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E lő fiz e t é s i <Hj:
Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 ft., leiévre? írt. 50 kr., negyed évre
1 ft. ?ö kr. egyes szára 15 kr.
Megjelenik minden szo m b a
ton. Egyes számok kaphatók
VVeidinger N. könyvkeresk.
(Széchényi tér).

H ir d e t é s e k á r a :
Egy négyhasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8 krt
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyilt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

S aerk eN E töi ir o d a :
Ferenciek utcza 22. sz. 1 emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézeml >k. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhin C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és 1 esztl Károly úr könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Ok és okozatok.
Az egyeeUit európai diplomatia
a sztambuli couferentiáu világra
szoló kudarcot vallott: mindazon
által ncui kell kicsinyelnUuk, ha nem
is érdemeit, mert hiszen törekvései
nem voltak a népek felszabadítására
irányozva, hanem mindéit esetre el
hibázott tevékenységének azon ered
ményét, mely az alkotmányos ál
lamélet, a népszabadság elvét Eu
rópa keleti határain túl Ázsiába
vitte át.
Habár nem egy uralkodó, ki
magát a couferentiáu kópviselteté,
igen elégületlen lehet annak nem
várt eredményével, legbosszantóbb
mégis arra nézve, ki most már egye
dül tartja fen a zsarnok uralkodás
rendszerét Európában, legbosszan
tóbb azért is, mert épen az általa
évtizedeken át előkészített, sok drága
pénzébe és olcsó vérbe került actióji egyesítette a török birodalom
párjtait, mivel éppen az ő fenye
gető hatalma késztette az ó török
pártot arra, hogy feladva ósdi né
zetét egyesüljön, kibéküljön az al
kotmány pártjával, bogy egyesitett
erővel és akarattal adhassanak éle
tet az alkotmánynak, uj életre ser
kentsék az ujjászült törökbirodalmat,
és annak 45 milliónyi lakóit, mert
a török állam alkotmánya kiterjed
az afrikai hübérállamok polgáraira is.
Az éjszaki zsarnok hódítási
viszketege, mint ok, oly okozatot
hozott lédre, melynek örvend a mű
veltség és népszabadság minden ba
rátja, mely reményt nyújt arra is.
hogy a zsaruokuralom utolsó eu
rópai fészkéből is ki fog szorittatni.
A fehér cár önuralkodásának
végpercei niueseuek már uagy távol
ban, a példa vonzó; ha megszep
penve a török birodalom elleui ár
mányainak váratlan eredményétől,
meghunyászkodva visszaparancsol ja
mozgositott százezreit és ezzel elis
meri a szabad népek hatalmának
nagyságát és védelmi erejét, akkor
már nem zárhatja el népeit azon
meggyőződéstől sem, hogy ők is
feljogositvák, elég érettek ugyan
azon jogok gyakorlatára és élveze
tére, melyekben a barbárnak rágal
mazott moslimek és bármely vallásit
ottomáu polgárok részesültek, az
orosz értelmiség nagyobb része
amúgy is nagyobb fokban elégület-

t á r c a

*

E llh a llg u to k . . .
I hallgatok; ne szóljon inára dal,
T8Mi haszna szól, ha fásult a kebel:
1 Tavaszhoz illik a dal és virág:
Szivem felett a bubánat telel.
Maradj nyugottau árva szív maradj,
Fohászodat ne hallja senki meg;
Temesd be mind a bánatot s a kínt,
S légy mint a sir oly néma és hideg.
Dalolhat-e a csüggeteg madár,
Ha nincs tavasz, mely dalra hivja fe l:
Ha puszta táj borong körűié már,
S erdő, liget dalára nem felel V!
Oh, e kebel tavasz virági — az
Öröm s remény immár eltűntének:
Minek a dal, ha a kebel kihalt.
Ma benne nincs tavasz, nincs kikelet?
Mint kiiabolt madár fészek szivem
Oly elhagyott s üres; belőle már
Elhujdosott az árva kis madár:
A niegrabolt, csalatott szerelem.
Elhallgatok mint a madár, ha kinn
A téli bús tájak felett mereng:
Csüggedt lelkem némán borongva leng
A bús emlékek fájó romjain.

leu a fennálló állapotokkal s igy
csak idő és alkalom kérdése a motkovita állam átalakulása. — H*
azonban a zsarnoki gőg nem engedné
meg a szégyenteljes visszavonulását,
ha az általa hiú és álltok Ígéretek
kel telizgatott, mészárszékre hur
colt szláv rokon törzseket áruló mó
don cserben hagyni uem akarja,
akkor legközelebb megérzeudi a
szabadiiépek fegyvereinek túlsúlyát,
a kényszer vasvesszeje által enge
delmességre szorított tolvaj és rab
szolga hula felett, akkor az orosz
igát viselő szabadság szomjas len
gyel népnek is aligh i uem lesz ked
vező alkalma önállóságának vissza
vívására.
Megérzeudi az éjszaki roppant
birodalom zsarnoka, hogv erkölcsi
erő nélkül az anyagi erő szárny
szegett, bogy rabszolgáinak erkölcsi
romlottsága mellett évenkiut száz
milliókba került hadi készületei job
badán csak papíron figuráinak azt
tapasztalta már, észrevette azt is,
hogy a legelrettcntöbb büntetések az
ólombáuyák halált lehelő gőzölgései,
Szibéria hósivatagjaiuak dermesztő
hidege, életfogytiglani kényszer
munka, sőt a bakó által szenve
dendő halál sem képes a szabadságszeretetet céljaitól visssaijjeszteui,
meg kell éreznie azt is, hogy kényuralmának terjesztését célzó tevé
kenysége céljával merőben ellen
kező eredményeket fog szülni.
Legyen szabad a nagyobbaktól
áttérnünk a kissebbekre.
A magyar fővárosi egyetemek
iiiusága a nemzet érzelmeinek híí
kifejezesekép is rokonszenvének ki
tüntetésére egyszerű fáklyás menetet
rendez a török fókonzul tiszteletére.
— Ha ezen törvényeinkben nem
tiltott érzelemkifejezésnek szabad
tér hagyatik, ha törvénysértő biti
talis módon meg nem akadályoz
tunk, egész simán lefolyik, egy pár
hírlapi megjegyzés mellette és ellene
kisérte volna a feledékenység ölébe,
melyben sokkal nagyobbszerii tün
tetések és események majd nyom
talanul elvesztek.
Ám de a hatalom rövidlátó,
korlátolt eszü kezelői máskép akar
ták, nehogy az éjszaki zsarnok kép
viselője, habár csak indirect is. sértve
érezze magát, megakadályozták az
egyszerű alig megemlítésre méltó
De mig mereng a bús emlékeken
Sóhajtva tör utat a fájdalom ;
S ki tiltsa el, hogy a fájó kebel
Ne sírja ki magát egy bús dalon ?
Oh nem, oh nem, hadd szóljon csak a dal
Enyhülnek igy hús szivem bánáti:
A költőnek könyüi nincsenek,
Fájdalmait a dalban sírja ki
____

Kelefy.

A s z é p ítő Nigerekről.
Farsangkor különösen alkalmas csevegés. —

A szépítő szerek használata napjaink
ban annyira el van terjedve, különösen
középosztályunk hölgyeinél, hogy e kárhozatos szokás évenkiut százezreket hajt
külföldi üzérek zsebeibe, kik kizsákmá
nyolják a természettől szépség tekintetében
mostohán megajándékozott hölgyvilágot.
Bármiféle lapot veszünk kezünkbe,
annak hirdetései közt ott fogjuk találni a
szépitő szerek nagy számáua t ajánlását.
Kix Vilma „l’ouipadour pastáját," mely
tizenkét nap alatt elpusztítja a szeplőt és
májfoltokat, a „Kallóimról" és „Eau (les
Fées“-t, a „l’uritas"-t, a „Lait anthepheli
i|ue“-et és számtalan hasonlót, melyek nagy
hangon s csalliatianul hirdetik bámulatos
iljitó s szépitő hatásukat. Csoda-e, ha az
ily hirdetések tapasztalatlan itju hölgyek
nél megteszik hatásukat V fis csoda-e, ha
senki által sem világosittatván tel a hasz
nált szerek tartalma és hatása felől, több
nyire későbbi időben adják meg hiúsá
guk árát?
_

tüntetést és akaratuk ellenére Eur ipa
által uem ignorálható oly nagyszerű
fogadtatást szereztek a magyar ifjú
ságnak Konstantinápolyban, mélyítik
párját még hasztalan keressük a
történelemben.
A fáklyásmenet betiltása szillé
ama indítványt, hogy rokonérzelmeiuk kifejezése más utón, a török
fővezérnek adandó diszkard ált il
eszközöltessék, ebből sziliem lett azon
ötlet, hogy a diszkardot egy ifjú
sági küldöttség adja át, a kard és
hüvelyének kiállítása késett, ezen
késedelem okozta, bogy a török fő
vezér nem a táborban, hanem a kózbenjött fegyvernyugvás folytán a
fővárosban fogadhatta az ifiuság kül
dötteit, hogy ezek éppen akkor ér
keztek a török fővárosba az örök
ifin Hyzantz-ba, midőn szinleg a
törökbirodalorn gyógyítására vállal
kozott, tettleg azonban a meggyil
kolandó, betegnek állított ember örök
ségén osztozkodni kiváltó diplomata
kuruzsolők tanácsának szétugrasztása volt napi renden, midőn az al
kotmány hirdetésével felszabadulá
sának első zsengéit élvező ottomáu
nép először talált alkalomra, bogy
faj és vallás klilömbség nélkül fe
jezhesse ki érzelmeit azon testvér
nép iránt, mely akkor is kifejezte
rokouszenvét iránta, midőn egész
Európa a törökbirodalorn halálos
ellenével szőtte ármányait ellene.
Ki merné állítani, hogy' a ma
gyar ifjúsági küldöttségnek koustáulinápolyi fogadtatása nem e az alkottuányosOttómén nemzetnek világra
szóló tüntetése az európai conferentiaigazságtalan, nerazetjogellenes kö
vetelményei ellenében !
Úgy van, a szabadelvűnek gú
nyolt retidörkormáuynak töt vény
sértő korlátozásai adtak alkalmat ezen
nagyszerű tüntetésre, melyet meg
szégyenülve kelle látnia az európai
tanácsnak, mert kapzsisága uem eugedte, bogy igazságos legyen a tö
rök birodalom iránt.
A királyának már anuvi rósz
szolgálatot tett. magát szabadelvűnek
gúnyoló kormány drabantfónöke
által ismét oly botrányosan sértette
meg a személy és szólásszabadságot
a ceglédi küldöttség megérkezésekor
a fővárosban, hogy visszahatás nél
kül nem maradhat ebbeli tette, adja
az ég, hogy az okozat ép oly ör
vendetes legyen a szabadság és va
A legtöbb nagy garral hirdetett szépitőszer ugyanis mérges hatású anyagok
hozzápótolásával készül. Nem túlzók, mert
volt alkalmain számos ily arctiditő, zsongitó, haj festő stb. szert megvizsgálni s jó
lélekkel állíthatom, hogy tiz közül kilenc
nem olyan tartalmú, melyet káros utóha
tás következménye nélkül használni lehetne.
Legkiterjcdettcbb használata van azon
folyadékoknak, melyek a szeplők, májfol
tok és arevörnyegek ellen ajánltatuak, s
melyek a legerösb mérgeket tartalmazzák.
Az ily szerek kevés kivétellel francia
gyártmányok. A franciák igen ügyesen
tudják ugyanazon anyagokat különböző
változatú üsszeálitásbán eladni, a mennyi
ben szépitő folyadékaik nem egyebek ólomsóknál, vagy ólomtartalmú testanyagoknál.
A francia szépítő szerekben kétféle
úlomsziut klilümböztetiink meg fehéret és
pirosat. A feliér sokkal nagyobb elterjedséguek örvend utóbbinál, s nem egyéb
ó lo m fe h é rn é l, mely mint feliér por a
folyadékban nagy üledéket képez, igen
gyakran fordul elő ólomcukor is, mely
feloldva találtatik a folyadékban.
Fölösleges bővebben fejtegetui azon
hatást, mit az ólom az emberi szervezetre
gyakorol, s elég lesz megemlíteni, hogy
annak egyszerit belebeüése elég a lassú
mérgezésre.
Vegyük már, hogy vaunak hölgyek,
kik éveken át ily ólomtartartaluiu mosdó
vizeket használnak, miután az archoz ta
padt ólom a bőrrel s annak pórusain át
a vérrel jön ériutkezésbe, lehetetlen, hogy
mérgezési tünetek ne lépjenek fel, mint
ezt az orvosi gyakorlat eléggé bizonyítja.
Ismerek egy hölgyet, ki minden má-

