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Böhm C. F. ügynöki irodájában.
; Fereocziek templomának átelleoében.

Az esküdtszékről.
Irta: Relchenhaller Béla.

i i .

Ha azon vádakat halljuk hangoz
tatni, miket az esküdtszék ellenesei 
hirdetnek, hogy a jnry politikai, nem
zetiségi és vallási szenvedélyek által 
könnyen elhagyja magát ragadtatni, 
ha azt állítják némelyek, a védőnek 
ékes szólása és álokoskodása, majd 
az államdgyész tekintélye vagy vala
mely elfogult elnök részrehajlása köny- 
nyen tévútra vezethetik, hogy hamar 
elcsábittatja magát birói tisztének el- 
feledésére és átnyul a ktgyelemosz ó 
vagy törvényhozó hatalom körébe; 
hogy legtöbb tagjának a jogban já
ratlansága, a gyakorlottság hiánya oly 
veszélyeket idézhetnek föl, miket ren
des bíróságok nem iemernek —  ak
kor minden esetre a bizonyítás terhe 
bennünket fog nyomni, kik a jnry 
mellett emelünk szót, akkor nekünk 
azt kell kimutatnunk, hogy a jnry 
oly előnyöket nyújt az igazságszol
gáltatás elérésére, melyek a hátrá
nyokat és árnyoldalakat messze túl
haladják és teljesen paralisálják.

Ha azon okokat kutatjuk, melyek 
mintegy természetszerűen a jury fel
találására vezettek —  akkor egy pil 
lantást kell vetnünk a bizonyítás tör
téneti fejlődésére. A középkor az Írás 
beliséget és az inqnisitórius eljárást 
honosította meg a perbeli, különösen 
pedig a fenyitő eljárásban, s a bizo
nyítékok voltak a párviadal, tűz- és 
vizpróba vagy pedig a kinpad. Éhez 
járult még azon körülmény, hogy a 
bírónak szabad volt gyanuokok alap
ján is Ítélni. Szembetűnő, hogy ily 
alapon az ártatlant is sokszor elitél
ték, ha nem volt elég lélekereje, bá
torsága vagy kitartása, —  mig a gyanú 
igen veszedelmes eszköznek bizonyult 
be az igazság földerítésére. Azért az 
igazságszolgáltatás reformátorai a dol
gok további fejlődésében a törvényes 
bizonyitékok második elméletét hono
sították meg, a mennyiben meghatá
rozták a fél és egész bizonyítékokat, 
azoknak különböző nemeit, hogy ez
által egyrészt a bírónak bizonyos sza
bályokat nyújtsanak az igazság kide- 
rithetésére, másrészt pedig épen 
ennélfogva vádlottat megvédjék az 
egyéni felfogás önkénye ellen. De 
csakhamar kitűnt, hogy ezen törvé
nyes bizonyitási elmélet is nemcsak

T Á 8 0  £ A.
Nem vagy magad . . .

Nem vagy magad, ha egyedül vagy, 
Folyvást veled vagyok,
Miut a hogy a holdat kisérik 
Kis sápadt csillagok.
Nem vagy magad, ha a kertben sétálsz,
Ott vagyok én veled,
8 arcsodra esti favallat képében 
Egy csókot lehelek.

Nem vagy magad, ha mnnkád mellett 
Fürgén jár kia kezed,
Képzelmem az, mely ott körüled 
Halk zsongásként rezeg.
Az óra méla ketyegése 
Hallgasd ! az én szivem verése,
M .lj ismétli e szavakat:
— Ne félj, remélj, nem vagy magad!

Nem vagy magad, ha álmodozva 
Cisz zongorád m ellett;
8 mélán éa fájón szárnyal a da l:
Ott vagyok éo veled.
Nem hallod-e hangom viszhangját,
Hogy sír ki, hogy kaczag.
Nem érzed fájdalmát, ha a húr 
Ott — a itt benn, megszakad ?

Nem vagy magad annál a eirnál,
Ha egyedül kimégy,
Sahanó léptid láthatatlanul 
Egy árny kiaéri még,

hiányos, hanem megbizhatlan, mert 
számtanilag formai módon határozta 
meg azt, hogy mi legyen oly termé
szetű, a mi meggyőződést képes a bí
róban kelteni. Ugyanis, midőn valaki, 
valamely bűntett elkövetésével vádol- 
tatik, akkor a bíróban legelőször is a 
gyanú költetik föl, a mi azonban csak 
előzetes és pillanatnyi, mert azonnal 
kötelessége leend, azon logikai össze
függést keresni, mely a vádolt személy 
és az elkövetett bűntény között léte
zik, vagyis a bírónak nem szabad 
gynnuokokból, hanem csak akkor ma
rasztaló Ítéletet hozni, midőn oly té
nyeket talál, melyek azon meggyőző
dést költik fel benne, hogy vádlott 
valóban elkövette azon bűntényt, mely- 
lyel terhelték. A bírónak tehát szemé
lyes meggyőződésének kell támadnia, 
ezen meggyőződést bizonyos tények
nek kell benne előidézni — de hogy 
mily tények tekintessenek ily termé- 
szetüeknek, azt meghatározni, előre 
megállapítani nem lehet.

Látjuk tehát, hogy a törvényes 
bizonyitási elmélet egy circulus viti- 
osusban forog, melyből kilábolni nem 
képes, mert előre nem lehet meghatá
rozni, hogy mily tények költhetnek 
valakiben meggyőződést, miután ezen 
állapotnak létesítése egy részről a fel
hozott tények minémüségétől, más 
részről pedig saját személyiségünktől 
függ. Azt nem lehet, tagadni, hogy 
vannak olyan tények, miket minden 
józan gondolkodású ember egyformán 
fog megbírálni, de ezek igen csekély 
számmal vannak, s azért a legtöbb 
esetben az alanyi, a személyes mo
mentum lép előtérbe, vagyiB a meg
győződés legtöbbször ugyanazon té
nyek alapján különböző eredménye
ket fog létesíteni. De mi több, a 
gondolkodás folyama is gyakran oly 
természetű, hogy magunkban sem va
gyunk képesek határozott meggyőző
désre jutni, hanem az ellenokok mér
legelésének az lesz néha eredménye, 
hogy átcsapunk egy oldalra és igy 
gondolkodásunk és ítéletünk eredmé
nye tulajdonképen nem meggyőződés, 
hanem pártállás fog lenni, amit azon
ban az Ítélet, nem tüntet föl. Látjuk 
tehát, hogy a meggyőződés szerzése 
gyakran mily bonyolódott processus, 
melynek befolyását nem lehet törvé
nyileg szabályozni. Ennek folytán az 
újítók félrevetették a törvényes bizo
nyítás elméletét, mint az észszerű gon
dolkodást. számtani mértékkel meg

A sír virágin harmat csöpp ragyog 
Hidd ! az én könnyem ez,
Mely némán esdve ragyogja feléd :
Remélj, higy, és — szeress !

Kacziány Géza.

Posta fedezeten.*)
Epizód  a bosnyák. fogla lásból.)

— Gyalog Huszártól. —

Csipös novemberi idő vo lt; a d o b o j i 
kórház szegény betegei dideregve bújtak 
bele abba a kis szalmába, mit talán a 
gondviselés hagyott ott, hogy a nyomorul
takat meg ne vegye az isten hidege. Vé
kony, rongyos köpenyegeik csak annyi 
védelmet adtak nekik az idő viszontag
ságai ellen, mit az a két végén nyitott, 
kukoricza levéllel fedett góré, melynek 
egyik sarkán bedudolt a szél s végig hú
zott a túlsó kijárásig, csúzt, köszvényt és 
egy sereg betegséget hagyva olyankor 
mindig emlékül maga után. Talán jobb is 
lett volna a szabad ég alatt feküdni, s 
ázni az őszi esőzésben, mint még a kór
házban szerezni újabb betegségeket azok
hoz, mik a szegény katonákat ide juttatták.

Hazafelé indultak szegények, átszen
vedett keserves hadjárat után, mely alatt 
csak a kínban, és nyomorban volt részük. 
De az ég ellenük esküdött, s úgy látszott,

* )  Mutatvány, szerzőnek közelebb megjeleuő 
„Egy évig mondurban" czimű rajzgyüjteményéből.

szorítani akaró intézményt és azt 
mondták: ha a meggyőződést nem le
het valakire rá erőszakolni, ha to
vábbá a meggyőződés ugyanazon té
nyek fölött különböző lehet, akkor 
arra kell törekednünk, hogy minél 
több egyén vegyen részt az igazság 
kiderítésének munkájában, s az lesz 
az igazság, vagy legalább minden 
emberi számítás szerint annak megkö
zelítője, ami több, vagy sok ember 
lelkében ugyanazon meggyőződést 
keltette föl, mert akkor lesz valószínű, 
hogy ezen szerzett meggyőződés nem 
személyes, hanem tárgyi alapokon 
nyugszik. Minél több ember van egy
forma véleményben, minél több egyén 
győzött le felmerülő kételyeket, an
nál fényesebben fog teltünni előttünk 
az igazság és azért annál kevesebb 
súlyt kell fektetnünk a felmerült ké
telyekre. Tehát a bírák számát kell 
tetemesen szaporítani. Ez azonban 
aem elég, mert a meggyőződés felköl
tésére majdnem elkerülhetetlen a köz
vetlenség és szóbeliség, mert itten le
het csak személyes benyomásokat 
szerezni, ekkor ítélnek oly bírák a 
bűnös és nem biinös fölött, kik ma
guk hallgatták ki a terheltet, a tanu
kat, netáni szakértőket és kik a köz
vetlenség triss és életteljes benyomása 
alatt szereznek személyes meggyőző
dést. Hogy azonban ezen közvetlen
ség és szóbeliség ne maradjon Írott 
malaszt, szükséges, hogy minden bí
róság, minden ügyre nézve, azt gya
korolhassa s igy, ha a fellebbező bí
róságokat megtartjuk, —  elkerülhet
lek  hogy ezek is a közvetlen tárgya
lás alapján ítéljenek, mert különben 
a fönt megjelölt előnyök ezeknél mind 
kárba vesznek. Ezen körülményeket 
vették fontolóra az esküdtszék bará
tai és mondták: ha a bírák számát 
tetemesen szaporítani kell, ha közvet
lenség és szóbeliség egyedüli biztosí
téka a jó bűnügyi igazságszolgálta
tásnak, akkor tekintettel azon körül 
ményre, hogy a felsőbb bíróságoknál 
ezen szóbeliség már földrajzi és finmi- 
cziális tekintetből sem vihető keresz
tül, — nincs más mód, mint a végle
ges eldöntést az első folyamodásu bí
róságra ruházni, s csak lormai sértések 
esetében tartani meg a föllebbvitelt. 
De ezzel az első folyamodásu bírósá
gokra oly roppant hatalmat és fele
lősséget ruháztunk, melylyel azok ed
dig még sohasem birtak, s evégböl a 
személyes szabadságot a netáni jog

hogy valamennyit tönkre akarja tenni. 
Megeredt az ólmos eső, mely az égboltot 
teljesen beboritó felhőkből csak azért hull 
alá, hogy az embereket kétségbe ejtse. 
Csak egy kis verötényt s az eső áldás 
lesz; barmatszerti fénye, gyöngycsillogása 
gyönyörködtet, melege enyhít, mint a langy 
fürdő a fáradt, törődött testet. De ez, tán 
már az égből is piszkosan hull te, b hiva
tása az, hogy sárrá váljék: hidegsége be
hatol a vékony öltözeten a nehéz gyalog
lástól megfeszült lázas testig, végig siklik 
rajta mint egy hideg kígyó, nyomán a 
bőr felcserepedzik, aztán belefészkel a 
ruhába, hogy az négyszerte nehezebb le
gyen mint eddig.

