. 
a törv ény életbe léptetése napjától 
fogva az egyesület fogja fizetni.

Kelt Pécsett, 1883. évi február hó 
4-én tartott igazgatósági ülésből.

46. (i-D Az igazgatóság.

11928
ad 1882 BZ-

Árverési hirdetmény.
Alulírott tanács részéről ezennel 

köztudomásra hozatik, hogy a szigeti 
külvárosban, országút 81. sz. alatt 
fekvő, ezelőtt VüröS-féle, most a város 
közönség tulajdonát képező 173 [Jöl 
nagyságú üres házhelynek eladása el
határoztatván, az eziránti árverés ha
táridejéül folyó 1883. évi február hó 
18-ik napjának reggeli 10-ik órája tűze
tik ki.

Felhivatnak ennél fogva a venni 
szándékozók, hogy fent kitett időben, 
városház épület —  2-ik emelet, 38-ik  
számú helyiségben, megtartandó árve
résen a becsárul szolgáló 150 frt o. 
é.-nek megfelelő bánatpénzzel ellátva, 
megjelenni szíveskedjenek.

Egyúttal megjegyeztetik, hogy az 
árverési részletes feltételek, az árverés 
megtartásával megbizott Decleva Vil
mos 1-ső aljegyző úrnál a hivatalos 
órák alatt tudhatók meg.

Kelt Pécsett, 1883. évi február hó 
3-án tartott tanácsülésből.

45 ( i- i)  Pécs sz. k. város Tanácsa

N
incs orvosság hurut, rekedtség, el- 
nyálkásodás, köhögés stb. ellen , 
m e ly  o ly  k itönő  s ik ert aratott, m int a 
g y ó gy e re jü  utifü-palántákból k ész í

te tt és a biztos és gyors hatása végett 
m ost egész O sztrák - és M agyarországban  
o ly  n a gy rab ecsü lt 375. (4—3)

t i fű  m e l l - c zu ko rk á k
Schmidt Viktor és fiaitól Bécsben.
Valódi csak gyógyszertárakban kapható.

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

jeles hatású gyógyszer agyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatlan az ét- 
vágy-h iány, gyom or- 
gyengeség  rossza in  
leh e le t, azalek, sava
nyú felbü fögéa, kó- 
l ik a , gyom orkuru t, 
g yom orégés  hugykö- 
képzödés, túlságos 

uyálkaképzödéN aár- 
gtiság, undor és há
nyás, fÖfáJáN (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
fnorgörcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak  tú l
terheltsége éte l és ita l 
á lta l, g ilis z ta  lép  óh 
m ájbetegség, a ran y
érén bántaluiak ellen . 

ÍM T  E g y  ü v e g c s e  á r a h a s z n á -  
la tl u ta s ítá s s a l © jgyü tt 35  k r .

Kapható: Pécsett Kováét Mihály 
ét Sipöcz litván gyógyszerész áraknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

Központi szétküld és i raktár nagyban és 
kicsinyben.

B R A D I  K Á R O L Y .  
hz „ ő r a n g y a lh o z - czimzett gyógyszertárábai 

Kremzierbeu, Morvaországban
1- (0-6) _________________ _________

I
s t r a g o n - M u s t á r

patent csomagolásban.

Schm idt V iktor és fiaitól.
Bécsi különlegesség,

le g job b  b e lfö ld i m inőség, */i f  7«> 7* k ilós 
ü vegekben  a va lód i v é d je g y g y e i e llá tva  
kapható m inden fűszer- és csem ege- keres
kedésben . 39. (20— 2)

Alakult 1847. —  58-szor kitüntetve.!
IIofF János-féle maláta k ivo
nat, egészségi sör- és maláta- 

kivonat, mell-czukorkák.

Hoff János-féle konczentrált 
maláta-kivonat és maláta

csokoládé.
Kitüntetve: az egészségügyi kiállításon 
Londonban 1881 Viktória angol királyné. 
Edinbourg herczeg.Spnncer kiállítási elnök.

Legjobbnak bizonyult, köhögés, 
rekedtség, mell-, tüdő- és gyomor
fájdalmak, emésztési bajok, száraz
ság és erövesztés elleni lábbadozók- 
nál minden betegség után mint erő
sítő mindég biztos és legjobb siker
rel használtatott.

Legújabb köszönöirat.
Berlin 1882. november 4-én.