lódi alkotmányosság barátjainak,
minő volt a fáklyásmenet akadályo
zásának ténye.
A c e g lé d i k ü ld ö tts é g .
A ceglédi küldöttség fogadtatását l!:t
dapesteu felhasználta a „szabadelvű"
Tisza kormány, hogy rendőrsége által
nagyszerű botrányt szilire hozasson. Ja
nuár 20. 11 óra tájban az osztrák állampályaudvara és az előtti tér nagyszámú
közönség által el volt lepve, az egyetemi
ifiuság 33-as bizottsága is ott volt. ez alig
helyezkedett el a véle jött több ezernyi
tömeggel, megjelent Tiiaisz főkapitány' drabantjaival gyalog és lóháton. Midőn a vo
nat megérkezett a 33-as bizottság tagjai
nak nagyobb részét a véle volt közön
séggel együtt a kapuk bezárásával elrekesztették és rendőrileg közel fél óráig a
fagyban őrizték, esak akkor eresztvén őket
szabadon, midőn a ceglédi küldöttség m ir
a „Hungáriába" érkezett. — A drabantfőnök Tiiaisz azt akarta, bogy' a ceglédiek
a rendelkezésükre állított kocsikon men
jenek a városba, mit azonban ezek vissza
utasítottak és gyalog indultak míg, ekkor
negyven lovas és még több gyalog drabant által körülvétetve a küldöttséget úgy
kísértette be a kisérő néptömeg többszö
rös „éljen Kossuth Lajos" kiáltozása kö
zött. A 300 teritéktl diszebédet a ,,Hun
gáriában a töorabant nem zavarta meg,
azonban midőn este 7 óra tájban a kül
döttség Budára átvonult az. utcák megint
lovas rendőrökkel meg voltak rakva, a
fodraimat a láncliidoni átkelést megakadályozá, egyedül a ceglédi küldöttséget
(•reszté át, — a függetlenségpárti képvi
selők hajón, az ifiuság később kocsikon
mentek át s a rendőrség célját itt sem
érte el, mert Budán a küldöttséget ismét
több ezernyi nép várta és kísérte a déli
vaspálya udvarához, itt meg a drahantmester kiadta a szigorú parancsot, hogy
az állomás főnök csak saját felelőségére
bocsájtliat az utasokon kivid más szemé
lyeket a pályaudvarra, megakarván ezzel
gátolni, nehogy az ifiuság 33-as bizottsága
átadhassa Kossuthnak szóló üzenetét, de
ezzel sem fogott ki az ifiitságon, mert ér
testiive e parancsról a zsúfolásig telt nagy
váróteremben Kozma (ívnia hatásos be
szédített adta át a magyar ifiuság, de kli
Ionosén a fővárosi testvér egyetemek pol
gárságának kossuthhoz intézett üzenetét.
— Ezen beszéd is nagy Itatást keltett, a
tetszés nyilvánítások állal többszörösen
félbeszakítva már megősziilt emberek sze
meibe örömkönnyüket csalt. Fél tiz órakor
szívélyes Imcsuvétel után a liátramaradtak
éljenzései közt indult hosszú útjára a kiil
döttség, mely 114 tagitól áll.
ltjában a küldöttség Albertfalván
fáklyákkal fogadtatott és a dalárda a szó
zatot énekelte. Téténybcn tömérdek nép
várta, Kálday ügyvéd üdvözlő beszédet
tartott a küldöttséghez. — Velencében szí
vélyes üdvözlésben részesült, IJdinéltan
,,evviva Kossuth1* kiáltásokkal, fogadva —
a jan. 22—23-ka közti éjjelt Milánóban töl
tötte és 23-án délelőtt l í órakor indult Tusodnapon heves migraint kapott erős láz
kísérteiében. Orvosa előtt nem lehetvén
titkolnia, kitűnt, miszerint ama napokon
ily tartalmú mosdóvizet használt. Egy más,
ifjú kora legszebb éveiben levő hölgynek
minden foga ingott s arcorháticokhan szén
vedett, a használt szépitő szer hatása
folytán.
így pl. egyik elterjedt „Eau pour le
teint" vizsgálat alá vétetvén, kitűnt, mi
szerint 500 gr. közönséges vízből, 2 * g ’•
óloinfehérből, 10 gr. horganyélegből és il
latos szeszekből áll. llyfajta összetételt mu
tat a „Lilioucse" és „Eau de Niu«n* is.
Ugyanezt az ólomfehért tartalmazza kisobbuagyobb mértékben a rizspor nevezet alatt
forgalomban levő finom liszt nagy része is,
mely ólomtehér, keményítő és magnesia
keveréke, s valódi értéke az értté fizetett
összegnek alig egy tizedrészét teszi.
Ki ne ismerné a „Melanogéir haj
festőszert, vagy a „Dórin nőire iudieune"
szemöldökfestéket, mely előbbi gubaessav
és légeiivsavas ezüstoldat, utóbbi légsavas
ezüstöt, (úgynevezett pokolkövet) tartalmaz,
melynek tulajdonsága, bogy a világosságon
uiegfeketül, s e tulajdonságánál fogva alsalmaztatik, dacára, hogy maró, rágó ha
tást. gyakorol a fejbőrre s a hajakra.
A szépitő szereknek kevésbé veszélyes
csoportja a sem nem ártó, sem nem hasz
náló vegyületnek, melyek a jóhiszemű kö
zönség ámítását célozzák. Ilyen az „(Ma
lin", „Lenticulosa", „Iriswasser" és számos
hasonló, melyek nem foglalnak magukban
egyebet kevés kénvirág, beuzoefestvény,
hamuzsír, arabmézga és vizűéi. Az ezekért
fizetett (ulságos magas árak a készítők
hallatlan vakmerősége és a fogyasztó höl

K ia d ó h iv a t a l:
Taizs Mihály nyomdájában
■Majláth-tér
??. szám alatt.
Majláth-tér 22.

rin felé. — Az utón mindenütt nagy feltűnést
keltettek a kokárdák és a magyar dalok.
— Iliász ezredes Turulban számukra 11.3
személyre szállást fogadott s Kossuth ne
vében fogja fogadni az állomásnál. Január
24-én délben volt a küldöttség Baracconéba
Kossuth Lajoshoz érkezendő.
TI RIN jatt. 24. (Az „Egyetértés*
távirata) A ceglédi küldöttséget Kossuth
ma fogadta Baracconeban. A nagy hazafi
egészen feketébe öltözve ott állt háza kü
szöbénél s a küldöttséget szabad ég alatt
fogadta. A mint az ősz számüzötett üteg
pillantottuk, kimondhatatlan elfogultság
vett erőt rajtunk s alig bírtunk uralkodni
magunkon.
A találkozás helyére érkezvén, oly
jelenet fejlődött, melyhez hasonlót Olasz
ország mosolygó ege alig látott.
Kossuthhoz közel félkörbe állottunk,
s a küldöttség vezetője D o b o s János
lelkész töredezett hangon, a felindulástól
sokszor megszakítva szavait, monda el
üdvözlő beszédét.
I tália 8 i m o n y i Ernő fejezte ki
hasonló óhaját, élénken hangsúlyozván az
eddigi kormányok rósz politikáját.
K o s s u t h szólalt meg erre, szilárd
hangon, de hangja a fájdalomtól sokszor
reszketett. Mi mindnyájan könnyeztünk,
többször hangos zokogás volt hallható,
beszéde igen mély benyomást tett reáuk
> az alatt mi mind közelebb sorakoztunk
felé.
K o s s u th válasza elején miudjárt
kimondta, hogy a jelenlegi viszonyok kö
zött haza nem mehet, de ha elérkezik az
idő, midőn tényleg közre működhetik ha
záuk zilált viszonyainak rendezésére; ott
hagyja magányát s leteszi a hűség eskü
jét a magyar király részére s hűséges
lojalitással meg is tartamija.
Mig azonban azon államellcnes érde
kek fcunállauak, ni 'Iveket a hatalom fór
mulázott: a hatalom előtt minden érdek
nek háttérbe kell szorulnia s tevékeny*'
get nem értékesítheti. Már pedig ő a ma
gyar nemzet állami függetlenségének kép
viselője : letéteményese egy szent ereklyé
nek, bogy azt az utókor számára me.gőrizze.
„En ezt
ngymotid
nem renditlietlcn kötelességérzet fitogtat,ására teszem,
az hiábavalóság lenne. Nekem helyemen
állani a hazafiéi kötelesség parancsolja, s
ha az események nem találnának alapot
őrállásom elhagyására, s még is mennék,
megérdemelném, hogy mind ’n magyar
átokkal illessen."
A beszéli igen mely benyomást tett.
Ezután a küldöttség tagjai egycnkiiit bemutattattak. Kossuth gyönyörű kertjében
sétát tett velünk s házát is megnéztük.
Ezután a vonattal Turinha tértünk vissza.
A lelkesedés köztünk nagy; a lakosság
is nagy rokonszenvet nyilvánít Holnap
vis/.szainegyünk Kossuthoz.
A ceglédi küldöttség vasárnap reg
gel érkezik meg a déli vaspályával Buda
pestre.

gyek könnyelműsége felől tanúskodnak, s
méltán boszanthatják a nenizetgazdászt.
így a „Melanogéne" 3 frt 5(> krba kerül,
holott bármely gyógyszerész elkészíti 80—
’JO krért, az „Eau de Lys" ára 2 frt. 50
kr. egész 5 írtig, mig valódi értéke ueui
több 3 5 —40 kínál. A valódi francia rizspornak 50—200 grammot tartalmazó do
bozit 2 Írttól li Értig fizetik, s a k'gfényesebb dobozzal együtt az .30 —80 krt ér.
íme tisztelt hölgyeim, e pipereszerek
(liszt légnek az önök asztalán, melyeknek
egyikét másikát a legszerényebb hölgy is
használja. Unok azt hiszik, több hódítást
tesznek, ha azokat használják, pedig a
I likus is könnyen fölfedezheti a természe
tes báj s a pipereszerek által elővarázsolt
szépség közti különbséget.
Nem mondom, hogy nyáron a hőség
előidézte pattanásoknál kevés beuzoefestény, borax és esővíz keveréke ártalmas,
> nem kárhozatom a kezek finomítására
cetagy s mandulaolajból készült „créme
celestc" t, de fölötte ajánlhatom a tennebbiekliez uasonló szépitő szerek mellőzését,
mint melyek nemcsak nem emelik egy
hölgy szépségét, de helyrehozhatlan kárt
okoznak egészségükben.
S aztán a szépitő szereket használó
hölgyek lelkliletére nem vet kedvező vilá
got e félszeg szokásnak hódolásuk. Tart
sák szem előtt a „Waketieldi lelkész* I’rimrose asszonyának leányai felől mondott
szavait: „Szép az, ki szépen viseli magát-*,
s bizonyára szépitő szék nélkül is megnyerendik minden müveit férfi hódolatát.
(A „N. 7/‘-ból.)
E I.