A szegény baka először összerezzen, 
a mint a hidegség testéhez hatói, végig 
borzong egész valója, aztán — káromko
dik egyet, s czipeli tovább a víztől meg
dagadt, félmázsássá lett bornyut. Az a 
finom gépezet, mit a teremtés remekének, 
embernek neveznek, mégis gondosan var. 
a természet által megalkotva. Félévi szen
vedéstől elcsigázott testtel négy-öt napig 
reggeltől éjjelig menni szakadatlanul, étlen- 
szomjan, szakadó eső által verve; rá négy
öt éjjel egészen az eliudulásig álldogálni 
térdig érő sárban, p i h e n é s ü l ;  le nem 
hunyni a szemét kilenczvenliat óráig, köz 
ben nem kapni más tápanyagot mint egy 
fél marok penészes kétszersültet, —  s e  
mellett mégiB bírni és mozogni tudni, —  
ez a csodával volna határos, ha nem tud
nék, mi volt azon elemi erő, mi főnntar-

sérelem ellen biztosítani, és oly garan- 
cziákat kell fölállítani, melyek a túl
kapást megakadályozni képesek le
gyenek. —  Nincs tehát más mód mint 
ezen véglegesen döntő bíróságok tag
jainak számát tetemesen szaporítani, 
úgy hogy a vádló és vádlott vissza
verési jogának gyakorlása mellett még 
annyi biró maradjon, kiknek száma a 
mostani kollegiális biróságot számban 
jóval túlhaladja.

Mivel pedig ily eljárás mellett nem 
lehet annyi hivatalnok bírót alkal
mazni, mennyi szükségeltetik, az es
küdtszékeket kell fölállítani, melyek 
nélkül nem képzelhető a visszavetési 
jog gyakorlása, sem a közvetlenség 
és szóbeliség —  mint a jó igazság
szolgáltatásnak alapföltételei.

(Folytatása következik.)

A függetlenségi párt országos kép
viselőinek körében a válság véget ért és 
a pártkör együtt marad. A február 13-iki 
körgyülósen Hegedűs László kővetkező 
határozati javaslatot térj esztett e lő : „ Mondja 
ki az értekezlet, hogy szemben a febr. 
4-kén kelt nyilatkozatot aláirt képviselő
társaink által tett előterjesztésekkel, ne
vezetesen az általok nyilvánított azon 
nézettel, hogy a párt programmját a 
pereonális unió alapján tartják megvaló- 
sitandónak —  az értekezlet nem látja 
szükségét annak, hogy ujabk programm 
szerű nyilatkozatot tegyen, miután a füg
getlenségi párt úgy a közjogi, miként a 
belügyi kérdésekben nézeteinek több Ízben 
világosan és határozottan adott kifejezést, 
tette ezt jelesül az 1881. okt. 12-ón az 
országgyűléshez benyújtott válaszfelirati 
javaslatának következő végszavaiban:

„Felséges ur! Előadtuk nyíltan, őszin
tén nézeteinket az ország állapotáról és a 
legközelebbi teendőkről; feltártuk felséged 
előtt a nemzet legbensöbb vágyait, vala
mint törekvéseinket a jövőre nézve.

Tudjuk, hogy ez aspiráoziókat, e ha
zafias törekvéseket némelyek akként igye
keztek feltüntetni, mintha végczóljukban 
minden tényleg fennálló közjogi állapot
nak erőszakos felforgatására irányulnának.

Engedje meg felséged, hogy ezen 
feltevések ellen a leghatározottabban t il
takozzunk. Mi a történelmi Magyarország 
alapján állunk. Azon az alapon, melyet 
felséged dicső elődei is elismertek, eskü
vel megerősítettek, törvény által szentesí
tettek. Ez alapon törekszünk hazánk ál
lami függetlenségére, az 1867-iki törvóny- 
czikk törvény általi eltörlésére ; ez 
alapon óhajtjuk nemzetünk anyagi és 
szellemi erejét, hazánk intézményeit a 
haiadó kor igényeinek s a nemzet géni
uszának megfelelöleg fejleszteni, szilárdi- 
ditani. Mindez pedig nem áll ellentétben 
sem felséged többi országai és tartomá
nyai, sem felséged uralkodó házának ér
dekeivel. Ellenkezőleg megvagyunk győ
ződve, hogy a két egymástól függetlenné

tóttá őket ily szörnyű helyzetben ? Tán a 
hit, a fegyelem, a büntetés, az istenbe ve
tett bizalom? Egy szóba foglalható össze 
az egész, s ez az egy szó ez: „ h a z a f e l é  !u 
Az édes otthon csábi tó varázsa, a házi 
tűzhely kedves fénye, a rég nélkülözött 
szerelmes hitves forró kebele, melyen oly 
édes pihenése esik a fáradt, zúgó fejnek, 
a szerető édesanya csókja, az ártatlan 
kicsinyek gyügyögése!

Haj, hogy sokszor elhalványul ez az 
édes kép, clfeketül a világ teljesen a sze
gény nyomorultak szemei előtt, és nem 
kell azontúl semmi más nekik, mint a 
halál, a sir, melynek ölelése édesebb, mint 

! a legszerelmesebb hitveséé, némasága éke
sebben szóló, mint a legparányibb csipegö 
gyermek első csicsergései. Halált kér a 
szegény katona, a mint u fáradság által 

| összetörve beleroskad az ut sarába, azért 
könyörög bajtársainak, hogy löjjék öt most 
egyszerre agyon, s ne hagyják izenként 
külön halni meg ezerszer egymás után.

A ki útközben ki nem dőlt, bele nem 
fagyott a sárba, vagy mozdulatlanul éhen 
nem veszett, az el tudott vánszorogni 
Dobojig, hol arra a hírre, hogy a Száva 
ki van áradva, s ide át kell maradni bi
zonytalan ideig, — megtörtek a legerősebb 
lelkek is, és összeomlott az izgalomtól túl
feszült test, mint a szegény ember roskadó 
gunyhója, ha az egyetlen támaszkarót ki
ütik alóla.

Százává feküdtek ott a két végén

vált állam sokkal őszintébben fűződnének 
egymáshoz egyesülve a közös fejedelem 
szeretőiében.u

A mi különösen az úgynevezett bel
ügyi kérdésekben változatlanul követendő 
irányt illeti, arra nézve legújabban is 
nyilatkozott a pártkör a január 19. és
21-én hozott s azóta is folytonosan ér
vényben álló határozataiban.

Egyszersmind határozza el az érte
kezlet, hogy egy öttagú bizottságot küld 
ki a végett, hogy a pártügyek vezetésére, 
a pártfegyelem kezelésére vonatkozó sza
bályok alkotása iránt mielőbb javaslatot 
terjeszszen elö.a Ezen határozati javasla
tot az egész gyűlés kivétel nélkül elfo
gadta Győry Elek egy módosításával, 
mely a párt febr. 19-ki határozatainak 
érvényesítését mondja ki.

A függetlenségi országgyűlési kör
ben támadt és a párt programmját sem
miben sem érintő, néhány tag személyes 
versengéséből eredt, de bizonyosan be
hatóbb rósz következmények nélkül mara
dandó egyenetlenségből a kormánynak a 
rendelkezési korpa zacskóból kitartott bó- 
rencz tollai nagy tökét faragnak, hogy a 
függetlenségi pártnak hitelét a szerintük 
b ta választók tömege előtt megrontsák. 
— Hiú igyekezet és erőlködés marad ez, 
mert éppen a függetlenségi párt választói 
nagyon is jól megtudják válogatni embe
rüket s éppen nem szorulnak a kormány 
ludasainak álnok oktatásaira. —  A  füg
getlenségi párt választóit és megválasz
tottak éppen az jellemzi, hogy a kitűzött, 
elfogadott programmhoz minden körülmé
nyek és csábítások közt hivek maradnak, 
de a programmon kívül eső kérdésekben 
nem ismernek pártzsarnokság előtti gyáva 
meghunyászkodást, hogy mindenike meg
győződésének híve marad, azt el nem ta
gadja úgy, mint ez a kormánypárti 
mamelukseregben, a konczlesöknél napi
renden van. —  Soha se elegyedjenek azért 
a mi dolgainkba, seperjenek a maguk aj
taja előtt, de belül is, van ott seperni való 
elég, oly sok, hogy nagy Herkules ereje 
kell hozzá.

A magyarországi szerbek jelenté
keny része végre belátta, hogy a Miletics 
sugalmazta eddigi politikai irányt, mely 
az anyaországtóli elszakadással nagy szerb 
államhoz csatol tatásról álmodozott, el kell 
hagynia, ha politikai faktorként számba- 
vétetni óhajt. —  Az uj szerb párt tevé
kenységének súlyát Horvátországba akarja 
átvinni, a hol a küszöbön lévő határÖr- 
vidéki választások segélyével kilátásai 
nagyobbak. —  Egyelőre a horvát kor
mánypárthoz csatlakozik s ha ennek se
gélyével nemzeti törekvéseit el nem 
éri s ezek visszautasitatnának a ka
tolikus horvát többség által, akkor a bor 
vát érdekek mellőzésével egyenesen Ma
gyarországhoz csatlakozik.

A közérdek, hazánk, megyénk és 
városunk szellemi és anyagi haladása ve
zette mindenkoron toliunkat, mióta e lap 
szerkesztését kezünkbe vettük, magánér
dekünket a feláldozásig és azontúl is mel
lőztük s ez legnagyobb bününk azok 
szemében, kik dühöngve nézik, hogy a

nyitott, szellős kukoricza góréban, zsibbadt 
lélekkel betegen. Némelyikben élt még az 
életfenntartási ösztön, de a legtöbb csak 
emberi alukkal biró, élögép volt, melyből 
a jobb rész kihalt.

Szegény Viktor is ott volt, most már 
másodszor dőlve ki a lelket emésztő szen
vedések között. Oh mikor oly közel volt 
már, csak a kezét kellett volna kinyújta
nia, hogy keblére ölelhesse a rég nélkü
lözőiteket s most ime újra száz mértföld- 
nyire vettetik vissza tőlük. Uj élet mo- 
solygott feléje, már érezte a házi tűzhely 
édes melegét, összes ereje a végső hatá
rokig feszült, de az erő kevesebb volt, 
mint a mennyi a czél elérésére szükséges; 
czél előtt tehetetlenül roskadt össze, s 
epedö szemei hiában osüggtek vágygyal 
a távolban, —  sehol egy biztató sugár.

Az idő végtelenül telt, az ö számára 
nem volt a napoknak sem neve sem száma. 
A mint aztán látta, hogy abban a nagy 
kukoricza góréban még nehány százan 
fekszenek, ép úgy, mint ő, s egyikük sem 
törődik semmivel, legkevésbé pedig az 
élettel —  ő is fatalista lett. Az a gondo
lát fogta el, hogy neki itt ell kel pusztul
nia, többé már ö az édes otthonát megncin 
látja.

(Folytatása a jövő számban)



romlottság mai aerájában vannak még fér
fiak, kik náluknál jobbak tudnak lenni, s 
kiket a jóravaló közönség tisztel és be
csül, kik előtt ök a bűn fertőjében fetren 
gök eltörpülnek semmiségükben. —  Ezek 
a sehonnaiak, kik otthon kifogyván a be
csületből nyakukba kerítették a batyut, 
kopott veres paraplival jöttek városunkba 
és itt felcseperedtek a ma nap abnormis 
állapotaiban, ezek szeretnének itt vezér
szerepeket bitorolni, városunk közönségét 
orránál vezetni s minden becsületesnek 
vélemény nyilvánulását a legdurvább go
rombasággal, kapczabetyárok társaságában 
eltanult alávalósággal elnyomni. —  A mit 
lapunk és személyünk sárba mártására 
rágalomkép és minden adat nélkül össze- 
halmoznak, arra egy betűvel sem felelünk, 
ismer bennünket megyénk és városunk 
tisztes közönsége és tudjuk, hogy becsü- 
lósében csak emelkedhetünk, ha a sze
métről emelkedett becsületrabló banda 
féktelen, de tehetetlen dühében piszkol 
bennünket, mi egész lelkinyugalommal 
megvárhatjuk azon nem igen távol időt, 
midőn eme zugereist bérencz tollú férgek, 
kik szemóthalmazuk homlokán városunk 
becsületes nevét bitorolják, szülővárosunk 
megtisztítására innen hazájukba eltolon- 
czoltatni fognak. —  Múlt évben hasonló 
megtámadásban részesültünk. —  A közön
ség ítélt felettünk, rágalmazónk kénytelen 
volt lapját pártolás hiányából megszün
tetni, mig lapunkhoz előfizetőink nemcsak 
hívek maradtak, de szaporodtak is.