Hossza évek óta szenvedek erős dugulás- 
és veszélyes gyomorfájdalomban, és mint
hogy az alkalmazott orvosszerek nem hasz
náltak, ajánlás folytán kísérletet tettem az ön 
maláta kivonatával. Nagy örömömre szolgál, 
önnek tudtára adhatni, hogy a siker várako
zásomat felülmúlta; betegségem megszűnt és 
erőm naponta növekszik. Fogadja ezzel leg
bensőbb köszönetemet azon kéréssel, nékem 
újból 10 palaczkot a ön egészségi maláta-ki
vonatából azonnal küldeni.

Ph ilippsta lu é asszony, 
Blumenstrasse 2f>.

II ott' János
urnák, Európa legtöbb fejedelmei cs. k. ud
vari szállítójának, cs. kir. tanácsosnak, az 
aranykoronáé érdemkereszt tulajdonosának, 
magas porosz és német rendek lovagjának, 
Bécsben, Gyár: Grabenhof 2, gyárraktár: 
Stadt, Graben, Bráunerstrasse 8.

Tekintetes ur !
Igen sajnálom, hogy önnek, az egész

ségre oly jó  hatású maláta készítményeit 
elob nem használtam. Köszönettel megval
lom, hogy az ön maláta-kivonat-egészségi 
sörének első használatánál már könyebbsé- 
get éreztem a lélekzetben és erősbitést az 
egész testben.

Tisztelettel felkérem nékem ismét 25 
palaczk Hoff Jáuos-féle maláta-kivonat-egész- 
ségi sört és ;> zacskó maláta-ezukorkákat 
küldeni.

1881. augusztus 1-én.
Kegyed háládatosa

P ich le r  József, földbirtokos. 
Bilin, Morvaooszág.

Tekintetes ur !
Azon jeles gyógy hatás, melyet kegyed 

Hoff Jáuos-féle maláta egészségi csokoládéja 
müvei, minek bizonyságául saját testem szol
gál, az előkelő és vagyonos nőivilág vonzal
mát vívta ki úgy, hogy a kegyed gyártmánya 
egész Svaidban a megérdemelt hírnek és 
számos keresetnek örvend. Legyen oly szives 
azért nékem újabban 1<) fontot az l-ső sz. 
maláta egészségi csokoládéból postán után- 
váttel küldeni. Teljes tisztelettel

Ramp Erzsébet, igazgató neje, 
Medkon, Wetziko mellett (Svájciban.)

Főraktárak Pécsett: Sipőcz István 
gyógysz., és Spitzer Sándor. Mohácson : 
Schlesinger M , Bátaszéken : Mayer Gust., 
Baján : Mihits István, Bouybádon : Wéber 
György. Eszéken : Thurmer F. S. és fia, 
Kaposvárott: Laipzig Antal, Szegzárdon: 
Hahn Adolf, Tolnán : Eiseubarth Gyula, 
Nagy-Knnizsán : Strem és Klein, és Fessel- 
hofer Józsefnél. 2 frton alul semmi sem 
küldetik.

Valamennyi Hoff János-féle maláta-ké- 
szitméuyek császárok, királyok stb. által 
58 érdemmel kitüntettek mint semmi más 
hasonló gyártmány. Az első valódi Hoff Jáos- 
íéle mell-maláta ezukorkák kék papírban 
vannak, a vételnél csak is olyan követel- 
tessék. 369.(12—7)

Z Z Z O - E T !

Ü D V Ö S nSZENVEDŐ EMBERISÉGNEK.
A máj
a gyomor, a bél

és a vese
a testnek elismert természetes tisztitói. 
Ha ezen szervek működése rendes, úgy 
egészséges az ember; ezekben előforduló 

zavargások azonban
számos éi gyakran borzasztó szenrrdesek okozói. 

Tömödés, fuvódások, étvágyhiány, fejfá
jás, gyomor-, bél-, máj- és epebajok, vér
tolulás, szédülés, székrekedés, sárgaság, 
aranyér, csuz és köszvény, bőrbetegsé

gek, vesefájdalmak
és mindenféle testbántalmak keletkez
nek, mert a testben kiküszöbölendő anya
gok vagy pedig a vérben mérges anya
gok maradnak vitsza, melyet az előbb 
emlitett szerveknek kellett volna eltá

volítani ok.
A z e g y e d ü li  o r v o s s á g

mely egyszersmind ezen szervek működé
sére hat, rendes működésüket legliama- 
rább helyrehozza, és igy a szenvedést 
gyökerestül eltávolítja, a világhírűvé vált 
és jelenleg nagy elterjedésben a legna
gyobb eredménynyel használatban lévő 