4 m a g y a r I fjiik á g l k n ld iiU k é g
K o n s ta n tin á p o ly b a n .
BKRA, jan. 1.-*. A hadügyminiszter
t.-guap a szcraszkicratusbau diszlakoiaát
adott. ,ii ívben 35-eu vettek részt. A többi
közt jelen Voltak : Alnlttl K éri m, a legtöül. méltóságok, K la p k a és gróf S 7, écht-iiyi- lel köszöntések történtek a szul
tánraj Ferenc József császár és királyra,
a hadügyminiszterre, ti török és a magyar
hadseregre, Malmiad Damad és Hnszni
pasára. — A katonai zenekar többnyire
magyar darabokat játszott, a felkfiszöntéM-k után |>edig nemzeti bvmnusokat. A
küldöttség sürgönyöket kapott Magyaror
szág minden részéből, a többi közt a
s/amostíjvári örmény ifjúságtól, a beregtntígyei értelmiségtől sat.; mi annál ked
vezőbb benyomást tett. minthogy bizonyos
oldalon el akarják hitetni, mintha a kül
döttség nem képviselné az egész magyar
nemzet érzületét. Ma F.dhem ]>asa fogadta
a küldöttséget, nagyon barátságosan. Az
elutazás valószinfllcg kedden történik
Várna felé.
PERA, jan. 19. A küldöttség ma dél
ben elun nt az idegeneknek hozzáférlietlcn
.dolina hagdse" palotába s jelen volt a
szultán temploiiibam metelénél. A palota
termébe vezettetve, drágakövekkel gazda
gon kirakott tálcákon és érté tes esibukokkal vendégeltettek meg. Innét a Bosporns pai ,ára vezettettek, hol kardjaikat
k.vonva sorba álltak lteli 1- órakor a
szultán és kísérete harminchat evezős
crolnakból álló hajórajra szállt, s midőn
a küldöttség előtt elhaladt, ez tisztelgett
neki, s háromszor kiáltotta: „padisali
esők iasa.' mely kiáltást ágyudörgés közt
az egész part hosszában álló uéptömeg
inaiéitete. \ szultán kétszer köszönt a kül
döttségnek. mig a szultán a templomban
volt. azalatt a küldöttségnek a palota
ih' ikIcm íVs/t* iue£iuutatiat«>tt tetssz az
alabastroiu falakból álló filrdőszobáig.
F.zen töméntelen pompával ellátott lielyim geket láthatni a küldöttségen kívül még
•-gyeden idegennek sem volt szabad. El
lövi.zo.-a után a küldöttség találkozott a
t e s t ő r e i közt hazatérő szultánnal, ki az
ti<!\ özlest a lcgnyájasabbaii viszonozta.
Útközben a küldöttség után nyargalt a
szultán főhadsegéde és a küldöttség előtt
a szultán köszönetét fejezte ki a gyöngéd
figyelemért.
l’Kli\, jan. 2<>. A küldöttség ma tisz
telgett a sí ik iil-izlam-nál. ki igen rokon
szenves alak. Sons üdvözlő beszédére adott
válaszban megjegyezte, hogy a nemzetek
mindnyájan, tigy a keresztények, mint a
többiek, testvérei egymásnak. Erre a kül
döttség török módon megvendégeltetett,
mely alkalommal mindegyik tagot külön
szolga szolgált ki. A seik sokáig mulatott
Száva pasa és gr. Széchényi tolmácsolása
segélyével. Eltávozáskor az utcán volt nép
vihari ■ „jassasin madsarlai" kiáltásokkal
üdvözölte a küldöttséget. Ugyanezen kiál
tás hallatszott tegnap is, midőn a küldött
ség a mosékat és az Aja-Sotiát megláto
gatta, hol a különben szükséges engedély
okmány nélkül a küldöttség még azon he
lyiségekbe is bevezettetett az nlemák által,
melyekből még a mozlimok is kitiltvák. A
seik iil izlam tói a küldöttség a rendőrmiuiszterbez és Kliali Serif pasához ment,
mindenütt barátságosan fogadtatva és niegvendégeltetve. Tegnap este a <lalata-szerályban tartott diszlakomán különös megbízás
ból megjelentek a szultán főhadsegéde és
a testőrtisztek. Elutazás Konstantinápoly
hol kedden történik \ árun felé.
BÉKA. jan. 21. Ma délelőtt a Galatáserailbau megjelent a softák, ulemák. dér
visek és a tisztviselő-képző akadémia nö
vendékeinek küldöttsége. A kölcsönös fo
gadtatás lelkes volt. A sutták szónoka egy
nranybetiikkel irt üdvözlő iratot nyújtott
á t : riziies ' ív óla yálasza, melyet >aw a pasa
tolmácsolt, nagy hatást keltett. Ezután a
küldöttség u katonai akadémiába ment,
hol a növemk’kek teljes díszben sorakoz
tak: riayd pasa parancsunk fogadta a ven
dégeket és bemutatott nekik bárom csá
szári herceget, kik az intézet növendékei.
A küldöttség megszemlélte a mintaszerű
intézetet. A reggeli után katonai parádé
volt. Este a városi hatóság diszebédet és
táncmulatságot rendez.
K o n s t a n t i n á p o l y , jan. 2.'!. —
A városi hatóság táncvigalma és lakomája
fényesen sikerült: jelen volt Alidul Kéritu
is. Ma délelőtt Sava pasa a szultán nevé
ben érdemjeleket osztott ki. ISzttcs és Lu
kács a harmadosztályú, Soós negyedik
osztályú, a többiek ötödik osztályú Medzsidie rentlet kaptak. A küldöttség a Dolnia-Bagdse palotába ment, Ind a gyöngél
kedő szultán helyett ennek sogora Mabtuud
Damad pasa még egyszer kifejezte a kül
döttségnek a legmelegebb közönetet. A
küldöttség délután utazik el az „Izmail"
hadi gőzösön. Számos törzstiszt kiséri a
k il Idöttségct Va máig.

lá lv a r i fo g a d ta tá s . A bit*
tlai várpalota tróntermében jan. 21 én este
király és királyné ő felségeik fényes tár
sasagot gyűjtöttek maguk köré. A meg
lövök 8 órára szóltak s a kitűzött időben
nagyúri hiútok hosszú sora robogott a vár
lak elé. A trónterem csakhamar a legfé
nyesebb közönséggel telt meg, képviselve
voltak a főúri családok, a főrendek és
képviselők, a minisztérium, a fővárosi pol
gárság, a katonaság úgyszintén a főpap
ság, az összes budapesti konsulok is jelen
voltak. Fél kileuekcr jelentek meg ő fel
ségeik, a király huszár-tábornoki egyenruuábau, a királyné fehér atlasz ruhát vi
selt mellvérttel, ti felsége a király leg
elő1'!) is Weiiekhein Bélával és Tisza Kál

mánnal beszélgetett, azután gr. Andrássy
Gyulához fordult, kivel bemutattatta ma
gának a török konsult s ezzel hosszabb
ideig nyájas társalgást tplytatott, — átahinns (eltűnést keltett a török konsul ezen
kitüntetése, a uiilyeubeu még csak a német
konsul részesült az estély további folya
mán. Királyné ő felsége ezalatt a jeleu
levő hölgyekkel társalgót!, s azután ő is
a török kousulhoz fordult, vele hosszabb
ideig kegyesen beszélgetett, majd pedig a
német konsult részesité hasonló kitüntetés
ben. Féltizenegykor ő felségeik visszavo
nultak s a fogadtatás véget ért.
— K o ssu th L a jo sn a k a k e le t i
bonyodalmakról irt levelei rendkívüli ha
tást” keltettek Törökországban, közölték a
lapokban hol egész terjedelmükben, hol
bő kivonatban. Az hiúságnak szólót egész
terjedelmében vették át a török lapok, sőt
lefordították persa, arabs, és más keleti
nyelvekre, hogy mindenfelé terjeszthessék
a merre az izlam híveket számlál.
— K o n s t a n t in á p o ly i le g j o b 
ban értesült körökben bizonyosnak állít
ják, hogy a háború ruegujjultával Klapka
veszi át a dunai hadsereg tővezényletét
és török katonai körökben e hir a leg
jobb fogadtatásban részesül, (lígy látszik
a török tábornokokat nem bántja az irigy
ség annyira mint — másutt.)
A b a n k ü g y h on i k ü lö n é s
közös tanáeskozmányok ismét felvétettek
és most már gőzerővel folynak, Andrássy
gróf, Auersperg herceg osztrák miniszter
elnök úgy Lasser és IVetis miniszterek e
miatt Budapesten időznek. — Sietnek ered
ményre jönni, mert az udvar már csak
néhány napig volt a magyar fővárosban
időzendő és eddig már Becsbe elutazott.
Említik azonban mint tényt, hogy meg
állapodtak 5 évi provisoriumban félévi
felmondással.
> l-’e/.t p a sá r ó l h ír lik , h o g y
ki neveztetett a törük-armeniai
erzerumi hadsereg főparancsnokává és tá
borkari főnökül egy angol tiszt lett volna
mellé rendelve, azonban ez nem úgy van,
mert Fezi pasa nem szorult másra, mint
hogy ő maga a legjobb táborkari főnök.
Fezi pasa senki más, mint pécsi születésű
Toldink Kolknanu József magyar honvéd
tábornok: ő volt a táborkari főnök 1854 ben
és Kars várának védelmében, mely Európa
bámulatát keltette fel, tüntette ki magát.
Az oroszok auuyira haragudtak reá, hogy
midőn a törökök élelem hiáuybau a várat
feladták, a kapituiatió előnyeiből kizárták
Kollmanut és Kmettvt, mert őket akasztó
fára szánták dühökben. Ezek azonban a
feladás előtti uap éjjelén néhány lovas
kíséretében az orosz hadseregen keresztül
vágták magukat és a lovas csapatok ül
dözése elől is megmenekültek. — K >11mann a becs-újhelyi katonai akadémia
növeudéke és 1848-ik évben a l’écsvidékéről kiegészitett 52-ik gyalogezrednek
századosa és István nádor segédtisztje volt.
— A k i'b ir t o h o s o k h it e l e g y e 
sülete tárgyában a kormány az egyesület
létesítő bizottságának kijelentette, hogy
kész megadni a kért állami segély felét,
vagyis 25 >,000 frtot, mihelyt az egyesület
megalakult, ami pedig a másik 250,000
frt. befizetéséi illeti, ez összeget azon arány
ban fogja az egyesület számára l'olyóvá
tenni, a mily arányban növekszik a gyűj
tendő magánalapítványok összege 250,000
frton túl, hogy továbbá kész megadni az
egyesületnek mindazon kiváltságokat, me
lyekkel a magyar fölliitelintézet hir. En
nek dacára a kormány most már egy éven
túl liuzza-vonja a törvényjavaslat elő
terjesztését, mig az uzsora pusztít or
szágszerte .
A m a g y a r o r sz á g i a la p ít v á 
nyok és alapítványi alapok, első sorban a
magyarországi vallás- és tanulmányi alap,
legutóbbi tiz évi kezelési eredményeinek
betekintése céljából székhelyi M a jlá tli
G y ö rg y országbíró elnöklete alatt, báró
B á n b iily országos képviselő, i l a y u a l d
Lajos kalocsai érsek, M a rs o v s z k y Jenő,
M u zslay Sándor, O rd ö d y Pál, báró
S e n n y e y Pál és S z lá v y József országgyűlési képviselők és báró W e u e k h c im
László felsőházi tag. összesen kilenc tag
ból alakított bizottság küldetett ki, mely
észleléseiről készítendő jelentését s a kér
déses alapok további kezelése, valamint
ezen kezelés ellenőrzése iránti indokolt ja 
vaslatait a magyar kormány utján a ki
rálynak bemutassa. Ezeu bizottsághoz a
számadási ügyekre nézve He ni seh Rezső
az állaiuszámszék tauáesosa lesz meghí
vandó. Felhatalmaztatott egyúttal a vallás
ügyi miniszter, hogy az ez ügyben ntegkivántató előterjesztéseket kimutatásokat és
okmányokat a nevezett bizottsággal közölje.
A z oszt rák -m u gy u r-rom án
vámárszabály kidolgazására kiküldött bi
zottságban a nézeteltérés végre, hosszabb
vita után teljesen ki vau egyenlítve. Ama
'.evés cikkért, melyekre nézve kiegyezés
nem történt, Romániában 7°/0 értékvámot
fognak tizetni. Ez ideiglenes megoldást
valószínűleg végleges is követni fogja.
O R ü Z A R G lt L É S .
Az országház termében e hó 20-án
ismét megkezdődtek a honatyák tanáeskozmányai. — A kérvények bemutatása
után, Kossuth Lajosnak a ház elnökéhez
küldött levele olvastatott fel, melyben
kijelenti, hogy a képviselőséget nem fo
gadhatja el.
M o ln ár Aladár a Deák F. végtisztelcfének rendezésére kiküldött bizottság
nak jelentését a síremlék iránt benyújtja,
melyet elnök a hétfői ülésre kitűzött uzsoratörvény javaslat tárgyalása után kíván na
pirendre kitüzetni. — Ezután mind addig,
mig az osztályokban a békebirrtsági (ja