A fiumei municzipium elhatározta, 
hogy tekintettel azon nagy áldozatokra, 
miket Magyarország Fiume felvirágozta
tása czéljából hozott, maga is közreműkö
dik a város felvirágoztatásához, uj utczák, 
színház csatornázás és közintézetek léte
sítésére két millió kölcsön felvételét hatá
rozta el. —  E határozat városszerte nagy 
lelkesedéssel fogadtatott.

Budapesti mérvadó jogászkörök, 
mint pl. a m a g y a r  j o g á s z g y ü l é s  á l 
l a n d ó  b i z o t t s á g á n a k  tagjai, feszült 
figyelemmel várják a pécsi ügyvédi ka
mara nyilatkozatát a jury kérdésében 8 
azon reményűknek adnak kifejezést, hogy 
a pécsi ügyvédi kamara nemcsak nem fog 
az ország egyéb kamarái mögött maradni 
akkor, a midőn haladásról van szó, hanem 
a benne öszpontosuló szellemi erők segé
lyével s tradicziói alapján kiváló nyoma
tékkai fog egy haladást képező intézmény 
megvalósítására közrehatni. Ezen feszült 
várakozás jelének tekinthető azon levél, 
melyet az esküdtszóki mozgalom lelkes 
kezdeményezője dr. De l l '  A d  ami  R e 
z s ő  rögtön az után, hogy a hírlapok a 
pécsi kamara e tárgyban tett intézkedésé
ről tudomást vettek, Dr. D a e m p f  Sá n
d o r  helybeli ügyvédhez intézett, s mely
ben az ügy állásáról esetről esetre tudó
sításokat kér Budapestre küldeni s az 
intézmény híveit lankadatlan kitartásra 
buzdítja. —  Mint hírlik már C s e m e g i  is 
az eddig nyilatkozott ügyvédi kamarák 
egyöntetű kívánalmával szemben eddigi 
álláspontját elhagyni hajlandó.

Országgyűlés.
A  miniszterek bécsi tanácskozmányai 

miatt megszakadt képviselőházi ülések 
csütörtökön február 8-án ismét felvétettek. 
Napirenden volt a vadászati törvény mó
dosítása. — A többség elfogadván a tör
vényjavaslatot első olvasásban a részletes 
vitában a 2-ik §-nál, minthogy a vadász- 
terület minimuma 100 holdról 200 kataszt. 
holdra felemeltetik, többen módosítást ad
tak be, ezeket azonban a többség nem 
fogadta el.

Február 9-én hirdették ki a többi 
tárgyaláson már átment és szentesített 
törvényeket, azután folytatva lett a vadá
szati tjavaslat részletes tárgyalása, mely
nél érdekes volt az. hogy Csanády Sán
dornak egy jelentéktelen módosítását Tisza 
Kálmán és utána a hódoló mameluksereg 
elfogadta, midőn az elnök kimondá erre 
a határozatot, azt a baloloalon nagy derült 
séggel fogadták.

Február 10-én a vadászati tjavaslat 
részletes tárgyalása bevégeztetett. —  A 
pénzügyminiszter visszavonván a fegyver 
és vadászati adóról való tjavaslatát egy 
ujabbi javaslatot adott be, mely a pénzügyi 
bizottsághoz utasittatott. —  A koronaőr vá
lasztásáról szóló tezikk szövegezése vita 
nélkül elfogadtatván következett a kér
vények tárgyalása és miniszteri válaszadás 
Polonyi és Szederkényi kérdéseire, a mik 
tudomásul vétettek.

Az 1885. évi budapesti kiállításról 
szóló törvényjavaslatot vette az alsóház 
tárgyalás alá február 12-én miután előbb 
a már letárgyalt javaslatok harmadik ol
vasásban és a ház február havi költség
vetése elfogadtatott. —  A kiállitásróli tja 
vaslat némi vita után, az 1885 ben Bécsben 
tartandó villamossági kiállítás feletti tja
vaslat vita nélkül elfogadtatott.

Külföldi szemle.
A franczia köztársaság kamarájának 

határozatát a volt uralkodó családok tagjai 
kiutasít hatása fölött a szenátus 172 sza 
vazattal 89 ellen elvetette és elfogadta 
165 szavazattal 127 ellen Waddington ol- 
lenjavaslatát, mely szerint azon herczegek, 
kik trónkövetelési tényt követnek el, vagy 
az állam biztonléte elleni nyilatkozatot 
tesznek, száműzetéssel bűntetteinek. Perük 
az esküdtszék vagy szenátus által birál 
tátik el. —  A kamara valószínűleg el fog

térni első határozatától és lehetővé tenni 
az összeütközés elkerülését. —  A kiasebb- 
sógben maradt minisztérium leköszönt, a 
köztársasági elnök azonban marasztalta, 
minthogy uj kabinet csak az érintett kér
dés eldöntése után lesz tartósan alakítható.

A Duna-értekezlet Londonban meg
kezdő üléseit, első határozatuk az volt, 
hogy a román és szerb királyság meg
bízottait csak tanácskozó szavazattal fo
gadja be. Szerbia megnyugodott benne, 
Románia protestált, megbízottját vissza
vonja és az értekezlet határozatait magára 
nézve nem ismeri el kötelezőknek, mint 
melyek a nemzet szuverénitását sértik.

Az Egyiptom szervezetére nézve ki
dolgozott angoljavuslatót az egyiptomi kor
mány elfogadta. Sudanban a felkelés ter
jed, az európaiak Chartum fővárosba 
menekültek.

A czár koronázásra a meghívók el
küldettek az osztrák-magyar, német, angol 
és dán trónörökösnek, az orosz népet ez 
alkalomra jó kedvbe akarják hozni, a 
chodini mezőn, hogy minél jobban eltá- 
volittassék a tömeg Moszkva városéból 
nyolezszázezer színes perkail zsebkendőket 
osztogatnak ki, negyvenezer akó sört itat
nak meg és hozzá 800,000 poharat, bár- 
czákat adnak ki, miknek átadásával ingyen 
étel és ital jár az e czélra felállítandó 
óriási éttermekben.

A bíróság által szabadlábra helyezett 
Napóleon herczeg Londonba utazott kie
sebbik fiával, hogy megköszönje az ex- 
császárnó kegyét, úgy hiszik, hogy nem 
jő vissza állandó lakásra a köztársaság 
területére, hanem vagy Briisselben, vagy 
Olaszországban veszi tartózkodását. —  
Wagner Richard híres német zeneszerző 
Velenczeben meghalt. —  Gorcsakoff orosz 
államkanezellár Nizzában haldoklik.

Megyei közgyűlés.
(Pécs, 1883. február hó 12-én.)

A tárgysorozat után ítélve sokkal ér
dektelenebbnek véltük a közgyűlést, mint 
a minővé vált a póttárgysorozat egyik 
pontjának hozzátételével. Azt hittük, hogy 
zajtalan fog lefolyni, minthogy a pénztár
noki és ellenőri állomás választás utján 
történendő betöltésén kívül semmi oly ne
vezetes ügy nem mutatkozott, mely a 
mi nagy kényelem- és nyugalom-szerető 
megye atyáinkat kimozdítaná egy könnyen 
kedves otthonjaikból. A választás nem 
zavart port, mert már a főispáni helyet
tesítéssel egyúttal mégis választattak az 
illetők.

Baranyamegye képviselő testületé — 
fájdalom hazafiság dolgában nagyon, de 
nagyon eltörpült a többi vármegyék kép
viselőtestületéhez képest.

Megtagadta azon érzelmeket, melyek 
minden igaz honfi szivét lakják, keblét 
dagasztják

Az a fenséges lelkesültig, melyet 
vártunk — fagypontra szállt alá s mint 
hideg közöny mutatkozott.

Feledésbe ment a küzdelmes múlt 
dicső emléke, hihalt a kegyelet, az érde
mek elhomályosultak.

Baranyamegye képviselő-testületé ez
úttal elfeledte, hogy — magyar!

De térjünk át a közgyűlés menetére, 
kifakadásaink csak fokoznák az elkesere
dettséget, lázitanák véreinket, de orvossá
got, megenyhülést nem adnának.

Reméljünk a jövőben: „Megvirrad még 
valaha!“

Elnök: Perczol Miklós főispán.
Jegyzők : Bartosság Imre, Seb Károly, 

Perczel Béni.
Elnök üdvözölvén a bizottsági tagokat, 

a tárgysorozatot megelőzőleg megemléke
zett Mihailevics Athanáz föpónztárnok ha
láláról, indítványozta, hogy jegyzőkönyvi
leg fejezze ki részvétét a közgyűlés. 
Egyhangúlag elfogadtatott.

Következett a rendes tárgysorozatot 
megelőzőleg a póttárgysorozat 2-ik pontja: 
Simonfay János ügyvéd, biz. tag indít
ványa, hogy Kossuth Lajosnak 80-ik szü
letésnapja fölötti öröm kifejezéséül üdvözlő 
irat küldessék. A közgyűlés az indítványt 
elfogadta. A határozat kimondása előtt 
Perczel Miklós főispán Kossuthról egyéni 
véleményét nyilvánító, mely azonban éppen
séggel nem volt helyén, sőt mondhatni 
megrovásra méltó. A  főispán szerint Kos
suth Lajos nem a tett, hanem a szó em 
bere, oly politikai elveket vall, melyek 
forradalomra vezetnének, Kossuth ellensége 
a dynastiának, melynek feje alkotmányos 
királyunk. Nem érti, hogy mint lehet a 
Kossuth -kultust az alkotmányossággal meg
egyeztetni. Szavait némaság kisérte, hall
gatás kövotte. Bartosságh Imre felolvasta 
az általa szövegeződ üdvözlő iratot, mely 
mondhatni gyönyörű nyelvvel, szép gon
dolatokkal és igazi honfihévvel íratott. 
Nódosi Kálmán biz. tag nem fogadta el 
a felolvasott üdvözlő iratot, mert politikai 
színezetűnek látta. Többen hozzájárultak. 
Simonfay látva a mameluksereg epéskedé- 
sót, visszavonta indítványát. Szily László 
azonban magáévá tette és kiküldetett egy 
bizottság (dr. Feszti Károly, Nádosi Kál 
mán és Bartosságh Imre) egy „politikai 
színezet nélküli" más szóval „mondva csi
nált" üdvözlő irat megkészitése végett. 
Simonfay elhagyta a termet b csak jóval 
később tért vissza.

Következett az alispáni jelentés, mely 
a múlt évi egészségi, közgazdasági, köz- 
biztonsági viszonyokról szólott. A felsorolt 
adatokat már közöltük annak idején egyen
ként, ezúttal nem teszünk róluk említést.

A katonasorozási bizottságba elnökül 
kineveztettek a pécsi és pécsváradi járásba : 
Jeszenszky Ferencz alispán, a siklósi já 
rásba Bartosságh Imre főjegyző, a szent- 
lőrinczi járásba: Kardos Kálmán, a bara- 
nyavári járásba: Kissfaludy Pál, a mohácsi 
járásba: Nádosi Kálmán, a hegyháti já- 
rásbu: Szily János.

Az üresedésben lévő pénztárnoki ál
lomásra Galamb Gyula, az ellenőri állomásra 
pedig Nagy Jenő választattak meg egy
hangúlag. Egyhangúlag azért, mert más 
pályázó nem volt —  ismerve a buranyai 
szokást!

Olvastatott a belügyminiszter rendelete, 
melynél fogva a költség-előirányzat jóvá
hagyatott , azon hozzátovéssel , hogy 
igyekezzék a megye törvényhatósága meg
takarításokat eszközölni, ezenkívül figyel
meztetik, hogy a jövő költségelőirányzat 
az idei keretén belől állapíttassák meg.

Olvastatott a közmunka és közleke
dési minisztérium rendelete a törvényhatóság 
és az állami építészeti hivatal közti viszony 
rendezése tárgyában. Ezentúl az állam- 
épitószeti hivatal a megye rendelkezésére 
áll, a hivatal főnöke részt vesz a megye 
gyűlésein és a — szakmájába vágó ügyekre 
nézve felvilágosítással szolgál, de indít
ványt is tehet.

Az igazoló választmány bejelentette, 
miszerint a szajki választó kerületben ha
lálozás folytán üresedésbe jött bizottsági 
tagságra Jeszenszky Gyula, a baáni ke
rületben pedig Purraann Károly választa
tott meg.