Brandt Richárd gyószerósz

s v e i  ez t  l á b  d a c  8 a  i.
Egyedül csak ezek használnak és száz- 
ezerek ezek használatának köszönik 
egészségüknek isméti helyreállítását Mi
ért kelljen tehát kínokat kiáltani és 
szenvedéseket közönyösen tűrni, mikből 
gén könnyen komoly betegségek támad
nak és az életet szomorúvá és tehetet
lenné teszik, mikor a betegség oly könnyű 
és olcsó módon teljesen orvosolható és 
a bajnak eleje vehető?

Ne mulassza azért senki, a ki ily- 
bajban szenved, idejében a Brandt Ki- 
chárd-féle sveiezi labdacsokhoz nyúlni, 
melyek m'ndenkor használnak, a miről 
egy kísérletet téve rögtön meggyőződ
hetik.

Figyelemmel legyen mindenki, hogy 
a valódi Brandt Richárd-féle sveiezi lab
dacsokat vegye, mert csak is azok segíte
nek. Azok bádog szelenczébe vannak 
csomagolva, melyen egv ragjegy létezik 
és azon a fehér sveiezi kereszt vörös 
mezőben Brandt Richárd aláírásával mu
tatkozik.

A Brandt Richárd-féle sveiezi lab
dacsok ára szelenczékben 70 krajezár, 
mely mennyiség 5 hétre elegendő, és így 
a napi költség 1 egész 3 krajezár, hasz
nálati utasítással és számos orvosi elis
mervénynyel együtt a legtöbb gyógy
szertárban PécNOtt : Sipőcz István és 
Knncz Nándor gyógyszertáraiban kap* 
haték. 157. (0—4)

:o:

!

Ismerősök számára

kérek még néhány Betegbarát- czimü köny
vecskét, mert váratlan gyors felgy ógyulásom 
következtében azt mindenki ismerni szeretné 
stb.“  — Egy szerencsésen felgyógyultnak e 
sorai önmagukban beszélnek ; ezért csak arrt 
figyelmeztetünk, hogy a „Betegbarát- kívá
natra Goricsek K. egyetemi könyvárus által
(Bécs, I. Istvántér 6.) ingyen és bérmentve
küldetik meg, a megrendelőnek tehát nem 
okoz több költséget 2 krnál a levelező 
lapért. 300. (7—2)

Práservativek, gumi és
2— 4 ftig a legfinomabbak. Női különle
gességek használati utasítással tuczatja 
2— 3 ftig levélalakban titkontartva szét- 
küldünk utánvét mellett vagy az összeg 
elöleges beküldése mellett bérmentve 

O r m a i  és tá rs a
kötőszergyár Budapest, hatvani-uteza 20. sz.

350. (10 -  10)

V i l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
A z  uj vlllanyos-hasonazeuvi o rvosszerek  bármily betegségek gyógyítására, hatá 

suk által felülmúlnak minden eddig ösmert gyógymódot. Tárgyilagos tankönyv ára 2 frt.
Főraktár az összes államok részére: Sauter A . basonszenvi központi 

gyógyszerésznél Genfben.
k—̂ -p Főraktár Magyarországon; a Nádorhoz czimzett gyógyszertárban Buda

i t  pesten. V ácz i k őrú t 17. sz.
Tanácsadó orvos, D r. Feichtm aun A ., C’sorváson, Békésmegyében.

222 . ( 12— 11 ■

xxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxx;
M E G H I V A  isi 

a s i k l ó s i  t a k a r é k -  é s  h i t e l - e g y l e t
1883. é. február bő 21-én délelőtt 9 órakor az intézet helyiségében tartandó

;10-ik rendes közgyülésére, j
T Á R G Y A K :

1. Az igazgatóság és felügyelöbizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése, az osztalék meghatározása és a fel

mentvény megadása.
3. Az alapszabályok 55-ik §-ának módosítása.
Siklóson, 1883. január hó 29-én.

V a r g h a  B é la
elnök.

Az alapszabályok 49-ik §-a értelmében szavazati joggal az bir,
! ki részvényét szelvényeivel együtt, a közgyűlés előtt 24 órával a pénz- 
tárnál, szavazati-jegy átvétele mellett, leteszi.

oxxxxxxxxxxxxxxS

40. (8— 2)

Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madaráaa £.