vaslatok iránti tárgyalások be nem fejez
tednek, a ház nyilvános üléseket tartani
nem fog. — A január 22-én tartott ülésben
az uzsoratörvéuy módosításáról szóló (ja
vaslat tárgyalás alákerülvén, H e g y e s s i
Márton éles bouezkés alá vette a férczniüvet. Ezen (javaslat szerénte: medicina
peior morbo. — Azt hiszi, hogy a jövő
azoknak fog igazat adni, kik azt mond
ják, hogy ezen (javaslat nem fog az uzsora
által okozott bajokon segíteni, sőt még ne
velni fogja azokat s a nép törvénytiszte
letét még alábli fogja szállítani. A bajon
segíteni egyedül a független nemzeti bank
felállítása által lehet; ha ez megtörténik,
akkor ezen (javaslat tárgyalásának szük
sége önmagától elesik. Ugyanazért azt
indítványozza: Mondja ki a ház, hogy
ezen (javaslat tárgyalását akkora elha
lasztja, midőn a bankkérdés már megol
datott. (Helyeslések.; A törvényjavaslat
ellen szóltak még: Tarnócy Gusztáv, Horánszky Nándor és Hegedűs Sándor. Vé
delmére keltek: Kith Károly, B. K iméoy
Kálmán, gr. Bethlen András, Perczel mi
niszter, Rónay István és Boross Bálint.
Az ülés végéu M o e sá ry Lajos indokol
tan — a tővárosi rendőrségnek, a ceglédi
küldöttség iránt tanúsított botrányos ma
gaviseleté ügyében nyújtott be interpellatiót a belügym iniszterhezA belügymi
niszter ur utasítása folytán tétettek-e
folyó bő 20-án azon rendőri intézke/.ések, melyek által egyrészről a Kossuth
Lajoshoz utazó ceglédi küldöttség a pálya
udvarban feltartóztatott és rendőrök által
körülfogatva kisértetett, végig a főváros
utcáin, a lánehidnál újra fel lett tartóz
tatva, csak személyes igazolás után bo
csáttatott tovább, mig másrészről a kül
döttséget üdvözölni akaró egyetemi ifjúság
és fővárosi közönség az azzal való érint
kezéstől erőszakosan visszatartatott Z
Ha igen, mi által érezte magát indít
tatva a belügyminiszter ur oly eljárásra,
mely súlyosan sérti a honpolgárok egyéni
szabadságát, a melyet tiszteletben tartani
a kormánynak nem csak az alkotmányos
ság és törvényesség fogalmából természe
tesen folyó kötelessége, de a mire az 184H.
111. törvénycikk i!2. $-a által különösen
is kötelezve van'/
Hanem, mily intézkedéseket szándé
kozik tenni arra nézve, hogy a honpolgá
rokon ez alkalommal elkövetett bánfáim :zás megboszultassék s hasonló sérelmeknek
a jövőben való előfordulása tnegakadályoztassék. ?* T i s z a K á lm á n bejeleuti,
hogy a holnapi napon az interpellatióra felelni fog. — A képviselőbáz ja.
nuár 23-iki ülésében, a ház január havi
költségvetésről a gazdasági bizottságnak
jelentését változatlanul elfogadja, a kimu
tatást pedig tudomásul veszi. Folytattatok
az uzsoratörvéuy módosításáról szólló ja
vaslat, mely H e g y essi és H o rá n s z k y
elhalasztó indítványának elvetésével, álta
lánosságban elfogadtatván, a részletestárgyalás a következő ülésre hagyatik
Ezután T is z a K. felelt Moesáry interpellatiójára, úgy „Fogdmeg miniszter" mód
jára. — Elmondja, hogy ueki igen is volt
tudomása afelől, hogy Budapest főváros
utcáin, a ceglédi küldöttség megérkezése
alkalmával, a tüntetés a rendőrség által
meg nem engedtetik s maga is azt tartja,
hogy annak a mi történt meg kellett tör
ténnie, nem csak azért, mert a törvényes
formák: a 24 órai előleges bejelentés,
eugedély nyerés sat meg nem tartattak,
hanem még más oknál fogva is. —■Kossuth
Lajos megmondotta nézetét és álláspontját,
a miért haza nem jöhet. Étiben már ma
gában benne rejlik kifejezése auuak, hogy
a ki itt ben a mi alkotmányunk, a mi
törvényeink alatt akar élni, aunak azon
elveket vallani és igy azon elvek mellett
tüntetni nem is lehet, nem is szabad. (Élénk
helyeslés a középen.; Kijelenti, hogy ő,
az ez alkalommal a honpolgárokon elkö
vetett bántalmazás megtorlásának helyét,
szükségét és jogosultságát nem látja, tehát
az iránt intézkedni nem is tog és a rend
őrséget törvényes kötelességében gátolni
jövőre sem fogja. — M o esá ry válaszában,
k é rd i: alkotmányos állam-e Magyaror
szág, hol Kossuth Lajosnak éltetése s egy
küldöttségnek a nagy számüzötthöz me
netele merénynek állitatik s a küldöttség
toloneok módjára rendőrök által kisértetik,
sőt bántalmaztatik ? Ez bizony inkább
rendőr-állam. .S bár miként iparkodjék a
miniszter oly consol ida.lt állapotot előidézni,
hogy betiltsa azt, hogy Kossuthot a 48-iki
korszak megteremtőjét a hon polgárai ne
éljenezzék, célt érni nem fog. — A ház
többsége a miniszter válaszát tudomásul
veszi. — (Verhovay is tudomásul vette és
adta a világnak az „Egyetértés" 23-ik
számában. Méltó az elolvasásra.:)

KÜLFÖLD.
V arsó. Azt beszélik, hogy az orosz
kormány nagyobb mérvű engedményeket
készül adni a lengyel >knek. A vallásokta
tás az iskolákban már nem orosz, hanem
lengyel nyelven történik s ez a változás a
földrajzi oktatásra is ki fog terjesztetni.
Orosz kormánykörökben úgy hírlik, hogy
a lengyelekkel ki akarnak egyezni. A Var
sóban lakó orosz tisztek és hivatalnokok
is igyekeznek a lakóssággal jó lábon lenni.
— Lám a törökerélynek minő hatása van.
O ro s z o rs z á g . Az orosz nihillisták
körében tett elfogatások kiderítették, hogy
az összesküvés a birodalom minden részére
és társadalmi osztályára kiterjedt. így
például újabban Podolia Niemerow váro
sában a gymnasium igazgatóját, több ta
nárt és számos tanítványt befogtak a moz
galomban váló részvét miatt.
„
« G ö rö g o r s z á g . A görög lapok he-

Iveslik a török alkotmányt, mely fajkülönbség nélkül mindenkinek egyenjogúsá
got ad, mig a conferentia a szláv okunk
kiv áltságokat akar szerezni. Háború esetén
Görögország semleges marad, de folfegyferkezve fogja kisérni az események fej
lődését.
K o n s t a n t i n á p o l y „Inkább halai,
mint raegbecstelenités!“ azt kiáltották a
török nagy tanácsba összegyűlt férfi ik.
Mit volt tenni azután az európai confjrentiának mást, mint: az élesre kösz jrttlt kardot, mellyel a törököket megfélemlí
teni nem lehetett, a hüvelybe visszadugni,
a meddő működéssel felhagyni s az úti
podgyászókkal foglalkozni.
M id h á d pasa meglátogatta a görög
patriárchát, mi a görögök szellemére és
a portához való ragaszkodására rendkívül
jó hatást tett. Ez volt első eset, hogy
Konstantinápoly meghódítása óta török
nagy vezér patriárchát meglátogatott. A
görögök már már kétségbe voltak esve,
hogy Európa nem csak nem karolja fel
ügyüket, de sőt háttérbe szorítja őket a
szlávok ellenében; ezt Midhád megértette
s ezért közeledett a görögökhöz, biztosítva
őket, hogy az alkotmány minden jótéte
ményeiben fognak részesülni a többi né
pekkel. —
L o n d o n . A „Times" ajánlja Orosz
országnak, hogy elégedjék meg a eonferentia erkölcsi erodményével a háboruviselés helyett, Oroszország nem nyert ugyan
biztosítékot, de bir ilyet saját erejében.
Legokosabb és legméltóbb eljárás lenne,
ha Oroszország beismerné, hogy a helyzet
ősz óta, sőt a moszkvai beszéd óta vál
tozott s ha a többi hatalmakkal együtt
bevárná, miképpen teljesiti a porta az
Ígéreteket.
S z e r b i á b a n . Szendrő városa a
zsidókat kiutasította területéről. Hasonlóan
szándékozik tenni: Negotin, l’ozerován és
Sábáé is.

L E G ílJ iB B .
K o n s t a n t i n á p o l y , január 24.
lgnatietf e hó 25-én, a többi követek pe
dig 20-án utaznak el innen. A szultán
rosszullét miatt nem fogadta a követeket
buesu-audieneián. A porta egy körjegy
zéket készít a hatalmakhoz, melyben
a couferentia végzéséivel szemben ho
zott határozatát értelmezi és biztosítást
nyújt arra nézve, hogy a porta Franciaországtól néhány tisztet szándékozik kérni
a csendőrség betanítása végett és Angliá
tól néhány pénzügyi tekintélyt, a pénz
ügyek reorganisatiója végett. A kormány
a békefeltételekkel foglalkozik Szerbia és
Montenegró számára.
R o m a. jan. 24. A kamara elfogadta
a papság visszaélései elleu hozott tör
vényjavaslatot 15U szóval 10U ellenében.

Mohács, 1877. január 2ő.
» Vasárnapján. 17-én kaszinónknak évi
tisztújító közgyűlése volt. Nincs szándékom
leírni az eredményt, de nem hagyhatom
szó nélkül, hogy ismét tapasztalnunk kelle,
miszerint a választás módozata nem felel
meg azon követelménynek, melyet kaszi
nónk érdeke megkíván. Kaszinónk érdeke
ugyanis azt kívánná, hogy a választás
békében ejtessék meg, a nélkül t. i. hogy
a tagok egymással személyeskedési harcba
keveredjenek, minek néha igen kellemetlen
és káros következményei lehetnek, — a mi
lyenek már voltak is, — és a melyek még
elég élénk emlékeinkben vannak. . — Az
erre vezető alkalmat pedig minden áron
kerülni kell.
A másik fő kelléke pedig a válasz
tásnak az, hogy a választmány úgy állittassék össze, mely a közvéleménynek és
a kaszinó érdekének legjobban megfelel.
A nyilvános választás által egyik kel
léknek se felelünk meg: minden választás
ugyanis újabb szakadással fenyeget bennün
ket, továbbá: a közvélemény és a kaszinó
érdeke szerinti választás nem érvényesülhet.
Ezen hiányoknak már eddig is na
gyon megadtuk az árát és még ezentúl is
meg fogjuk adni, ha a dolgon még idejé
ben nem segítünk. Bedig ennek orvossága
igen egyszerű lenne, ha t. i. azt tennők,
mit már a múlt évek viharai alkalmával
is javasoltam, hogy t. i. a választást sza
vazatlapok által es közölnék. — Ez elejét
venné minden veszekedés- és gyűlölködés
nek, — és ezenfelül az urnából legvaló
színűbben a legalkalmasabb választmány
kerülne ki, melyben mindenki megnyugod
nék, miután annak megválasztásában min
denki meggyőződése szerint hozzájárult.
Az idei választásnál úgy, mint a meg
előző években is leginkább az elnöki szék
betöltése keltette fel a szenvedélyt; 3 párt
volt ugyanis: Goócs- Deutsch- és Luiszerféle, — vagy jobban mondva, csak 2 párt:
G. mellett t. i. és G. ellen, a mennyiben
a két másik pártbeli akár egyik, akár
másik részére kész volt összeolvadni: —
vagy hogy még jobban mondjam: oly 2
párt volt, melynek egyike „személy," má
sika pedig „elv" körül csoportosult. Az
előbbit részint a barátság, részint a hála
érzet, részint valami indokolatlan rettegés
féle — „köti" G. úrhoz; az utóbbi pedig
azt nézi: vájjon ki lenne az, kinek gon
dos vezetése mellett kaszinónk roskadozó
állapotából ki lenne menthető Z . . . Az
előbbi párt azonban győzött.
Őszintén megvallom, hogy magam is
a vesztes félhez tartoztam, és akár D. t,
akár L. t szívesebben látnám az elnöki
széken, a nélkül pedig, hogy itt akár el
lenséges, akár baráti érzelmek játszanának
közbe, — és megvagyok győződve, hogy:
lia titkos szavazás történik, — akkor a