Következett az állandó választmány 
jelentése.

A házi pénztár 1882-ik évi száma
dásáról. Közöltük lapunk múlt számában.

Hoffmann Ádám és társai vókányi 
lakósok a siklósi hegyrendőri szabályzat 
10-ik pontjának megmászását kérték. A 
kérdéses pont igy szól: „Senkinek sem 
szabad a szőlőben rendesen lakni, avagy 
a szőlőbe vinczellérnek lakást engedni, 
kivóvo a szüreti idényt; a pálinkafő
zést gyakorlók, azon idő alatt, a mig ők 
maguk, vagy más részére főznek pálin
kát, a szőlőbeni lakás roegengedtetik; 
azonban mind maguk, mind a pálinka fő
zést használó egyénekért'teljes felelőséggel 
tartoznak, mennyiben pedig károsítást 
követnének el, a további pálinkafőzés és 
künnlakás nekik betiltatik." A kérelem 
elutasittatott.

Krukkenberger József fekedi tanító 
483 írttal nyugdíjaztatott.

Több apró községi számadási ügy 
elintézése után a tiszti jelentések kerültek 
szőnyegre. Mohács-járás szolgabirája jelen 
tést tett a D.-Szekcső község által az 
ottani rakparthoz vezető ut kiépítése tár
gyában. Kiadatott az állandó választmány
nak. Pécs-járás szolgabirája jelentést tett 
Szabolcs község által rendszeresittetni kórt 
pénztárnoki állás tárgyában. Helyben 
hagyatott.

Az árvaszék azon jelentése, mely a 
tiszteletbeli ügyészek utasítása tárgyában 
szól, kiadatott az állandó választmánynak.

Nagy Jenő helyére dr. Krasznay Jenő 
neveztetett ki tiszteletbeli tiszti ügyésszé.

Következtek az átiratok: Sáros vár
megye átirata az amerikai kivándorlás 
meggátlása tárgyában. Pártoltatott. Buda
pest főváros átirata az 1848— 1849. évi 
szabadságharcz hősei emlékére emelendő 
szobor, 8 az erre való gyűjtés tárgyában. 
Gyüjtöivek adatnak ki. Udvarhely vár
megye átirata a vadházasságok meggátlása 
tárgyában. Pártoltatott. Győr vármegye 
átirata a prágai Slavia biztositó-társulatnak 
az ország területéről leendő kitiltása tár
gyában. Pártoltatott. Hont vármegye át
irata a tanügy terén az állami ellenőrzés 
szigorítása és kiterjesztése tárgyában. Tu
domásul vétetett. Somogy vármegye át
irata a vasárnapi munkaszünet tárgyában. 
Tudomásul vétetett. Somogy vármegye át
irata a rövid idő alatti elévülésnek beho
zatala tárgyában. Tudomásul vétetett. 
Hódmezö-Vásárhely város átirata a Buko
vinában, Moldvában és Oláhországban lakó 
magyarok betelepítése tárgyában. Kiadatott 
az állandó választmánynak.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

Sellye, 1883. február 16-án.

E hó 12-ikén hagyta el városunkat 
Balog Alajos szintársulata. Kis városunk 
a 24 tagból álló társulatot fentartotta 2 
hétig tisztességesen, s ha a kényelem a 
színháznál hiányzott, oka az, —  hogy ily 
nagyobb alkalmakra számítva nem volt. 
Jó erők lesznek bizonyára idővel a tár
sulat egyes tagjaiból, most is van, csak 
hogy tekintve a számot, kevés. Hadainé 
ismert otthonos színésznő, férjével együtt 
már több helyen megfordultak s igy isme
retesek. Nagy Vilma kisasszony kezdő ifjú 
hölgy, kiből bi/onyára a vidéki színpa
dokon még igen kedvelt színésznő válha- 
tik ; —  csak ügyes rendező s jó l rendezett 
társulat tagja lehessen. Tanulékony, ügyes 
alakitó, természetes, szerepeit átérzö, sú
góra nem szoruló, szupret szerepekben 
otthonos, kivárná valót nem igen hagy 
fenn —  rajta meglátszik, hivatott e pá
lyára, mit kedvel, a melyen oly sokan 
minden kellék kedv nélkül tapossák a 
gyepet. Tiszta hang, érthető beszéd a ter
mészetesség jellemzi mindenben nem az után
zás. Szóval még oly anyag, melyből a művész 
keze mindent faraghat. Ezek illetik meg 
mint színésznőt, mint fiatal leányt, a sze
lídség, nyájasság az illem, viseletével tisz
teletet ébresztő ; ezek az előnyök s jó 
tulajdonok tették azt, hogy a közönségnek

méltányolt kegyencze lett. S itt a nöta 
gokkal végeztünk. Balog Árpád tehetséges 
zenei rendező s játszó is. Monori kezdő, 
komikus, ügyes alakitó. Sokra viheti. So- 
mogyi veterán színész, ki helyén van egyes 
szerepeiben.

Ennyit a társulatról. Adtak operettet, 
népszínművet, bohózatot, s mindenütt ott
honosak voltak az említett tagok. Innen 
Barcsra indultak. Kívánunk szerencsét, 
pártolást. Isten velők.

Levelem egy részét ha elfoglalta is 
a Thália, de a más részét a kegyelet s 
részvét fogja átlengni: Henfner Lajos osz- 
rói körjegyző úr családját nagy szomo
rúság érte, egy hót alatt 3 kis leányát 
ragadott el a difteritis. E járvány vidé
künkön még nem mutatkozott mostanába, 
s csoda-e, ha szinte megdöbbenve veszünk 
részt a szülői mély bánatban.

Iványos Sámuel markóczi tanító úr 
70 éves korában jobb létre szenderült. 
52 */* óvig viselte a tanítói hivatalt, benne 
egy a nevelés ügy öreg, fáradt bajnoka 
dőlt k i ; nyugodjék békében. Gyászolják 
halálát Iványos Soma, Csány-Oszró lel
késze, neje s unokája.

T.

A soproni kir. postaigazgatóságtól.

1120 Hirdetmény.
A  nagy méltóságú közmunka és köz

lekedésügyi kir. minisztérium által f. hó 
2-án 3401 sz. a. kibocsátott magas rende
let alapján ezennel közhírré tétetik, mi
szerint f. hó 11-töl kezdve a pécsi és 
pócs-bányatelepi kir. postahivatal a kölcsö
nös forgalomban a levelező közönségtől a 
levél és kocsipostai küldeményekért a helyi 
forgalomra nézve megállapított postadíjakat 
fogja Bzedni.

Sopron, 1883. február 11-én.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polg. ügyek :

Vésey Rezső tszéki bíró által 
Február 13.

1. Itj. Balog János — Marton András 
ellen tulajdonjog iránt.

2. Kohn Simon —  Farkas Péter és 
Jakab Ferencz ellen 105 frt s jár. iránt.

Bogyay Pongrácz tszéki biró álta l:
1. Aranovits Simo — Tretinyák Li- 

pót ellen 949 frt s jár. iránt.
2. Frantisch Ferencz —  vb. Dóczy 

Károly csődtömege elleni csödkeresete.
3. Ercsényi Antal —  vb. Lechner test

vérek csődtömege elleni csödkeresete.
Vésey Rezső tszéki biró által: 

Február 15-én.
1. Balatonyi Mári férj. Ruzsavi Já- 

nosné ós társai —  Balatonyi Jozefa és 
társai ellen vagyonközösség megszüntetése 
iránt.

Előadandó büntető ügyek :
Február 19-ón.

1. Pauch János és társai ellen lopás 
miatt. —  2. Kozma József és társai ellen 
hamis tanuzás miatt.

Február 21-én.
1. Tóth János ellen lopás miatt. —  

2. Alt Dávid ellen gyújtás miatt. —  3. 
Petrovits György ellen gondatlanságból 
okozott súlyos testi sértés miatt.

Február 23-án.
1. Vukovits Frányo ellen halált okozó 

testi sértés miatt.

Különfélék.
—  Pécs sz. k. város tanácsa hirdet- 

ményileg figyelmezteti a ezukor és ezukor- 
gyártmányok, kávé és sör elárusítóit, hogy 
az 1882. évi elárusitásnak bevallását, mely 
jan. 8-ig volt megteendő, február hó 18-ig 
okvetlen beterjesszék, különben a törvény 
szigora fog ellenük alkalmazásba vétetni. 
—  Az érdekelteknek figyelmébe ajánljuk 
ezen hirdetményt, mert a határidő holnap 
lejár.

—  Betörés. Jeszenszky Ferencz al
ispán házába a múlt péntektől szombat 
virradóra ismeretlen tettesek betörtek és 
egy téli bundát s több értékes ezüst evő
eszközt eltolvajoltak. Egy üveg ajtón 
hatoltak be a ház belsejébe enyves vászon 
segélyével akadályozván meg az üveg be
törésének zörejét. Az ópósta utczában fel
állított éjji boltőr vette legelsöbb észre a 
dolgot, mert a házba behatolás az ottani 
kertfalon át történt, —  mely alkalommal 
egy lehullott tégla zöreje kelté föl az őr 
figyelmét; de késő volt, mert mire a ház
belieket figyelmeztette, a tettesek odább 
állottak. A gyanú előbb az alispán volt 
huszárjára esett, —  de ismét — eloszlott.

— Dr. Vizkelety Imre múlt vasár
nap este felolvasást tartott kereskedelmi 
ifjúságunk egyleti helyiségében. A bazilika 
műépítészet fejlődéséről szólt annak kez
detétől egész a mai nívóig. A  felolvasó 
érdekes előadásával nagy szakismeretet 
tanúsított e téren és hallgatóságát teljesen 
kielégítette.

—  A  „Siklósi casinó“  tisztújító köz- 
gyűlésén a következők választattak meg : 
Antal Pál elnöknek, Pakuszy Gyula igaz
gatónak, ifj. Nagy József pénztárnoknak, 
Pámmer Péter könyvtárnoknak, Schmir- 
mund Gyula és Schreier János jegyzőknek. 
A választmányba választattak : Novák Sán
dor, Szivór István, Pandurovics Milán, 
Veisz Vilmos, Darázsi Ödön, Spitzer Samu, 
Goltner János, Neupauer és Henk Antal.

—  Az elemi iskola épül, még pedig 
ezúttal —  elütöleg a mi keleti lassúságunk
tól —  csodás rohamossággal épül, csak
hogy ebben is aligha lesz köszönet, mert 
hogy a téli hidegben megfagyott fal nem 
lehet tartós, az nem egy Ízben bizonyult 
már he s igy előreláthatólag ezen épület 
is a budapesti lipótvárosi bazilika sorsára 
jut, idő előtt meg fog repedezni és össze- 
dőléssel, agyonütéssel fog fenyegetni. A 
nagy hidegekben tehát szünetelni kellett 
volna az építkezésnek. Amily szép a buz
galom kellő időben, annyira elítélendő, ha 
veszélyt idéz elő.

— Szájkosár. A napokban egy nagy 
neufundiandi eb egy védtelen fiúcskára 
támadt a föutczáhan, miből ha egyéb bsj 
sem származott volna a gyermek nagy 
mérvű ijedségénél, ami, tudjuk veszedel
mes kórt idézhet elő —  elég volna arra, 
hogy a rendőrség megújítsa az ebek szá
mára a szájkosarat kötelező rendeletét.

—  Állatkínzás. A Littke-féle kut- 
ásásnál alkalmazott egyik hoiuokszállitó 
fuvaros vérlázitó módon kínozta lovait, és 
a város egy másik félreeső utczájában is 
hasonló barbarizmussal bánt egy hajcsár 
a lovakkal ós ez utóbbi, hogy egy úri 
ember által eljárásának törvényellenessé
gére figyelmeztetve lett —  durván eluta
sította a „hívatlan" beavatkozást. A ki
hágásokról szóló btk. II. rész 86. § a 
„nyolez napig terjedhető elzárással ós száz 
forintig terjedhető pénzbüntetéssel bünte
tendődnek rendeli az olyan egyént „ki 
az állatkínzás ellen kiadott szabályrende
letet megszegi." Ajánljuk e körülményt 
rendőrségünk becses figyelmébe.