választás estéjéu nem a szem'lg hat vn A"
elv diadalát üljük vala.
Es itt szükségesnek tartok egy kis
magyarázatot, mely a dolgot felvilágosít
ván, remélem, rniuden elfogulatlan nekem
ad igazat: A kaszinói elnökség megtisz
telő állás ugyan bárkire nézve is ; de an
nak helyes betöltésére nem elég az alapí
táskor szerzett érdemre hivatkozni, hanem
ahoz sok utánua való járás- gond, tehát
az alioz megkiváutató időre is van szük
ség. — Mikor pedig valamely intézmény,
tehát kaszinónk is fejét választja, akkor
nem azt kell nézni, hogy kit óhajtana
megtisztelni, liauem azt. hogy: ki fogja
azon legfontosabb hatáskört a lég jobban betölthe’ni?
Ezen szempont az, melynek rnindeu
választásnál a fő irányadónak kellene len
nie; — ezen szempont volt az, mely meg
győződésem szerint a G. ellenes pártiakat
az idén is vezette. Tudomásunk és hosszú
tapasztalásunk van ugyanis róla, hogy
G. ur — kinél alkalmasabb elnöknek va
lót különben Mohácson nem kapnánk —
saját ügyei általi nagy elfoglaltságánál
fogva nem rendelkezik annyi idővel, hogy
még a kaszinó ügyeinek vezetését is ke
zelhesse. Es ez elég hatalmas ok arra,
hogy azok, kiknek a kaszinó érdeke és
jövője többet nyom a személynél, mielőtt
annak kerekei megfeneklettének, a gyep
lőt más kezekre bízni óhajtják.
Nem az a kérdés, hogy „ki“ tartsa
ezen gyeplőt, hanem hogy az „jól és erő
sen11tartassák. 11a visszaemlékezünk a múlt
év cs az azelőttiek lefolytára, es/.iiukbe
juthat, hogy az igen hanyagul tartatott:
néha 3—4 hóig vagy tovább is még csak
választmányi gyűlés se volt, m iért/ mert
az elnök nem volt hon, vagy nem ért rá
vagy tán nem volt rá gondja. És ha a
kaszinó érdekében valami sürgős teendő
lett volna, — nem volt, a ki végezze. . .
Lett volna ugyan alelnök, de természetes
okoknál fogva az se hajlandó nagyon az
elnök teendőibe avatkozni; — igy történt
aztán, hogy a 8— 10 taguak ajánlott néha
3_4 hóig se vétethetett fel; — mennyi
kár ez tagdíjakban! — Nem volt ki a ka
matok fizetéséről gondoskodott volna, úgy
hogy hanyagságunk miatt többször a töke
felmondásával is f nyegeitek. Egyik a má
siknak panaszkodott, hogy — mint a gazdát'an háznál — nincs ki a dolgot ren
dezze ; — a tagdíj-hátralékok is mindegyre
szaporodtak, úgy hogy ma már több 900
írtnál kin van stb. (Hallottuk ugyan a
„társas vacsorán" kaszinónk állapota fe
lett dicséneket zengedezni; — de ez satyrának inkább megjárja).
Mindezek kiáltó jelei a rendetlen s
hiányos vezetésnek, a uiilyeueknek kellő
gondosság mellett előjönniök nem volna
szabad. Morogtak ugyan és morognak is
a tagok egymás közt eleget, hogy ily mó
don kaszinónk nemcsak hogy virágozni
nem fog, hanem hogy annak mindinkább
hanyaílania kell; — de azért ha a vá
lasztás ideje megjön, ismét kezdődik 'a
régi nóta: G. volt az, ki a kaszinót meg
teremtette stb. . . és megválasztják őt is
mét és ismét elnöknek — — -—• és mi a
helyett, hogy előre mennénk, egy helyben
maradunk és — tespedünk.
Hiszen a személyes hódolatnak máskéj) is lehet kifejezést adui, mint címeket
osztogatni, mi teherrel jár és mit az illető
nem óhajt viselni! . . . Az elnöki tisztség
nem jutalom, hanem valóságus teher és
áldozat bárki részéről is, — és én sok
kal okosabbnak tartom G. urat, mintsem
azt hinném, hogy ő tán még sértésnek
venné, ha őt e jutalomtól már egyszer meg
kímélnék. — Csudálom, hogy ezen terhes
jutalmat már egyszer ő maga le nem rázza!
Igaz, hogy ő mindannyiszor felfogadja,
miszerint többé „semmi szin alatt" nem
válalja e l; — de a megli ztelő ostromnak
még se kéj>es ellent állani.
Különben: ha G. ur volt is a kaszinó
fő alajntója, azért fen kell azt tartani is,
sőt mindinkább tovább fjlesztcni, — és ha
ő erre elfoglaltságánál fogva nem képes,
másokat kell avval megbíznunk és nem
szabad megengednünk, hogy az úgyis ne
hézséggel alapított intézméuy jmsztului in
duljon; ellenkezőleg azt minél nagyobb
virágzásra kelleue emelnünk: nem csak
hogy az említett hiányokat kellene meg
szüntetnünk, hanem folytonos javításokat
is eszközölnünk: a helyiséget kényelme
sebbé és nagyobbá tenni, nyári tánctermet
építeni, mig tüdeink az ottani portengerbe
nem túladnak, — életrevalóbb szolgáról
és szolgálatról gondoskodni stb.
E folytonos munkának vezetésére kü
lönösen tehát oly egyént kellene mindig
kiszemelnünk, ki a megkívántaié időt és
fáradságot arra áldozhatja. Azért a válasz
tásoknál a tagoknak, kik szeretnek füg
getlenségükkel dicsekedni, több önállóságot
és előrelátást kellene tauusitauiok és nem
kellene azt engedniük, hogy kaszinónk
legfontosabb érdeke évről évre a személy
iránti elfogultság szeszélyének áldozatul
dobassák!
Mikor lesz az, hogy a választásoknál
nem a személyes érdek, mellékes tekinte
tek s barátság, hanem az állás helyes be
töltése lesz az irányadó Z! — Bedig csak
ekkor leszünk igazáu függetlenek! — Tu
dom, hogy ezt még sokára érjük m eg; —
de legalább addig máidig titkos szavazás
sal kellene választani!
A választás megtörténvén, anuak ered
ménye előtt meg kell hajolnunk; mint ta
goknak azonban minden esetre kívánnunk
kell, hogy kaszinónk vezetése ezentúl na
gyobb gondban részesüljön miut eddig 1 ...:
a mit az ember elvállal, — azt teljesítenie
is kell! — és a mit az elnök nem végez
het, — azt végezze a* alelnök, miután el
végezni ol kell!

A mi pedig a jövőt illeti: gondoskod
junk előre, inig ismét valami .rákos* vagy
másféle járvány be uem itt . .
ennek
legbiztosabb ellenszerét pedig bizonyosa 1
a/, említett szava/atlapuk képeznék.
Serli S.

Különfélék
— A pécsi jótékony nőegylet alapszabályszerll évi rendes közgyűlése folyó évi
január 2*-áu, azaz vasárnap délután 3 óra
kor órzen-féle házban, a „Dalárda* lielyiség nagytermében fog megtartatni, mely
közgyűlésnek tárgyai: 1. A választmány
évi jelentése. 2. Netaláu teendő indítvá
nyok s benyújtandó folyamodványok elin
tézése. 3. Az alapszaliályszerii tiíztujitás:
nevezetesen elnök, alelnöknő, pénztárnok,
titkár és 60 választmányi tagnak uj .'5 évi
időtartamra leendő megválasztása. Vau sze
rencsém ennélfogva tisztelt egyleti tagokat
e rendes évi közgyűlésre ezennel teljes
tisztelettel meghívni. Pécsett, 1*77. évi
január l*-áu. ( ’seh-Kövér Anna, egyleti
elnök.
A ,.Pécsi Dalárda11 szombaton,
azaz 1*77. éri január hó 27-én a „Ilattyu"teremben alapszabályszerű IV. dalestélyét
rendezendi, melyre ez egylet t. pártoló tag
jai tisztelettel ineghivatnak. A t. pártoló
tagok felkéretnek, hogy belépti jegyeiket
a dalestély napján reggel 10 órától 12-ig
és délután 3 —ti óráig az egylet helyiségé
ben (Olt zen-féle ház) átvenni szíveskedje
nek. Miisorozat: 1. „Népdalok" ai Nyisd
ki rózsám leveles szin kapudat h) A sze
relem sötét verem, férfikarra átírta Wachatier
Károly 2. „Náchtlicher Gruss" férfikar (ujj
Állttól. 3. „Almaidban" férfikar, bariton
szólovai, inj) (fenéétől. 4. „Aus Lieb' zn
ibr" polka, férfikarra, zongora kiséret mel
lett. (uj) Strausstól. 5. „Népdalok" ai Amott
egy agg cserfa zöldül b) Csak egy szépleány van a világon e) Van nekem sze
retőm, Tisza Aladártól. 6. „VVaeh attf du
sehöne Tráumerin" férfikar Génekétől. 7.
„Kajnabordal" férfikar, zougorakiséret mel
lett Liszttől. A müsorozat között és tánc
alatt a pécsvárosi zenekar fog játszani.
Kezdete esti X lírakor. Nemtagok részére
a belépti díj személvenkint 1 fii. 50 kr.
A „Pécsi Dalárda" választmánya.
A városi ianiigy köréből. A hely
beli iskolaszéknek (elhívására s az 1*76.
XXVIII. t. c. !>. §. értelmében a pécsi
tanítói kar iuult vasárnap lartott gyűlésén
Wargha Ferenc és Szeimann József tanító
urakat választotta meg a pécsi összes ta
nítóknak az iskolaszékben való képviseltetésére. Nevezettek tantársaik osztatlan
bizalma folytán most rendes tagjai az
iskolaszéknek.
— Kimutatása azon betegeknek, kik
az .Irgalmas Kend" pécsi koródájában
l*76-ik évi január hó 1-től december hó
utolsó napjáig vallás és nemzet-különbség
nélkül in g y e n felvétettek és ápoltattak.
1. Átalános kimutatás. l*75-ik évről ma
radt 20, 1676-ban felvétetett 461. Kibo
csáttatott 434, elhalt 24 ápolás alatt ma
radt 23. II. Az újonnan fölvettek voltak,
1. vallásra nézve: római katholikus 40*,
görögegyesűlt 6, gyiirög nemegyesült ö,
evangélikus 12, református is, Izraelita 1 I.
2. Foglalkozásra nézve legnagyobb szám
ban volt: cipész 34, béres 63, föld mi vés
24, kocsis 31, kovács 16, napszámos 25,
pincér 22, sütő 17, szabó 14, szolga 2*.
A más foglalkozású betegek száma 1—ÍO
között váltakozik. 3. Pécsi 25, Imrauyamegyei 135, magyarhoni 22!*, csehországi
14, morvaországi 12 stb. Közöltük c ki
mutatást, melyből mindenki meggyőződhe
tik e derék szerzet létjogáról. Önfeláldozó
feleliaráti szeretettel gyakorolt irgalmassági tetteikért mindnyájunk hálájára és
elismerésére érdemesek. Isten áldja meg e
derék atyákat!
— Denigue itt Pécsett minden hét hoz
egy pár meglepő újdonságot, de ezek több
nyire olyanok, melyek újabb és újabb ada
tokat szolgáltatnak kétségbeejtő állapo
tainkról. Az elmúlt évtized, melyet legjelemzőbben az erkölcsi sülyedés korának
lehet nevezni, fölötte gazdag a jellem és
becsületből kivetkőzött egyének által elkö
vetett tényekben. Napról napra uj meg
újabb üzelmek jönnek napfényre, melynek
hősei aztán megvetés és szánalomra méltó
bukott emberekként állnak előttünk. .* ez
egyének többnyire éveken át a becsületes
ség álarca alatt közbecsülést, tiszteletet és
bizalmat tudtak maguk iránt kelteni! \ alóban uem hittük, hogy Komáromy K. pécs
városi főszám vevő is az ily egyének közé
tartozik. De ki lát az emberek szivébe?!
Komáromyt mint főszámvevőt éveken át
jellemes és becsületes embernek véltük s
ime tegnapelőtt azon hír terjedt el róla,
hogy mintegy 60U0 frtnyi összegig váltó
kat hamisított. S e bir való volt. Koniárornyt tegnapelőtt felhívták a pécsi taka
rékpénztárhoz, hol egy (lunderla névre ha
misított váltót mutattak neki. K. az általa
elkövetett hamisítást beismerte s még is —
csodálatos! — a takarékpénztár illető kö
zegei szabadon eresztették, „hogy az ügyet
reudliehozza. * Kendbe is hozta, a meny
nyiben most már üthetik a nyomát. Ilyen
hamisított váltók a többi pénzintézeteknél
is vannak, s lehet, hogy mire e soraink
megjelennek, aligha többre nem rag a k.
állal kicsalt összeg az említett 6**00 írtnál.
K. tegnapelőtt délben távozott el, mond
ván, hogy vadászni megy. Egy fegyvert
el is vitt magával 8 igy gyanítható, hogy
öngyilkosságra gondolt. A rendőrségnek
ez óráig még nem sikerült hollétének nyo
mára akadni. A pécsi kir. törvényszék vizs
gáló bírája — mint halljuk — már teg
nap (csütörtök) adta ki a K. elfogatásit
elrendelő végzést. V'égül nem ballgathatcl csodálkozásunkat a felett, hogy a

takarékpénztár Komáromyt rögtön le nem
tartóztatta, inidőu a hamisítás kiderült,
annyival is inkább, mert a köles, segélyző
egylet is éppen igy járt Kaisck-sal, ki a
helyett, hogy rendbe hozta volna „ügyét*
szépen odábh állott. Szerintünk azon kö
rülmény, hogy valakivel egykor i hampagnere/.tünk, vacsorázgattunk s vadászhat
tunk, uem tartóztathat vissza senkit —
annál kevésbé pénzintézeti közegeket attól
— bogy valakinek, ha azt mindjárt Komáromyuak hívják is — csaló üzclmeit
napfényre derítsék. Az ilyen elsimítá
sok, titkolódzások és eltusolások nagyon
ártanak egy pénzintézet hitelének. Ezt jó
lesz megjegyezni a jövendőre, mert a mily
corrmupáltak erkölcsi állapotaink: félni
lehet, hogy Komároiuynak majd hason
másai akadnak, s------------------- !----------— •
— A pécsi nőegylet részére nméltosáqu
Kovács Zsigmond pécsi püspök a szegé
nyek között leendő kiosztásra f. év jan.
14-én 100 frtot — Zsolnay Teréz úrnő pe
dig egy nagy kosárral teli kőedényt ado
mányozott, mely kegy adományért a nőegvlet bála köszönetét nyilvánítja.
— Geszti csárdás. Mi lehet, ez ? kér
ded ugy-e édes jó magyarom, llát biz ez
semmi egyéb, minthogy manap az Írók és
művészek mulatságán ily cim alatt ISalázs
Kálmán egy csárdást húzott Magyarország
fővárosában, illetőleg pedig a budapesti
redout-ban. Hát hiszen, ha Balázs Kálmán
azt gondolja, hogy a componált csárdás
sal jó kedvet csinált a „nagyméltóságú*
asszonynak, nagyon jól tette, hogy csi
nálta: de ha azt hiszi, ltogy a geszti csár
dás eszméje az. övé: nagyon csalatkozik.
Légen megcsinálta azt már Tisza Kálmán.
I ’grat minket a geszti nagyságosból lett
nagyméltóságn ur, hogy csak úgy túla
dunk belé, járván az ő általa componált
csárdást. De mindegy! Nyugodjunk bele
a veszekedett gyalázatos helyzetile, annyi
val inkább, mert hiszen —• mi vagyunk
az egész dolognak okai. Akit el lehet liolouditani, bolond, a ki el nem bolouditja.
Tisza Kálmán okos ember.
— Egy kis r ndüri referada. Várósunkhan e héten gyilkosság, rablás ugyan
nem, de annál több lopási eset történt.
Kgyenkint felsorolni érdektelen lenne, csak
az egyet említjük fel, hogy az „Anna* itt
cában éjnek idején gaz utonállók egy ha
zatérő liatal embert megtámadtak s ruhá
jától megfosztani akarták. Tervüket azon
ban nem hajthattak végre. No de egv má
sik „vállalatnál* szerencséseitek voltak,
l ’gyanazon utcában, betörtek egy szobába
s az utcára nyíló ablakon több értékes
holmit „szállítottak* ki. Mohácson detto
napirenden vannak a gaztettek. Ugyanott
minap négy jó madár a városház ( !!) kö
zelében lesbe állt s éjfél tájban egy arra
ment jómódú polgárt feltartóztattak, majd
az egyik kézen fogta, egy másik cinkos
társa baltát emelt, bogy a polgár karját
levágja, de ez észrevevén a balta suhin
tását, még ideje korán kikerülte a vesze
delmes csapást: ujjai azonban súlyos sé
rülést szenvedtek. Valóban megfoghatat
lan előttünk, hogy ilyen jelenet hogyan
folyhatott le háboritlanul a mohácsi város
ház közelében. Ugyancsak nagy és mély
álmai lehetnek az ottani rendőrségnek.
Szágyon valami húszán betörtek a korcsmaroshoz s kirabolták. Kapos-Szőllősön
M urin nevű kereskedő holtjából szintén
rablók vittek el mindent a mi elvihető
volt. I[ügyészen pedig egy a hetivásárról
hazatért földművest utonállók támadták
meg, s miután annál a remélt pénzt meg
nem találták, feldühödtek, jól megdönget
ték áldozatukat s a patakba dobták, melybe
minthogy az esőzésektől megáradt — bele
is veszett. így megy ez a mi vidékünkön
sine tine.
— Fuchs Sándor meghalt. Nemde hi
hetetlennek tetszik e halálhír azoknak, kik
a mindig kedélyes és életvidor Uuchsot
ismerték. Pedig úgy van. Fuchs e hó 22-éu
agyszélhüdés következtélien élte 24-ik évé
ben jobb létre szenderjilt. K hó 21-én reg
gel még semmi haja sem volt. Délfelé fő
fájásról panaszkodott s lefeküdt, hogy többé
soha fel ne kelljen. Alvás közt érte őt a
szélhtidés s bár nem halt rögtön meg, ha
nem még is mire az orvosi segély érke
zett — hiába volt minden életmentési kí
sérlet. 24 óráig feküdt eszméletlen állapot
ban, mig végre e hó 22-éu éjjeli 10 líra
kor kilehelte életét. Fuchs egy időbér a
„Fünfk. Ztg.“ újdondásza, legutóbb pedig
a pécsi kir. törvényszéknél joggvakoruok
volt. Mindig derült kedélye s jóízű humo
rával életében sokaknak szeretetét, barát
ságát és rokouszenVét érdemelte ki s igy
váratlan halála közrészvétet keltett. Teme
tésére nagyszámú közönség, a jogakademiai tanári kar s az itjuság is megjelen
tek. A halottas háznál a főrabbi: Koliut ur
magyar nyelven mindenkit meghatott gyászbeszédet tartott az elhunyt felett. Áldás és
béke legyen a korán elköltöződnek ham
vain!
— A baranyamegyei hadastyánok se
gély-egyletének alapszabályai miniszteri
láttamazással leérkezvén, az egylet, mely
a már fenállő Veterán-egylettől megkttlömböztetendő t. é. február 2-án tartja 1-ső
és alakuló közgyűlését, célul tűzve magá
nak egyesitett erővel tagtársaik anyagi
és szellemi jólétét előmozdítani, betegsé
gük vagy másnemű szerencsétlenségükben
őket gyáraolitani, halálozásuk esetében a
végtiszteletet megadni és hátramaradt csa
ládjaikat segélyezni. Kendes tagja az egy
letnek lehet, ki ltaranyamegye (talán Pécs
városa területén is) területén állandóan
lakik, a cs. kir. hadseregben, vagy a m.
kir. honvédségnél szolgálván a tényleges
szolgálatból végkép elbocsájtatott. Alapitó
tagul választatnak, kik az egylet céljaira
legalább 50 frtnyi alapítványt tesznek le.

Ezeken kívül választhatók tiszteletbeli ta
gok is. — A közgyűlésre szoló meghívást
itt közöljük: Meghívás a baranyamegyei
hadastyánok segély-egyletének 1877. évi
február hó 2-án d. u. 3 órakor a „Hétfejedelemhez" címzett fogadó helyiségében
tartandó I. nagy közgyűlésére. A közgyű
lés tárgyai: 1. Az elnök, alelnök, titkárok,
ellenőrök, péuztárnokok, számtisztek és
,bizottmányi tagok, úgy ezek helyetteseik
uek megválasztása. 2. Számvizsgáló bizott
ságuk megválasztása, a múlt évi számadá
sok megvizsgálására. 3. Egyenruha bízott
ság megválasztása és azon eszközök meg
állapítása, melyek az egyenruhák célszerű
beszerzéséhez szükségesek. 4. Azon módok
meghatározása, melyek legcélszerüebbek
lennének az alapszabályokat az egész me
gyére kiterjeszteni. Allváuyi Károly elnök.
,
— A száll', birtokosoknak az egy idő
ben nagyon gyakran előfordult piucebetö, rések miatt való aggodalma egy időre
.lecsillapulhat, mert az illetőket, kik e be
töréseket egészeu ex professo űzték: már
.hűvösön vannak. Vallomásaikból kiderült,
hogy az idén üsszeseu 16 pincébe törtek
, be, valamint az is, hogy e hónap elején
ja „szt.-Jáuos* Untnál halva talált szőllő
pásztort ők ütötték agyon, nehogy — mi
ratáu általa egy betörésen érette* — fel
iadassanak. E megrögzött gaz fickók szám
szerűit négyen vannak.
— A pécsi nöeyylet által f. hó 15-én
saját egylete javára rendezett jelmez álar
cos bál összes bevétele *14 frt 5 krt tett
ki, melyből 3*6 frt 16 kr. tiszta .jöve
delem maradt fent; mely jövedelmen kí
vül a kijátszásra befolyt s az egyletnek
vissza esett 1 drb. arany, I drb. ezüst hu
szas és 1 drb. V4 ezüst forintos n jöve
delmet képez: felül fizettek: Esch Anna 5
frt.. Eseti Mari 5 frt.. Vojnits N. 4 frt..
Schapringer Zsigmond 4 frt., Salamon tan
felügyelő *0 kr , Bolgár Kálmán 30 kr.,
egy katonatiszt *0 krt., mely kegyes
adományért az egylet részéről köszönet
uyilvánittatik.
— Nem játékra való — a fegyver.
(E hó 22-én a pécsi pénzügyőrségi szakasz
ához tartozó egy fővigyázó s egy közpénzligyör egy egerági pincében a kelletinél
jtöbbet öntvén a garatra, jókedvükben a
náluk volt revolverrel lövöldözni kezdtek.
jA lövésre több földműves vetődött hozzá
juk s bámulták a fegyvert, „melylyel egy
másután annyiszor lehet lőni.* Erre a közpénzügyőr, hogy fokozza a jelenvoltak bá
mulatát, fogta a még egy töltést rejtett,
de elzárt revolvert, szájába dugta csövét
s egyre csatogtatta a kakast, mondván :
„Lám kötnék! furcsa egv fegyver ez, le
csap a kakasa s még sem sül el, ha az
ember nem akarja." Epillanatban
nem
tudni mi okból — elvenni akarta tőle a
felvigyázó a revolvert, de utána nyúlván
a revolver zárvcszőjét fogta meg s húzo
gatta, minek következtében a zár meg
nyílott s a következő esaltanásra elsült
a fegyver s a lövés a közpéuziigyőr tor
kába fúrodott. A jelenvoltak rémülve futot
tak d s a pénzügyőr mielőtt segély érke
zett volna — meghalt. A vigyázatlan fő
vigyázó önkényt jelentkezett rendőrsé
günknél.
— Hamis bankók, jelesen egy és öt
forintos államjegyek forognak nagyobb
mennyiségben Budapesten, a hamisítványojkat alig lehet felismerni. — Kolozsvárról
iis Írják, hogy sok hamis őt forintos van
, forgalomban.
A pécsi kir. törvényszékhez a múlt
évben összesen 435*87 ügydarah érkezett
elintézés végett, mely szántba azonban az
1*74. évről elintézetlen maradt 6233 ügydarab nincs betudva. A múlt évben clintéztetett 46411 ügydarah. A folyó évii1
maradt hátralék 3*05*, tehát majdnem íelényivel kevesebb mint tavai. A 43,51*7
Ugydarabból esik a polg. osztályra 15,512,
a telekkönyvire 22,735*, s a büntető osz
tályra 5589. Fegyelmi ügy 67 fordult elő
s mind el is iutéztetett.
*
— Sieyény ember dolgát boldog kor
mány bitja. I!. jógzágkormányzó már a
dehreezeni pénzügyigazgatósághoz beadott
írásában kemény kifejezésekkel élt a kor
mány és közegei ellen, amiért 140*40 frt
adó miatt, melyet jóval előbb kifizetett s
a kifizetést igazolni is tudta, kétszer egy
másután megexequálták. Midőn pedig leg
újabban luxiisadó miatt, melyet szintén
a községi elöljáróságnak befizetett, de ez
azt Ive nem szolgáltatta, megexequálták:
már végkép kijött türelméből s az adó
hivatalhoz benvujtott Írásában többek kö
zött ezeket mondja: „Ha sikkaszt a kor
mány, sikkasztanak az alantas közegek is.*
Emiatt fenyitő perbe vonatván, a helybeli
törvényszék által, a kormány rágalmazás
bűnténye (!) s a hatóságok megsértése miatt
hat heti börtönre Ítéltetett. Mind ő, mind
a kir. ügyész felebbeztek. (K. A. K.)
— Az orozs nihilisták. Az Odessában
töbli mint két év óta börtönben ülő tiltilisták, onnan érkező tudósítás szerint, a
napokban Sz-Pétervárra kísértettek, *0 déloroszországi ifjúval együtt, kik szintén ha
sonló államfelforgató tervekkel vádoltattak.
Hallomás szerint miudezeket, Szibériába
leendő száműzetésre ítélte most a sz. pétervári törvényszék egy titkos ülésben.
Hogy azonban a kormány ezzel mitsem
nyer, az világos; mert a mozgalom veze
tői részint külföldön vannak teljes bizton
ságban, részint ben ugyan a birodalomban,
de a rendőrségre nézve hozzáférhetlenltl.
A nagy nihilista titkos szövetség, mely
nem csak a tulajdonképeni Oroszországban,
de a Kaukázusban is erősen el van terjedve,
oly módon v?.u szervezve, hogy a titkos
rendőrség a vezető elemekhez közel sem
férhet, s kik a rendőrség kezeibe esnek,
azok csak alárendelt szerepet játszanak a
rettegett szövetségben. Minda/.által számos