—  Miss Lazo ! A jövő héten érkezik
városunkba az „arany légy" 8 egészen uj 
mutatványokkal áll a közönség elé. A 
mutatványok legnagyszerübbike leend az, 
midőn 50 szelídített galambbal a karzat 
legmagasabb helyéről a színpadra száll.

—  ,,i4 korsó addig já r  a kútra, mig 
eltörik" e szomorú véget ért a napokban, 
egy szép este Bögri Mihály bodonyi la 
kos, kit a viszlói szőlőhegyen, a hegyi 
őrök pincze feltörésen rajtkaptak, mint 
hogy magát megadni nem akarta, agyon 
lövetett, társai megmenekültek; özvegyet 
s 4 árvát hagyott. Mivel szép vagyonát 
elpusztította, már évek óta űzte e gálád 
mesterséget; többször rajta kapatván, 
mindig kegyelmes felmentést nyert, ma is 
egy borlopási ügyben fellebezése a ki 
rályi táblán —  szunnyadoz, most várhat 
az utolsó ítéletnapig.

—  Siklósról írják nekünk. Kutya- 
üldözéssel mulattatták múlt ujholdvasá**- 
napon az utczagyerköczöket Siklóson ós 
a „litánia" alatt ugyancsak pufogatott a 
városi hajdú holmi kiszabadult ebekre 
úgy, hogy a templom belsejében is hall
ható volt az. —  Nem vagyunk ugyan ba 
rátjai a sok kutyának, de ily indokolatlan 
lövöldözés ellen mégis csak tiltakozunk 
annál is inkább, mivel bizony az könnyen 
bajt okozhat. Másrészt meg úgy hisszük, 
a hatóságnak nem kellene sürgető ok nél
kül a vasárnapot ily rút módon inegszent 
ségtelcniteni. Jónak tartjuk mi is időkö- 
zönkint a nagyon elszaporodott ebek 
ritkítását, csakhogy erre a peezér is elég
séges lehetne; egyúttal azonban gondos
kodni kellene arról is, hogy a városi pol 
gárok, kiknek néha szükséges és értékes 
ebeik is vannak és azokért amúgy is fe 
lelösök, ne legyenek folyton annak kitéve, 
hogy azok orruk előtt lelődöztessenek a 
város közepén is.

—  Községi bíráskodási komikum.
„ —  80/1883. Idézvény. Csősz István, Mor
vái Márton, Kovács Pál, Diczi József és 
Takács József simontornyai lakos panasz
lók, Pákay György szinto simontornyai 
lakos panaszlott, ez utóbbi által a „Tolna 
megyei közlöny" f. évi február hó 4-éu 
kelt számában megjelent czikk tárgyában, 
a községháza hivatalos helyiségében f. hó 
8-án délelőtt 9 órakor tartandó tárgyalásra 
elövezettetós terhe mellett személyes meg 
jelenés végett ezennel megidéztetik. Simon- 
tornya 1883. fubr. hó 7-én. p. h. Dreno 
vits Pál s. k. biró. 80/1883. Idézvény. 
Miután a kitűzött 9 óra már elmúlt és 
még ez ideig meg nem jelent, újból fel
hívom, miszerint most már különbeni elő- 
vezettetés terhe mellett azonnal jelenjék 
meg előttem. Simontornya, febr. 8-án 1883. 
(p. h.) Drenovits Pál biró." A hátlapon: 
„Megnem jelenés esetén véleményét kérem 
kmf. Drenovits Pál biró." —  Minthogy 
az idézett Döri Pákay György néptanító 
ezen uj sajtóbiróság előtt a másod idézésre 
sem jelent meg, ugyancsak febr. 8-án egy 
elöljáró két fegyveres rendőrrel beállított 
az iskola terembe, hol éppen gyűlés volt 
és a tanítót elhurczoltatta a községházához. 
—  A bíróság illetékessége ellenni kifogást 
a hatalmas községbiró elvetvén, megkezdé 
a tárgyalást azon kérdéssel, hogy ki su
galmazta az inkriminált ozikket, a renitens 
tanító azonban sehogy sem akarta elis
merni a simontornyai pasa hatalmát és 
megtagadta a feleletet, mire a biró több 
rendbeli szóbeli bántalmazás ós dorgálás 
után kegyesen elbocsájtotta a foglyot. — 
A megtorlás végetti törvényes lépések 
megtétettek. —  íme ez is egyik gyümöb 
cse a bölcs (? !) törvényhozás által alkotott 
hagatell eljárásnak.

—  Az antiszemita lapok száma is
mét megs/aporodott. — Az egyidöre meg
megszüntetett „Paksi Közlöny" újra meg
jelent február 4-én most már egész hatá
rozottan zsidóellenes programmal s miután 
Pakson keresztény kézben nincsen nyomda,



Budapesten nyomatja szerkesztője és tu
lajdonosa Daróczy Zsiga. —  Ára egy évre 
5 frt. —  Úgy látszik, hogy az antiszemita 
irányú lapoknak a nép rétegeiben sokkal 
több előfizetője akad és a vidéki magyar 
lapoknak, melyek a zsidóság, —  német ke
reskedő és iparos világ támogatásával 
amúgy sem dicsekedhetnek, nagy előnyére 
válik anyagi tekintetben a legkíméletle
nebb zsidóellenes irány.

—  Tudó máiul a „ Fécii Dalárda“ ét ,}Zene- 
egy|et‘  tagjainak : Á „Pécsi Dalárda11 és „Zene
d e t *  választmánya, tekintetűi arra, hogy a 
tagok számának tetemes növekedése folytán azon 
•ddig követett eljárás, hogy a hangversenyekről 
luiuden egyes tag a műsor kézbesítésével nyert 
eloleges értesítést, jövőre kivihetetlennek mutat
kozik : elhatározta, miszerint a műsor előleges 
azéthordását megszünteti s az egyesület t. tagjait 
felkéri, hogy a hangversenyekről ezentúl hírlapok 
és falragaszok utján szíveskedjenek tudomást venni, 
a kellő közbirrétételről az igazgatóság gondos
kodni fog. A  műsor a hangverseny helyiségében 
kézbcsittetik minden alkalommal. — A  „Pécsi Da
lárda* és „Zene-egylet* választmány Anak 1883. 
február 5-ép tartott üléséből.

— Keresztény hitre térés. Bécshen 
J082 bén 181 egyén tért át ,a zsidó val
lásról a keresztény hitre. És pedig 101 
térfi és 80 nő. Ezek között van 6 orvos,
3 ügyvéd, 2 tanítónő, 10 diák, 2 tiszt, 3 
államhivatalnok, 1 joggyakornok, 4 hírlap
író, 1 festő, 1 bankár, 12 kereskedő, 27 
könyvelő és magán hivatalnok, 2 színész,
2 színésznő, 1 zenész, 7 kézműves és 
könyvnyomdász, 4 munkás, 52 raunkásnö,
1 vasúti hivatalnok, 2 cseléd. A  nők leg
többje azért változtatott hitet, hogy keresz
ténynyel kelhessenek egybe.

— Meghívó. Egyletünk saját helyi- 
■égében (Király-utcza 37. szám 1, emelet) 
tek. Arányi Dezső ur s/.ives közreműkö
désével vasárnap, f. é. február hó 18 án 
humorisztikus felolvasást rendez. A felol
vasás tárgyát: a) „Sorsát senki el nem 
kerülheti ; b) „A z óra“ képezendi s kez
detét délután 4*/4 órakor veendi. A „pécsi 
kereskedelmi önképzö és betegsegélyzö 
egylet.u

— Uj magtermelö telep. Bizonyára 
érdekelni fogja a t. gazdaközönséget, hogy 
Mauthner Ödön országszerte ismert buda
pesti magkereskedő-czég egy 1200 holdas 
gazdaságon újabb magtermelö telepet léte
sített h ezáltal ismét szaporította ama 
tényezők Bzámát, a melynek használata és 
folyton szcmmeltartása által e czégnek oly 
kiváló módon sikerül vevőinek igényeit 
kielégíteni s ezek körét úgy az országban 
mint a hazán kívül, mindjobban terjesz
teni. Alkalmunk volt a nevezett magkeres- 
kedö-czég 1883. évi ép most megjelent 
dustartalum föárjegyzékót megtekinteni s 
mondhatjuk, hogy e ritka szakavatottság- 
gai szerkesztett árjegyzék átolvasásánál 
bizonyára mindenki ama meggyőződésre 
jut, hogy egy valóban els rangú és a me
zőgazdaság jelen s mindinkább fejlődő vi
szonyainak teljesen megfelelő magkerea- 
kedéssel állunk szemben, mely épenséggel 
nem szorul dicséretre. Az említett díszes 
föárjegyzéket érintett czég kívánatra bár
kinek szívesen megküldi.

G ö r b é i t .

Alkalmasnak tartjuk ezt a czimet egy 
replika fölé, mely az úgynevezett „Pécs44 
helybeli n y o m t a t v á n y  „Rovás44 czimü 
közleményére rójja az öt megillető bélye
get ; nevezetesen pedig azért használjuk 

n régi törvényirónknál előforduló szót, 
mert nem szándékozunk a nevezett ny o m
t a t vány  mesterségébe vágni, mely tudva
levőleg a „Nem zetiből el-cseh-czirkal- 
mozta a „Rovásu-t, —  többi közt ezzel is 
ö szerezvén érdemet magának az „ i r o- 
d a l mi  s z e g é n y  l e g é n y u elnevezésre.

Tehát igen, ez a „Pécsu, a saját élhe
tetlenségében boldogult „Pécs Bar. H irl.u- 
nak e szakasztott mássa —  ez, mely életre 
vajúdásakor azt a titkos fogadkozást tette, 
hogy „majd megmutatjuk a pécsi függet
lenségi pártnak, ki a legény a csárdában l44 
— tehát ez, —  egyes lapsusaira tett ujj- 
mutatásunkra legutóbb összegezve ürítette 
ki a ködökébe gyülemlett csömört.

Nos hát elhisszük mi azt, hogy zokon 
esett Sopiana ez újkori, de ártalmatlan 
Sphynxének, a hétfejü „művészi ezövetke- 
zetu gyönge szervezetének a fricska, és 
a mennyiben Carlylénak igazat adunk, 
hogy a féregnek is van önérzete és 
joga a védekezésre, hát nem is méltatnék 
a „Pistolen-hoseu-ra termett rakonczátlan 
tacskó duzzogását, de csak egy két soros 
epigrammnyi megjegyzésre sem, ha Mrvav- 
csak - féle kicsinylése mellett, a legal
jasabb személyeskedésbe nem kóczipór- 
kodott volna.