család gyászba vau merülve: mert az el
fogott fiatalok, tanulóik, orvosok, tanárok
és hivatalnokok, kizárólag előkelő csalá
dok tagjai. — Most, hogy a kormány be
nyúlt e darázsfészekbe, annál erősebben
mozognak a fenyegető elemek; a kormanyhivataluokok egymásra kapják a fenyegető
leveleket, s a beavatottak némelyike, kik
megtörték a némaság fogalmát, a nihilista
titkos törvényszék által halálra Ítéltettek,
sőt egy Lawrencsetf nevű „spiou* már
főbe is lövetett, még pedig még két ily
„spion" ellen jelentek meg halálos Ítéletek.
A közöuség gondolkodó része a legszornorubb sejtelm kkel vau eltelve a jövő
iránt. A birodalom minden zugában külön
böző összeesküvések által vau megrendítve;
a véres Pugatsetí árnya újból feldámadással fenyeget.
— Háború esetén a katonai áll itorvosokban beálló szükséglet a háború
tartamára önkéntes polgári állatorvos ik
felvétele által fedezendő. — A főid nivelési minisztérium rendeletileg értesíti a
tvkatúságokat, hogy a szükséghez képest
oly polgári állatorvosok is fölvétetnek, kik
nem mint katonai, hanem mint p dgári
állatorvosok hajlandók a cs. kir. hadse
regben szolgálni. A háborít tartamára a
belépő állatorvosok illetméuyei a követ
kezők: 50 frt havi fizetés, a XI. osztály
nak megfelelő „természetbeni* lakás, eset
leg szálláspénz, egyszersmiudeukorra <»<*
frt ruházati átalány. Mozgósított hadcsapathoz való beosztáskor *0 frt felszerelési
pótlék, 120 forint egy ló beszerzésére,
vagy e helyett egy ló a kincstártól és
szerszámbeszerzésére 45 frt. Naponkénti
haúipötlék I frt 5* kr. A kilépésnél in*
frt végkielégítés. A háború tartamára p li
gán állatorvos katonai állatorvosi teáiul ik
ellátására jelentkezés esetéu kap 20 dili.
lóállományuál napi 2 frt, 20 darabot meg
haladónál 3 frt. A vállalkozók által a be
lépéskor kötelezőlevél állítandó) ki s a/,
illetők saját törvényhatóságuknál jelent
kezhetnek.
Ál-L'sernajeff. P. honvédelmi miuiszteri hivatalnoknak az a szerencsétlen
sége, ltogy feltűnően hasonlít az elpá
holt rác fővezérhez. E napokban egy budai
vendéglőbe tért be vacsorára, hol
mint
ez idő szerint minden fővárosi közhelyen
élénk vita tárgya volt a keleti kérdés.
Mikor P. belépett, épen Usernajelfuelt a
„visszafelé való összpontosítás" elmen is
mert uj hadviseléséről folyt az eszmecsere.
P.—t. észrevéve, nevetni kezdtek rajta,
amiért P. feleletre vonta a társaságot. A
nevetők erre dühbe jöttek, mit bizonyosan
a hasonlatosság okozott s P. —t. kidobták
a helyiségből, Így beszélte el ezt P.
miután a kellemetlen hasonlatosság lő
tárgyát, szép kecskeszakállát egy helybeli
fodraszszal elkaparittatta.
—- A s uItan takarék) sságu. Minden
héten újabb jelét adja Ahdul-llatuid taka
rékosságának. Újabban meglátogatta az
udvari istállót s abból a lovak nagy ré
szét a hadsereghez rendelte. Azon fencvadakat pedig, melyek megszerzésére és fen
tartására óriási összegek fordittattak, a
párisi és londoni állatkerteknek ajándé
kozta el.
<homtdjes viszontlátás. Somogyi
/.sirám okat fogtak el (iyőrhen a jan. 5 ki
vásár alkalmával, Írja a „(iyőri Közlöny *
Ezek folyó hó 12-éu Gyuton Somogyin •gyében az urasági kanászhujtárt megölték,
a csordából pedig 21 db. disznót és egy
kecskét elhajtottak. A somogymegyei pau
dtirok üldözőbe vették a rablókat, s az
egyik foglár az ttrasági számadó) kanászszal együtt Győrig üldözte a rablók nyo
mát, ahol a vásár alkalmával az elrablóit
disznók közül 12 darabot meg is találtak.
Megemlítjük a számadó kanásznak azon
praetikus ötletét, hogy ounan hazulról el
hozta magával az egyik disznónak levá
gott fülét, hogy az ezen látható billeg által
bebizonyíthassa tulajdoni jo g át; különben
nem volt szükség reá, mert midőn a 12
darab disznó a kanászt télismerte, bámu
latos természeti ösztönnel körülötte üsszecsoportosullak, s különféle állatti hangok
kal és mozdulatokkal iparkoktak a viszont
látás fő.öit érzett elragadó örömüket ki
tüntetni. Az előleges vizsgálatot rendőr
ségünk megtévén, a bűnösök illetékes he
lyükre fognak szállíttatni, hol a kihirde
tett statárium mellett a gonosztevőkre bi
tófa várakozik."
— Botozó gépet talált fel egy élelmes
amerikai, melylyel egyszerre tizenkét gyer
meket lehet a kiérdemlett virgácsban ré
szesíteni. A találmány most még nem eladó,
mivel az amerikai saját tizenkét magzata
számára használja nevelési segédeszközül.
— Eddig hallatlan betegsey foglulkoztatja a párisi urvosi facultást, melyről
legközelebb az akadémia előtt is jelentés
tétetik. A párisi központi kórházban (Hotel
Dieu) ugyanis egy asszony halt meg, ki
halált megelőzőleg uyolez napig cserebo
gár nagyságú fekete állatokat hányt. Az
állatok valamennyien elveszték életüket
a percben a midőn világosságra jöttek.
— Furcsa feladványok. A trieszti
„Cittadiuo" szerint több szülő toljeleutést
tett a helyi hatóságnál, hogy az ottani
reáliskolában erkölcstelen feladványokat
szoktak a fiuknak adui. Például szolgáljon
e két feladványt: „1. Feladat. Egy tanulói
szeret egy szép leányt, A szülők ellenzik
a \ iszonyt. Az i(ju erre rábeszéli a leányt,
hogy szökjék meg vele. Meg is szöknek
s messze a világban teltalálják az óhajtott
boldogságot, — 2. Feladat. Egy szolga
szereti gazdájának a feleségét. A gazda
felfedezi a viszonyt. A szolga a kertben
bolyong, majd kedvesének ablakai alá
vánszorog, ott megsiratja sorsát, nagyot
kiált és — meghal." — Ily irály gyakur
latokat adnak tol a trieszti reáltanodában.

A C’a r n e * a l. Az első pécsi veterán
és segélyző egylet segélyalapja javára folyó
1*77. évi február 1-éi .Scholczféle sörcsarnokbau polgárt tánovigalmat reudez, melyre
t, c. közönség tisztelettel ineghivatik. A
zenét a városi zenekar Guug! ,1. karnagy
személyes vezetése alatt fogja ellátni. Be
lépti jegyet egyes személyek 7) kr. csa
ládok 1 fu 80, kr. válthatnak Htlscher 1.
urnái a Király utcában. Mesterház)' uruál
a belváros főutcában a „Magyar Király"
vendéglővel szemben, Böbm C. F. keres
kedő urnái, szigeti külváros „Koroua* ven
déglő épületében és a Majiátiitéren. Ta<zs
Mihály nyomdájában. Este a pénztárnál a
belépti díj személyenként 1 frt. Kezdete *
óirakor. Mély tisztelettel a rendezőség.

#
— A sziniigyi bizottság színházi
alaptőkóijéuek növelésére 1*77. évi február
bő 5-én fényes álarcos táuczestélyt rendez
a pécsi színház helyiségeiben, melyre a t.
e. közöuség tisztelettel mjghivatik. A pá
holyok Schapringer M)r ur, mint egyleti
pénztárunknál kaphatók január hó 31-éig
bezárólag. Belépti-jegyek a hál napján a
színházi pénztárnál. ILdyárak: Páholy 6 ft.
Kis páholy 3 frt. Földszint 1 frt., este a
pénztárnál 1 frt 50 kr. Karzat 40 kr.
Kezdete * órakor.

*
F. é. felír, hó 10 én a mohácsi
dalárda a „fehér kereszt* termében álar
cos tánevigaimat rendez, mely az előké
születek után ítélve jói fog sikerülni.
Mull szombaton az a/, c, hó 20-án
Szigetvárad az ottani kereskedcdehni iljiiság egy fényes „kereskedelmi hált* rende
zett, mely igeit szépen sikerült.
A tánc
egész reggel 7 óráig tartott és csak azo
kat sajttáljuk kik „bizonyos okokhol* nem
látogatták meg a hált.
Sajnos hogy
ily kis helyen is a legszebb mulatság,
pártok által meghiusittatui mcgkiséreltetik, a mi ugyan ez alkalommal nem si
került el.