Eltekintve ehelyütt azon perfid táma
dástól, melyet lapunk köztiszteletben álló 
szerkesztője ellen szórt, és mely mérlege 
e lap munkásai erkölcsi tőkéjének, fara
gatlan utozai suhanczmódra követ dobál
ván a tisztes korra, -  de nem is tartoz
ván az reánk, csak a bennünket megillető 
részt elintézendő, azt mondjuk annak a 
„Pécs“ -nek, hogy hát igaz biz a, misze
rint közülünk egynek se tapintottak még a 
vékonyára Szabadkán, sem ki nem akol- 
bólitottak onnét czudarkodás miatt, —  egyi
künk sem keltett föl bárdolatlansággal 
senkiben se pofozkodási vágyat, —  egyi
künk se szemtelenkedett lerántani városunk 
jeles anyáit magas piedestáljukról, szent- 
ségtelen dolognak tartván drávamenti bó 
dékban dőzsölő bachansnöket megillető 
tanácsokkal sérteni azon jeles rendet, mely 
fennkölt érzületű gyakorlattal számtalan
szor jelét adta, miszerént teljes mértékben 
átérté és órzé a költő szavát, hogy „Ma

gyar hölgynek születni nagy és szép gon
dolat,44 — és nem kontárkodunk be idétlen 
müferditésekkel Szász Károly genialitá- 
sába, nem fordítván Hugó Viktort, nehogy 
ránk is foghassák: „egy béka a pacsirtát 
törekszik utánozni kuruttyolásávala, —  
ezenfejül nem is jövünk abba a kényszer- 
helyzetbe lapunk szerkesztőjével szemben, 
hogy írói díjjainkat a járásbíróságnál ke
ressük, —  nos hát igen, ilyeu dicséretes 
törekvések mi reánk nem foghatók, —  és 
nem is v e z é r c z i k k e z ü n k  a „Vieh- 
markt“ -nak demimonde - jaihoz, — oh 
nem, nekünk más czéljaink, más eszméink 
vannak. A mi toliunkat a sanyargatott 
magyar nép Ugye iránti kötelességérzet 
vezérli és igy nem írunk a nép leikével 
kufárkodó czikkeket, mint a „Pécs44 és az 
utczaseprö tisztességet is öreá, mint arra 
fölötte alkalmasra hagyjuk, — de írunk a 
magyar honpolgár és honleánynak ; és 
írunk nem a „Pécs44 penészes bürokrata 
szellemében, hanem szabadon, nyíltan ön
érzettel, a függetlenség eszméjével járó 
őszinteséggel és oly nyelven, hogy minden 
honfitársunk megérthet. De ime elő áll 
ez a „Pécs44, mely úgy is csak idöre- 
órára tákolódott össze heterogén elemei
ből, hogy silány szalma szál gyanánt szol
gáljon subvention megtokásodni vágyó, 
„mit allé Salben geschmierte44 holmi bocs- 
koros tudósoknak, melyen át ezek a 
szappanpocsékká vált kormánypárt esz
méjét szemrevaló buborékká fújhassák, 
—  a „Pécs44 — ez i r o d a l m i  t ányé r -  
n y a l á s o n  t e n g ő d ő  D o n - Q u i j o t t o k  
k i n t o r n á j a ,  —  és a „Vieh*-markon 
szerzett arczátlansággal bírálóul tolja fel 
magát mi fölénk, —  mi föléuk! kiknek 
idegzete, ha nem is tremolisált halálos 
verejték között a doktorátusban, —  éj és 
nappalaink derekát váltig a szép, jó és 
igaz megismerésére szentelök, és nem hen- 
czegö arroganoziával, a „Pécs*4 törpe kom
pániájának e legfőbb ismérvével, hanem 
a csekélység tudatának szerény érzetével 
szolgáljuk tőlünk telhetöleg századunk 
eszméit.

Nos hát mit is válaszoljunk mi e la* 
bancz scriblereknek, a szolgalánczokhoz 
rozsdásodott e szellemi pribékeknek, kik 
csak azért vetik vizenyős agyvelejük va- 
czakját papirra, hogy az általános irodalmi 
müizlést és tisztességét, fanyar nadragulya- 
izzel megmételyezzék ; hol a méltó szó, 
mely e szellemi chloakban bandukoló Al
kokat teljes minemüségükben bemutatja? 
Hozzád szólunk századunk müveit szelleme! 
Őrködj! mert p a t k á n y o k  kúsztak fel 
díszes várfaladra és h a e r o s t r a t e s i  te
kintetet vetnek le parányi, de hü har- 
ozosaidra.

A nagyérdemű közö bégtől pedig alá
zattal bocsánatot kérünk, hogy nemes 
színe előtt téglával való mosdatást tartot
tunk, de megkellett történni, a kreatúra 
impertinesül vakarózott.

Azok az úgynevezett
„ i r o d a l m i  s z e g é n y  l e g é n y  ek “ .

Külön nyilatkozat.
A „ P é c s u szerdai számában „R o 

vás" czim alatt megjelent minden iro
dalmi tisztességet nélkülöző közlemény 
többek közt azt moudja, hogy: „Szóba 
álljunk-e személyzetével (a „Pécsi Figyelő44 
munkatársait értve) ez irodalmi szegény
legényekkel, kiket lapunk megindulásakor 
ajánlkozásaikkal egyenként utasítottunk el.44

Ez szemtelen hazugság !
Tok. Bo d ó  I s t v á n  ügyvéd ur, a 

„ P é c s 44 felelős szerkesztője három Ízben 
kerestetett azon üzenettel, hogy beszélni 
kíván velem. Én kívánságának készséggel 
engedve, megjelentem lakásán. O szívélye
sen fogadott s hevenyében olyan bókot 
mondott, hogy szinte pirultam bele, aztán 
a j á n l a t o t  tett, hogy lépjek a „ P é c s 44 
munkatársai sorába. Az ígéretek igen szé
pek voltak ! Fejtegette, hogy a „P  ó o s i 
F i g y e l ő 44 nél nincs jövöra, a független
ségi eszmék szép eszmék —  úgymond — 
de biz 48 bán a „fenekünkre44 verték —  
továbbá, hogy a kormánypárt, az a párt, 
a mely embereiről — gondoskodik s a 
„ P é o s u a kormánypárt szolgálatában áll.

Az ajánlatot kellő tisztelettel vissza
utasítottam.

Ehhez, úgy hiszem, nem kell kommentár.

Várady Ferencz,
a „Pécsi Figyelő44 belinunkatársa.

S z í n é s z e t .
(Február 10—lö.)

Két jutalomjáték egy héten mutatja, 
hogy a szinidény már nagyon vége felé 
közeledik. Szombaton S á n d o r  E. juta
lomjátéka volt, melyre a „L  o v o o d i 
á r v a 44 került előadásra. Sándor  Roches- 
ter lordot játszotta, s játékában igen sok 
igyekezet látszott, de alakítása azért még 
sem volt sikerült, mert nem festette elég 
híven szerepének jellemét. Rochesternek 
önmagának s a világgal való megbason- 
lottságából eredő komorságát, s az ebből 
való kigyógyulást a mély és igazi szerelem 
hatalma által, nem láttuk S á n d o r  játé
kában elég világosan kifejezve. Ettől el
tekintve sikerült jeleneteit a közönség 
hálásan fogadta. Még hibásabb felfogással 
alakitotta G a á l  H e r m i n  Eyer Janet az 
előjátékban. — Jane az előjátékban 
a legközelebbi rokonai részéről tapasztalt 
szeretetlenség s az elszenvedett méltatlan 
báuásmód következtében daczos és roko
nait szenvedélyesen gyűlölő gyermek, nem

pedig képzelt fájdalmakat szenvelgő leány, 
mint a minőt G a á l  H. játszott. Szere
pének alakítását a következő felvonások
ban jobban eltalálta. — G ö n c z i n é  (Reed 
asszony) és A r á n y i n é  (Georgina) jól 
megállték helyüket.

A második jutalomjáték kedden volt 
V e r e s s  javára, színre hozatván „ G r ó f  
M o n t é  C h r i s t o 44 Dumas hírneves re
génye után összetákolt férozmü. A darab 
fogyatkozásait legalább az előadó színé
szeknek kellett volna játékukkal pótolni, de 
ez meg nem történt, sőt ellenkezőleg az elő
adás az általános szerepnemtudás miatttmin- 
den kritikán aluli volt. A közönség kár
pótlásul azzal szerzett magának mulatsá
got, hogy megtapsolta a statistánét s ki
hívta jutalmazottat az ötödik felvonás 
után, holott az jelentéktelen kis szerepét már 
a 2. felvonásban elvégezte.

Csütörtökön jótókonyozélu előadás volt, 
a mohácsi árvízkárosultak javára. Előada
tott a „N  a g y a p ó44 népszínmű, műked
velők közreműködésével. A műkedvelők 
ezúttal nagyon is nagy fába vágták fej
széjüket, mert a Nagyapó- nak majdnem 
minden egyes szerepe alakítást igényel, s 
azért műkedvelőknek nem való. Mindazon
által köszönetét szavazunk nekik szenvedő 
szomszédaink nevében, mert vállalkozásuk 
a színházat szépen megtöltötte, s igy az 
a mohácsi árvízkárosultak javára bizonyára 
szép kis összeget eredményezhetett. A mű
kedvelők közül legtöbb igyekezettel ját
szottak P e r e z  el  B. (Peterdi), V á r a d y  
F. (Nagy Jancsi) és D o l e n e c z J .  (Péter 
gazda).

Irodalom.
=  Népdalköltészetünk klnostárából. A „Magyar

Dal-Albura“ -ból, mely a magyar népdalok egyetlen 
folyamatban lévő, zongorára alkalmazott egyetemes 
gyűjteményéből megjelent a IV-ik kötet 4-ik fü
zete is a 66 — 680. számú, következő dallamokkal:
1. Ej, baj! haj! letörött a galy. 2. El kell men
nem . . .  3. Elmegyek, elmegyek . . .  4. Elment a 
lány az apjával. 5. Elment Simon diaznét lopni.
6. Erdőben láttam kis pipiskét. 7. Erdő, mező, 
halljátok meg panaszom. 8. Esik eső, fúj a szél, 
9. Este késő ha felnézek az égre. 10. Este van 
már, szerelmesek napja. 11. Az elmúlt gonosz 
időket beszélem. 12. Édes anyám, nem fonok már. 
13. Életedben mind:g olyan hamis voltál. 14. Én 
az utczán végig menni nem merek. 15. Érik a 
gabona. 16. Fagygyugj ertyát égetek én. 17. Fáj a 
szivem, de i em tudom. 18. Fáj nekem már, hogy 
én élek. 19. Fehér háznak, fehér háznak. 20. Fejik 
a fekete kecskét. A „Magyar Dal Album* IV. kö
tete ismét 10 havifitzetbeu jelenik meg és pedig 
200 dallamtartalommal. Előfizetési ár egész é^re : 
10 füzetre 1 frt 80 kr, félévre: 5 füzetre 90 kr. 
Egyes füzet ára 25 kr. Miuden füzet bórmentve 
küldetik szét. Előfizetések legczélszerübben posta- 
utalványon a „Magyar Dal-Album* kiadóhivatalá
hoz Győrbe intézendők.

=  A „Vasárnapi Újság" február 11-iki száma 
a következő tartalommal jelent m eg: Az orleausi 
herczegek. — Durucz bordal. Költemény. Bartók 
Lajostól. — A legkisebb. Nagypapa fekete kávé
jához. Kiséritöl. —  Kirándulás Sztregovára. Kim- 
mach Lászlótól — Árvák menedékháza. — Az 
amerikai nagy lapok. — A fegyeneznő. Egy fog
házfelügyelőnő elbeszélése. — A „Cimbria* elsü- 
lyedése, — Egyveleg. — Lukács Móricz sírja. — 
Egy darab történet. Itta Frankenburg Adolf. — 
Az orosz czár gyémántja. — Garibaldi-érem. — 
Irodalom és művészet. — Köziutézetek és egyle
tek. — Mi újság ? — Halálozások. — Szerkesztői 
mondanivaló. — Sakkjáték. — Heti naptár. — 
Képek: Az orle&nsi herczegek: 1. Lajos Fülöp 
párisi gróf. 2. Róbert chartresi herczeg. 3. Nemours 
herczeg. 4 Aumale herczeg. — Reggeli az árvák 
raenedékházában. — Sztregova. — Madách Imre 
lakhelye : 1. Az ó kastély. 2. Az ó kastély bejá
rata. 3. Az nj kastély. 4. A Madách család sír
boltja. Kimnach László rajza. — A „Bultan* an
gol gőzös összeütközése „Cimbria* hamburgi 
postahajóval január 19-áu. — Lukács Móriczué és 
Lukács Móricz síremléke Meránban. — Garibaldi- 
órem.

—  Uj zenemű. — Táborszky és Parsch zene
mű kereskedésében Budapesten megjelent: „Újra*- 
eredeti csárdás, a fehérvári társaskör tánczvigal- 
mára szerzé: Feleki Hugó. Ára 1 frt.

== Megjelent az „ÖnUgyvéd" 18-ik füzete. (Irta 
Knorr Alajos, kiadja ifj. Nagel Ottó Budapesten a 
nemzeti színház bérhálában.) E füzetben szerző 
folytatja a csődeljárás ismertetését különösen a 
megtámadott követelések körüli eljárást, a beje
lentés alá eső igényeket, a csődvagyon kezelésé
nek és értékesítésének módját, a csőd befejezésének 
különböző módjait, a kényszeregyesség, a keres
kedelmi csőd, a sommás eljárás szabályait és a 
büntető határozatokat; ezt követve közli a telek
könyvi eljárás nevezetesen a bekebelezés, elő
jegyzés, feljegyzés és törlések szabályait; a telek
könyvi hatóságok ügykörét és a bejegyzési 
illetékeket; ezzel áttér a perenkivüli eljárás is
mertetésére, előadja a bíróságok és gyámhatóságok 
hatáskörét nem peres ügyekben, az illetőséget 
nem peres ügyekben és pedig úgy a hatóságok 
mint a gyámhatóságoknál ; azutáu közli a külön
böző perenkivüli eljárások szabályait, nevezetesen 
a kiskorúság meghosszabbítása, atyai hatalom 
megszüntetése és gondnokság alá helyezés körüli 
eljárások szabályait, végre megkezdi a hagyatéki 
eljárás ismertetését. E dústartalmu füzet ára 80 kr.

=  Az „üstökös'4 legújabb száma kö
vetkező tartalommal jelent meg: Az „Üs
tökös44 arczképcsarnoka. (Képpel a czim 
lapon). Az aktív politika. (Képpel). —  
Mikor ö kegyelmük Bécsbe járnak. (Kép
pel.) —  A 48-as párt. (Képpel.) — A régi 
jó  urak, (Képpel.) — Egy parányi tévedés. 
(Adoma képpel.) —  Borkonnelyák. — 
Utolsó farsang, stb. stb. Az „Üstökös elő
fizetési ára: negyedévre 2 frt. - Ajánl
juk olvasóinknak.

=  Méhész naptár. 1883. évre szerkeszti Dö
mötör László. Tartalma : Előszó. Naptári rász. 
Nap kelte lemente A méh költemány Fenyeri 8. 
Dzierzon (képpel). Göndöcs (képpel). Az országos 
méhészeti egyesület első képviselő testületé. A> 
országos méhészeti egyesület második képviselő 
testületé. A méhészet a nép nemesítésének emel 
ty^je. A magyar országos méhészeti egyesülői 
keletkezésének és megalakulásának tényezői. A 
méhészet nagyobb elterjedésének akadályai. A 
méhészet Ugye Magyarországon. Nyilt levél Dö
mötör László úrhoz az országos méhészeti egye
sület titkárához, b. Bánffy István. A gyümölcs 
termelés fontossága- Villásy Pál. Esdő szavak az 
anyákhoz, hazai gyümölcsészetünk érdekében. 
Bereczky Máté. Haunemanu zárrendszere a mi 
viszonyaikhoz alkalmazva. Dömötör L. A mű lé

pőkről. Zsulyevits L. Méhlegelő. A  hajdina legelő 
kitűnő has: na a méheknél. Bzemány. A  Göndöcs- 
féle kettős gyékény kaptár és átmeneti kaptár 
(ábrával. Békés-Gyulai pavillon (ábra). Gondöcs- 
féle uj szerkezetű lapozó méhlak (ábrával) Sejt
kezdő. A gyakorlati kaptár kérdéséhez. Melyik 
kaptárt terjesszük általában? A méhek teleltetésé- 
uek sikeres módja. Bíró J. István viasz-olvasztó 
gépe. A méhészet arany szabályai. Göndöcs. Fel
hívás az országos méhészeti szövetkezet alakitá- 
slra. Apró közlemények. Általános hasznos tudni
valók. A méhész teendői hónapok szerént. Napi 
jegyzetek. Ára 60 kr. megrendelhető szerzőnél 
Bpest, VII. Gizella-ut 2623.
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A  G oócs G y u la  m o h á cs i ü g y 

véd és Sey L a jo s  m oh á cs i já rá s  
s z o lg a b lrá ja  köxt fe n fo rg o tt  becsü let
ü g y  a  lova g ia ssá g  szabá lya i sze r in t  
é li  idéz te te tt, b iz o n y lt ju k .

M oh á cs , 1883. f e b ru á r  h ó  11-én, 

Wozinsky Alajos ». k .  Kénig Antal a. k .
Deutsch Lipót a. k .  Balogh Károly a. k .

•) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szeik.

i T - A - O T  J E R E 1 T C Z
laptulajdonon.

Z Z a i k s e f e .  Z E m . l l .  ZBC1« J 6 x.»m t
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

Évenkint

3
húzás

L E G J O B B
ÉS

legolcsóbb

SORSJEGYEK.

Mai 
árfo lya  m

612
forint

-Húzás márczius l-én ■

M A G Y A R

VÖRÖS KERESZT
SORSJEGYEK. 

Főnyeremény 120.000 forint.
Legkisebb nyeremény 6 — 10 forint, 

adómentes.

MINDEN SORSJEGY BIZTOS NYEREMÉNY.
Eredeti sorsjegyeket szorosan a napi 

árfolyamon adunk el. Csak egy forintnyi 
havi részletfizetésre 7 forint 25 kr. darabon- 
kint. Már az első részlet lefizetése ntán a 
nyeremény a vevőé.

H u z á s l la js t ro m o k  In gyen .

Koritz Antal és Társa
bankháza

Budapesten, Harm inczad utcza 2.
J ó z s e l - t é r  s z e g le té n

18 io 

1?83.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Walles Anna végrehajtatónak 
kk. Bölcskei Róza végrehajtást szenvedett 
elleni 250 frt töke, ennek 1882. évi ápril 
hó 26. napjától számitandó 8°/0 kamatai 
21 frt per 10 frt 50 kr. végrehajtás fo- 
lyamodási és 11 frt 50 kr. árverés-folya- 
modási és követelések, valamint a még 
netán felmerülendő költségek kielégítésére 
a következő ingatlanok u. m. az egerági 
117. sz. tjkben felvett I. sz. 42 hazsz. a. 
132 sz. ház és ezen épült ujház, */* telekre 
2555 frt o. é., ugyan e tjkben felvett 312, 
366, 371, 423, 426, 428, 429, 430, 434, 
445, 451, 1427. bszsz. fekvöségok 394 frt 
ezennel megállapított kikiáltási ár mellett 
Egerágh községben, a községi bírói lak
ban 1883. év i május hó 16. napjának 
d. e. 9. órájában megtartandó nyilvános 
árverésen, szükség esetében a kikiáltási 
mint becsáron alul is cladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan m- kikiáltási mint 
becsár 10% át vagyis 255 frt 50 krt és 
39 frt 40 krt készpénzben vagy óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

A pécsi kir. törvényszék, telekkönyvi 
hatóságnak 1883. évi január hó 26. tar 
tott üléséből.

Kiadta
Brodszky Béla

66. (1 — 1) törványazáki jegyző.

14240
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré te

szi, hogy Fodor Pál pécsi lakóa végre 
hajtaténak StajAkovits Slávó herczeg-szöl- 
lösi lakós végrehajtást szenvedett elleni 
50 frt töke ennek 1880. évi deczember 
hó 20. napjától számitandó 6%  kamatai 
7, %  váltódíj, 8 frt 50 kr. per, 7 frt 
70 kr. végrehajtás-folyamodási és 10 frt 
20 kr. árverés-folyamodási valamint a még 
netán felmerülendő költségei kielégítésére

a következő ingatlanok u. m : a i-c t
414. sz. tjkben felvett 453. a. 661. a. 
1099. a. 1200. a. 1428. hazsz. fekvÖségek- 
böl álló 7• telek aránylagos legelő illető
séggel együtt adós Stojákovits Slavót il
lető rész 409 frt. ezennel megállapított 
kikiáltási ár mellett Dárda községében a 
községi birói lakban 1883. ÓTÍ február 
hó 27 ik napjának d. e. 10 órájában 
megtartandó nyilvános árverésen szükség 
esetében a kikiáltási mint becsáron alól 
is eladatni fog.

Az árverezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlanok fenti kikiáltási 
mint becsár 10% át vagyis 40 frt 90 krt 
készpénzben vagy ovadókképes papirban 
a kiküldött kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételárt három 
egyenlő részletben és pedig az első 
részt az árveréstől számítandó 15 nap, 
a második részt 2 hónap és a harmadik 
részt a bánatpénz betudásával 3 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. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1882. november 24. 
tartott üléséből.

Kiadta

Visy Pál
56. sz. (1— 1) kir. trvszékl jegyed

Egy vizsgált gépész
házas, a ki mindennemű gazdászati- 
gépek és kovács-munkák készítésében 
jártas, és jó bizonyítványokkal van 
ellátva, állást keres egy urada
lomnál vagy gőzmalomban. Bővebbet 
Madarász és Szontagh gyárában.

Alakult 1847. —  58-szor kitüntetve.
Hoff János-téle maláta-kivo
nat, egészségi sör- és maláta

kivonat, mell-rzukorkák.

Hoff János-téle konczentrált 
maláta-kivonat és maláta

csokoládé.
Kitüntetve: az egészségügyi kiállításon 
Londonban 1881. Viktória angol királyné, 
Edinbourgherozeg.Spenoer kiállítási elnök.

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

Legújabb köszönöirat.
Berlin 1882. november 4-án.

Ilotszu ivek óta szenvedek erős dugulás
áé veszélyes gyomorfájásomban, 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- 
bensőbh köszönetemet azon kéréssel, nékém 
újból 10 palaczkot a ön egészségi maláta-ki
vonatából azonnal küldeni.

Ph ilippsta ln é  asszony, 
Blumenstrasse 86.

llo ff János
urnák, Európa legtöbb fejedelmei cs. k. ud
vari szállítójának, cs. kir. tanácsosnak, az 
aranykoronás érdemkereszt tulajdonosának, 
magas porosz és német rendek lovagjának, 
Bócsben, Gyár: Grabeuhof 2, gyárraktár: 
títadt, Graben, Bráanerstrasse 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 könyebhsé- 
get éreztem a lélekzetben és erősbitóst az 
egész testben.

Tisztelettel felkérem nékem ismét 25 
palaczk Hoff János-féle maláta-kivonat-egész- 
ségi sört és 5 zacskó maláta-ezukorkákat 
küldeni.

1881. augusztus l-én.
Kegyed háládatosa

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

Tekintetes u r !
Azon jeles gyógyhatás, melyet kegyed 

Hoff János-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 Svaiczban a megérdemelt hírnek és 
számos keresetnek örvend. Legyen oly szives 
azért nékem újabban 10 fontot az 1-ső ez. 
maláta egészségi csokoládéból postán után- 
váttel küldeni. Teljes tisztelettel

Ramp Erzsébet, igazgató neje, 
Medkou, Wetziko mellett (8vájc*ban.Y

Főraktárak Pécsett: 8ipőcz István 
gyógysz., ás 8pitcer Sándor. Mohácson : 
Scblesinger M., Bátaszéken : Mayer Gust., 
Baján: Mihite István, Bonyhádon : Wéber 
György. Eszéken: Thurmer F. 8. és fia, 
Kaposvárott: Laipzig Antal, Szegzárdon: 
Hahu Adolf, Tolnán: Eisenbarth Gyula, 
Nagy-Kanizsáu : Strem és Klein, és Fessel- 
bofer Józsefuél. 2 írton alul semmi sem 
küldetik.

Valamennyi Hoff János-féle maláta-ké
szítmények császárok, királyok stb. által 
58 érdemmel kitüntettek mint semmi más 
hasonló gyártmány. Az első valódi Hoff Jáos- 
féle mell-maláta ezukorkák kék papírban 
vannak, a vételnél csak is olyan követel- 
tessék 369. (1 2 -8 )



A magas kormán; ő fe lsége 
»  A  S V É D

k i r á l y  á l t a l
s z a b a d a lm a z o tt d r . F r . L en g le l

Nyirbalzsama
már magában a növény-nedv, mely a nyirfából^foly, 
ba annak törzsét megfúrjuk, régóta mint kitüuő szó- 
pitőazer ismeretes; ha asonban ezen nedvből a 
feltaláló utasítása szerint vegyé zi utón balzsamot 
készítünk, csodás hatású lesz.

Ha este az arczot vagy bőrrészeket azzal be
kenjük, már a kővetkező nup reggelén, majd
nem láthatatlan korpa válik el a bőrtől, 
mely vakító fehér és puhává lesz.

Ezen balzsam simítja az arczbau támadt baráz
dákat és himlőhelyeket és fiatal külszínt ad neki, a 
bőrnek fehérséget, puhaságot és frisseséget kölcsö
nöz, vövid idő alatt szeplő, májfolt, anyafolt, vörös 
orrt és a bőr minden tisztátalanságát eltávolítja. — 
Egy korsó ára használati utasítással 1 frt 50 kr.

Raktárak. Budapesten: Török József gyógy**., 
király utcza. Zágráb: Mittelbach Zsigmond gyógysz. 
Pozsony: Pisztory F. gyógysz. Temesvár: Tarcsay 
István gyógyszerésznél. 2- (12- á)

Fő szállítási raktár: W. HENN, WIEN.

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

jelet* Imtásu gyógyszer agyomor min
den bántalmai elllen,

és fólülmulhatatian az ét
vágy-hiány, gyomor- 

rostszagu
Iv r , lehelet, szelek, sava

ik nyu f'elbttfögés, ko- 
' Í  Ilka, gyoniorhunit, 

gyomorégés, hugykö- 
képződés, túlaágoa 

uyálkaképzodé* aár- 
gasag, undor és há
ti) ás, tő fá j uh (ha az a 
gyomorból eredi, g )0 -
niorgőrrs, székssoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel és ital 
által, giliszta lép és 
májhetegség, arany
érén báutalniak ellen. 

8 ^  E g y  ü v e g e s e  á ra  h a s z n á 
la t i u ta s ítá s s a l e g y i i t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kováét Mihály 
it Sipbcs látván gyógyszeréit áraknál. 
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi izétkilldési raktár nagyban ét 

kicsinyben.
B H A D I  K Á R O L Y .

az „ő r a n g y a 1 h o z“ rziir.zett gyógyszertárába!
Kremzierhen, Morvaországban

1. (0 -7 )

1 B G I Q B B
s l \ N | á R K A - P 4 p /fl

LE HOUBLON
FRANCZIA GYÁRTMÁNY.

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKI 111

Í
Ezen szivarpapir osak akkor valódi, t\ 
ha minden levél LE HOUBLON bélve- 
get tartalmaz, és minden karton az XL“ 
alanti védjegy és s/.:gnaturával van W  

ellátva.

O A W L IY  &  HEft/éY, tlialnige ribribntu,PARI8 
tmilt FsbríeanU bretetii dei  M arqon t

? t.v l E R  A S a « A s  ! V t»W tE A ° *4 r% ÁZ
Cenlsar Main 1 Blanc ou Mais

aupérVcv'  ̂ ; irttt j-

' s t r a g o n - M u s t á rü
I*  patent cEomagolásban.

■Uschmidt V iktor és fiaitól. 
Bécsi különlegesség,

legjobb belföldi minőség, ’ /•» ’/si 'Is kilós 
üvegekben a valódi védjegygyei ellátva 
kapható minden fűszer- és csemege- keres
kedésben. 89. (20—3)

Ismerősök számára

kérek még néhány , Betegbarát11 czimü köny
vecskét, mert váratlan gyors felgyógyulásom 
következtében azt mindenki ismerni szeretué 
stb.“  — Egy szerencsésen felgyógyultnak e 
sorai önmagákban beszélnek ; ezért csak arra 

I figyelmeztetünk, hogy a „Betegbarát11 kívá
natra GorlC86k K. egyetemi könyvárus által 
(Bécs, I. Istvántér ti.) Ingyen és bórmentve 
küldetik meg, a megrendelőnek tehát nem 
okoz több költségi t 2 krnál a levelező 

| lapért. 300. (7— 3)

Eddig még
Érdemjelĵ ^ MAAGER

cg. kir. kizár. szab.

p á r a t l a n !  
W.-féle | Érdi mjel|

valódi, tiszta

C S U K A M Á J O L A J
nye

lei
mely az orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k 
em észthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a leg
tisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer mell* s tüdöbajok  gör 
YÓIy, dagan a to k , ke lések  bő rk iü té sek , mii Agybajok, gyen 
geeég, stb. ellen.

Egy Üveg á ra  1 frt. kapható gyári raktárban: Bécsben 
H eu m ark t 3. szám  a.**) valamint az osztrák magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü fűszerkereskedésekben.

PÉ C SETT kapható: Kovács M. és SipŐCZ I. gyógyszertárában 
Reeh T ilm os, Blanborn 91, Simon János és 8p itzer Sándor 
füszerkereskedésóben. B aján : G e i g e r  K á r o l y  és P o l l e r m a n  
A. gyógyszertárában, M i o h i t s  füszerk. Kaposváron : Ba b o c h  &y 
K á l m á n  és A u g u s t i n  A. gyógyszertárakban. Mohács: L u i z e r  

V. és S z e n d r e y  E. gyógyszert. Szegzárd: Á r m i n  S. keresk. Sziget
vá ré it : L á z i t  s V., O o s o d á l  és B a g ó  füszerkeresk. Zoillborban : We i -  
d i n g e r  A. S. F a l o e o n i  G., H r a b o v s z k y  és S z t r i l i o h  keresk.

* ) Újabb idő óta több czeg három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatás, kéretik a közönség 
•sak olyan üveget mint D orsch-fó le c s u k a m á j o l a j j a l  megtöltött 
nek tekinteni, melyen a ezég védjegye, dugaszjegy és a használati uta

sítás a M a a g e r nevet viseli.
* * ) Ugyanitt van a schafhauseni nemzetközi sebkötö szerek, és a lembergi 

dr. Mikolasch Károly - féle reconvalescenteknek való gyógy-boroknak
főraktára. 252. (12—!<■)

M E G H I V Á  ** 
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 lió 21-én délelőtt 9 órakor az intézet helyiségében tartandó
lO -ik rendes közgyűlésére.

T Á R G Y A K :
1. Az igazgatóság és feltigyelöbizottság 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.

4o «-3) V a rg 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.

________ _______ v _____
A siklósi kölcsönös segélyzö egylet részéről 1883. évi február hó 26-án d. u. 2 órakor

Siklóson a városháza kis termében tartandó

XII. évi rendes közgyűlésre
A  k ö z g y ű lé s  tá rg y a  le e n d :

1. Az igazgatóság üzletjelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. Az igazgatóság számadási felmentése.
4. Az igazgatóságból sorsolás utján kilépő tagok 

7.-nak megválasztása.
5. Az alapszabályok netáni módosítása.

G. Egy pénztárnoki állás rendszeresitése.
7. A  tagokrészéről teendő netáni indítványok tár

gyalása, mégis az alapszabályok 20. §. 5. pontjárai te
kintettel.

8. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítéséhez 2 tag 
megválasztása.

Megjegyeztetik: ba az egyleti tagok kellőszámban meg nem jelennének, 14 napra reá uj közgyűlés fog 
kitüzetni és a megjelent tagok számárai tekintet nélkül fog az megtartatni.

S ik l ós ,  1883. február hó 4 én.
Dr. Breiner Adolf,

elnök.

A  S IK L Ó S I  K Ö L C S Ö N Ö S  S E G É L Y Z Ö  E G Y L E T  M É R L E G E
1882. é v i  d e c z e m b e r  31-én.

Tartozik

Pénztár 
Váltók 
Kötvények 
Siklósi tak. pénztár 
Kamatok 
Felszerelés

számlának 9355
49975

130389
30146
3854

439

33

224259 79

K ö v e t e l

1878. Beirási dijak s z á m lá tó l...........................................................
1879. n „ ....................................................................................
1880. „ „ „ ...........................................................
1881. r * „ ...........................................................
1882. „ „ „ ...........................................................
1878. Törzsbetét szám lának...............................................................
1879. „ .............................................................................
1880. „ .............................................................................
1881. ,  „ ................................................................
1882. „ „ ...............................................................
Tak. betétek szá m lán ak ....................................................................
Különfélék „ ..........................................................................
Jutalék „ ..........................................................................
1878. évtárs. nyereség számlától 1878— 1881 a) 17.62 z i  5673.64 
1882. évben a) 9.78 — 3149.16

1882. évben

1880. évtárs. nyereség számlától 1880- 
1882. évben

-1881

1881. évtárs. nyereség számlától 1881. évben a) 1.08 zz
1882. évben

27.40
a) 9.61 = 3401.94
» ) 5.96 = 2109.84

15.57
a) 4.30 1870.50
» ) 4.25 _ 1848.75

8.55
a) 1.08 = 679.32
« ) 2.56 = 1609.24

1882. évtárs. számlától 
Nyereségraaradvány 1883. évre .

3.64
a) - .9 5  =

frt kr.

96 322
107 354 —
126 435 —
133 629 —

141 640
132 41860 —

149 35938 —

127 33562 —

134 32134 —

142 16100 50
137 38222 76
119 2201 —

810 -

8822 -■o

5511 78

3719 25

2288 56

608 _
114

224159 79

Kaufer Dávid, könyvelő. Novák Péter, igazgató. Dr. Breiner Adolf, elnök.
Ezen zárszáiulát átvizsgálván, azt minden egyes és összes tételeiben az üzleti lő és segédkönyvekkel tökéletesen 

megegyezőnek találtuk.
A felügyelő bizottság:

Koraon Péter. Pundurovits János. Pdtxák József.

A siklósi kölcsönös sególyzö-egylet 12-ik üzletkimutatása 1882. évre.

B e v é t e l frt kr. K i a d á s frt kr.

132 1878. Törzsbetét s z á m la ......................... 8482 1 1878. Törzsbetót-szám la ......................... 132 92 50
149 1879. „ „ ........................ 9157 1879. „ „ ........................ 149 918 —

127 1880. .................................................... 11201 ! - 1880. „ „ ......................... 127 668 —

134 1881. „ ,  ........................ 16305 50 1881. .................................................... 134 738 50
142 1882. „ „ ......................... 16232 50 1882. „ „  ......................... 142 132 —

141 1882. Beirás dijak szám la........................ 668 1 1882. Beirási dijak s z á m la .................... 141 2 —

135 Pótlékok s z á m la ....................................... 1258 61 Pótlékok „ .................... 135 — 50
120 Illetékek „ ....................................... 35 50 Váltók ............................... 118 172035 —

118 Váltók „ ....................................... 161120 ---  | Kötvények „ .................... 144 246797 —

144 Kötvények n ...................  . . . 243557 __ 1 Tak. betétek r ................... 137 21076 48
137 Tak. betétek szám la.................................. 27615 96 Különfélék „ .................... 119 3412 —

145 Kamatok „ .................................. 13643 71 Kamatok r .................... 145 717 43
124 Siklósi tak. pénztár s z á m la .................... 27138 40 j 1877. óvtárs. töke n .................... 146 49101 20
123 Felszerelés „ ................... 34 05 j Üzl. költség „ ................... 138 335 62
130 Pénztár 1882. január í - ó n .................... 397 421 Személyzetfizetés „ . . . . . 139 1440 —

Jövedelmi adó „ .................... 77 1415 09
Siklósi tak. pénztár „ .................... 124 27700 —

1881. Jutalék „ .................... 865 ____

Felszerelés n .................... 45 __
Pénztár 1882. deczember 31-én . . . . 9355 33

536846 65 536846 65

Kaufer Dávid, könyvelő. Novák Péter, igazgató. Dr. Breiner Adolf, elnök.
Ezen Uzl. kimutatást átvizsgálván, azt minden egyes éz összes tételeiben az üzleti fö- és segédkönyvekkel tökéletesen 

megegyezőnek találtuk.
A felügyelő bizottság:

Korsós Péter. Pandurovita János. Pdtxák Jóxsef.

V i l l a n y o s - h a s o n s z e n v .
S é r a x d l  plébános urnsk mindén, még a gyógyithatlan betegségeknek is villanyo*- 

hasonazeuvi gyógykezelését kimerítően tárgyaié hírneve* tankönyve, a 6-ik franczia kiadás 
után át dolgozva, mo*t jelent meg magyar nyelven is, s megrendelhető minden könyváru* 
által. Á ra  2 frt.

Főraktára a villanyoi-hasonsaenvü csillagszernek Budapest, a Nádorhoz eztmzett 
gyógyszertárban. YAczl lcörut 17. sz.

Tanácsadó orvo*a a villanyo*-ha*on*zenvnek Dr. Feichtmann A., Csorvásou, Bákáa-
megyében. 221. *x. (12— 12)

B
Ízt OS és gyón eredményei bírnak 
»  "»gy gyógyereitt utifüp 
ból Schmidt Viktor él

plántit- 
flaitól

és mindenüttBériben készített
nagyra beosttlt

út i f ű m a ll-c zu k o rk á k
hurut, rekedtlég, elnyálkáiodái kö
högés stb. ellen. S74. (4—4)

Valódi csak gyógyszertárakban kapható.

P éoiett, 1883. nyomatott ifj. M adarán fi.