Rövid hírek.
— Jó lenne utánozni. A pozsonyi
fogyasztási egylet egy mészárszéket is
nyitott, melyben az egylet tagjai a mar
hahús kilogramját 12 krral olcsóbban kap
ják, mint a kő/.mészárszékeklien.
— Sehopper György rozsnyói püspök,
ki közelebbről közmunkaváltsági hátralék
miatt végrehajtás alá került, azon okból,
hogy a püspökség jövedelme — mint ő
állítja — a reá rátt terhekhez mérve
elégtelen, — püspöki állásáról leköszönt
és a magánéletbe vouui vissza. A „Ma
gyar állam* című élclap azonban azt
állítja, hogy a püspök nem szerzi meg ez
örömet a „szahadnucoknak.
— Przibram Lajos külügyminiszteri
udvari tauácsost több hóra „eltávolítók,*
mivel kiderült, ltogy ö irta ama cikkeket, me
lyek szerint Bismarcknak a monarchiánk
erejéről mondott kedvező nyilatkozatait
bécsi körök licit kedvezőtlenül fogadták
volna. Bizony illetlen is elárulni egy ud
vari tanácsosnak az udvar titkait.
Nem kell Lultt katonának. A trónveszteit 111. Napóleon fia Lajos császári
herezeg ez idén tölti he 20-ik évét s enuéiíogva hadköteles. A herceg sorozásra
akar menni és valószínűleg a párisi sorozó
bizottsághoz nyújtja be kérvényét. A kor
mány azonban elutasítani szándékozik a
hadseregre nézve veszedelmessé válható
regrutát.
— A rabbi szeminárium liuda|>esten
a bodzafa- és bérkocsis utcza (miiv léleke
melő, díszes utcanevek!) sarkán már föl
épült s oly szép és fényes épület, hogy
palotának is bátran nevezhetjük. A jövő
tavaszszai megnyílik.
— Lázadás a 27 kros bazárok ellen.
A bécsi kereskedőt körökben a 27 krajczáros bazárok ellen valóságos lázadás
uralkodik, s a kereskedők kérelmet is
nyújtottak be a kormányhoz, hogy azokat
mielőbb szüntesse meg. — Igen ám, —
de mi joggal ? — Hol a „jogezim ?*
— Veszprémben egy anya pár hetes
ikergyerinekeit le akarván fény képésztetui,
ltogy nyugton maradjanak, a házi orvos
javaslatára altató szert adott be nekik. A
kis gyermekek nyugodtan maradtak s
maradnak is, mig az arkangyal trombitája
tol nem kelti őket. Az auyát és orvost
vizsgálat alá helyezték.
— A nagyváradi r. k. egyház kebelében
1876-ban született 36.5 egyén és meghalt
szintén 365.
— Az igazságügyi minisztérium ha
tásköréhez tartozó hivatalos Meinélyzetben
(n.m. törvényszékeknél járásbíróságoknál
ügyészségeknél) 700 katu'uakötelezett egyén
közül, mozgósítás esetére, összesen 17 lett
felmentve.
— A kovácsok veszedelme egy angol
mérnök, ki feltalálta, hogy a lópatkók
ökör és bivalybőrből készítve sokkal elő
nyösebbek mint az eddigi vasból készül
ték, tartósabbak, könnyebbek s még az
aszfalton sem sikamianak.
— .Mohácson szórványosán mutatko
zik a gyermekek rettegett ellenségé, a
dyplherius, mely hír felemlitésc mellett
ismételten figyelmeztetjük a szülőket, hogy
gyermekeiket a meghűléstől óívják.
— Reberits Károly úr e hó 23-áu
tattá esküvőjét Muistik Mari kisasszony
nyal Mohácsou a liolv. templomliau. Áldás
frigyükre!
___________________

HU) DALOM.
Ü Városunk fia E n g e l J ó z s e f
Deák Ferenc emlékére magyar elégiát szer
zett zongora magányra. K zenemű mely
15 oldalra teljed Budapesten Pirnitzer
Frigyes zenemű kereskedésében jgen csinos
i

ki’,Ili.ássál jelent meg Ara 1 frt. 20 kr.
Kupi ató itt Pécsett is Valentin Károly
köuvv és zenemű kereskedésében. A tiszta
jövedelem a felállítandó Deák szoborra van
-/.ám a. — A mi magát az elegiát illeti,
arról a legjobb ajánlatot azzal adjuk, ha
azt mondjuk, hogy az compositió dolgában
bátran kiállja a versenyt bármely e nemű
zenemüvekkel, a miért is végül Engel úrnak
is teljes elismerésünket kell nyilvánítanunk.

Hirdetési rovatunkban minden a gazdaság
körébe vágó tárgyakról hirdetéseket közlünk.
A „Földmivelési Érdekeink* egy nagy sű
rűn nyomatott íven. gyakran mellékletekkel, hetenkint egyszer, hétfőn megjelen.
Előfizetési ara 2 hóra 1 frt, 3 hóra 1 frt. 50 kr„
félévre 8 frt.. egész évre 6 frt.
Budapest. 1877. januar hó.

= Táburszky é» Parseh zenemű kereske
désében megjelent: Négy magyar snite, válogatott
magyar eredeti dalok, népdalok és táncokból zon
gorára átdolgozta (többi Henrik. 1-só és 2-ik fű
zőt. Kgy füzet ara: 1 frt. Mind a négy füzet 3 ft.
5= .Ilin Magyarország* cimü vegyes ta r
talma heti lapra hirdet előfizetést Szabó Endre felelős
szerkesztő. A magyar nemzetiség, szabadság és
civilizáció ügyét akarja felkarolni, és a haza ujjárafiletésén közreműködni. Megindul március 15-én.
Előfizetési ara: márciustól junius végéig 2 frt. —
december végéig 5. frt.. mely a kiadó hivatalba:
Budapest zerge ut:» IS. «z. küldendő.
rEE A .V asárnapi L'jság* 1377. évi 3-ik
színia következő tartalommal jelent meg: Ni lton
Krisztina (arcképpel,. — Válasz egy levélre. —
Hatom bey paripaja (folyt.) — Edheui pasa és
Hobcrt pasa (arcképpel). — A dunai tőrök hidsereg iképpel). — Adriai képek (folyt, képpel). —
I.'futtatás a kirgbizcknel iképpel). — Egyveleg
— Melléklet: Az al; tkinzas szakaszából, abrakkal'.
- Hal előtt, bal után. — Farsang a politikában
A természettudományi társulat közgyűlése. —
Iiudaloin és művészet. — Közintézetek, egyletek.
Mi u sag — Halalozisok — Szerkesztői m >nilanivalo — Heti naptar.
rEr A .Xépzászlája" f. é. t-ik számának
tartalma: Politikai rész: Kossuth levele a ceglé
diekhez. — Kossuth legújabb nyilatkozatai és a
kormánypárti sajti. Hetfy Ignactd. — A háború.
— ltjaink útja.
A löltairadt Bittó. — A Nép
/.i zl ja Miskolcon. -- Dongok. Közgazdaság: A
méhészét télén. Fényes Kálmánt d. — A budapesti
gabnn- és pénzpiacról. — Az. ipar helyzete a föv.rosbau. — Hogyan növekszik nálunk a jószág.
A magyar általános hitelbank. — Vasutaink
l'7t;-b.m. — Kisbirtokosok hitelegyesül ;te. — Az
,,ran j termése Francia-!íuyanaban. Ismerettár: A
szépítő szerek.
A természettudományi társulat
s a Kárpit-egylet. - Irodalom és művészet. SzilIl
iimre: A pince lakói. Elbeszélés. (Vége.j Olry
Leheltél. — Fővárosi viszhing — Mindenféle.
Ezen jelesen szerkesztett hetilapnak éri elótizetési
ara lí. ft. Kiadóhivatala ; Budapest Lipot utca 2. sz.
= Előfizetési felhívás a „Földmivelési Ér
dekeink* című mező- és erdőgazdasági kepes he
tilap 1877-iki folyamára.
A „Földmivelési Érdekeink* 1873-ban inlittatott meg. Irányát a gazdaközönség áltál közhe
lyesléssel fogadott programúiból idézett következő
szavak jelzik:
„Hazai gazdálkodásunkat több év óta egymásutin a logérzékenyub csaposok értik, úgy annyira,
hogy földmivelésünk. melynek hazánkban, mint
kiválóan föld ni Ívelő országban az ország erejet
kellene képviselnie, mai állapotában hatarozottan
az orszeg gyengeségének es erőtlenségének forrá
sává vált.
Ónként merül fel a kérdés:
Lehet-e mezogazdásunk e mostoha álapotan
segíteni ? Jó reszt igen is.
Keveset tehetünk ugyan az idöjára< okozta
aszaly, a föld arja. a rozsdának általános és nagy
mérvű fellépése ellen, de igen is tehetünk, és pe
dig sokat, oly irányban, hogy az elősorolt és majd
kizárólag gabona-termésünket fenyegető csapasok
karttevö hatosat kisebb térre szorítsuk, és erre az
eszköz nem más. mint a gabonatermelés megszo
rítása okszerű, nagymérvű takarmanytermelésre
alapított foldniivelés, és ennek segítségével mind
kiterjedtebb állattenyésztés behozatali áltál.
Ez irány felállítása s követése sohasem vojt
ránk nezve fontosabb, mint most, és a mennyire
e cél megközelítése a sajtó utján le etséges, őszinte
szándékunk azt teljes komolyság- és kitartással
megkísérteni."
I.apunk megindítása óta a közönség részéről
folyton növekedő támogatósban részesült s ma
mar a magyar szaklapok közt kivaló helyet vívott
ki magúnak. A gazdaközónségiiek e fiatal vullalat
rent meleg rokonszenre * mellett
lénjesen
tanúskodik a „Földmivelési Érdekeink" munka
társainak folyton nagyobbodó, több mint 17li-et
számláló névsora, mely az ország legjelesb szak
férfiúi es gazdainak nagy részét magiban foglalja.
Lapunk tartalmának gazdag volta es élénkségéről
szamot ad a következő rovatboos/tas: Lapunk min
den számban hoz egy a napi kérdésekhez szóló
vezércikket, és negy-öt nagyobb eredeti cikket:
minden a gazdasági gépészet terén felmerülő új
donságot a legkiválóbb szakemberek áltál ismer
tetünk. a uiagyaróvari gépkisérleti állomás jelen
tései lapunkban állandó rovatot képeznek; adunk
mulattató olvasmányul szépirodalmi becscsel is
biró eredeti tárcacikket" melynek tárgya a termé
szettudományok vagy a gazdai életből van me
rítve, lótenyésztési rovatunkban, mint az ország
összes lótenyésztési bizottmányainak elfogadott
közlönye, minden e szakba vágó kérdéssel tüzete
sen foglalkozunk, ezenkívül minden szambán ho
zunk gondosan készített ábrákat és ezen rovatok
ban: „Bel-s külföld", „Lótenyésztési szemle", Szak
egyletnek működése", „Gazdasági tanintézeteink
és tanügy", „Szakirodalom", „Sport", „Méhészet*,
„Kertészet". „Magyar szaklapok sz e m lé je „ S ta 
tisztika", „Birtokvaltozasok", „Pályázatok", „Kiál
lítások", „Versenyek", „Illések határnapjai", „Sze
mélyi hírek" minden szambán tömör kivonatban
közöljük olvasóinkkal mindazt, mi a földmivelést
érdeklő nálunk és a külföldön felmerült. „Vidéki
tudósítások" rovata alatt az ország minden vidé
kéről vett rövid tudósítások közlésével a gazdaközönséget az egész ország gazdasági állapotáról
gyorsan és kimerítően tájékozhatjuk. A „szerkesz
tőhöz intézett levelek" rovata alatt ügybarataiuknak alkalmat adu ik, hogy egy levél fesztelen alak
jában óhajtásaikat, megjegyzéseiket a gazdatarsak
tudomására hozzák. A „nyílttérben* á gyakorlati
életbe vágó kérdések és tudakozások, valamint az
ezekre adott valasz foglaltatik. Üzleti rovatunkra
különös figyelmet fordítunk.
1-ipuiik kiolitasara folyton nagy gondot fordí
tunk. Álíraink, melyekkel az olvasó minden szambán
találkozik, jobbára eredeti rajzok után készülnek.

§= Előfizetési felhívás a „ F a lu si
G azda* 1877-ik évi folyamára. A „Fa
lusi Gazda* jelen számával egy új évfo
lyamba lép. Törekvésünk ezentúl is oda fog
irányulni, hogy a „Falusi Gazda*, ezen
legolcsóbb és egyetlen képes népies lap a
jövő évfolyamban is bő és érdekes tarta
lommal kedveskedjék szives olvasóinak.
Reméljük, hogy eddigi jeles munkatársaink
segélyével, sikerülni fog a magyar gazdák
rokonszenvet továbra is megtartani.
Lapuuk egyik rovatát a községi fais
kolák rendezésére kiküldött miniszteri biz
tos; I-ukácsy Sándor utasításai es útmuta
tásai fogják képezni, mire a néptanítókat,
lelkészeket és községi elöljárókat különösen
figyelmeztetni kívánjuk.
A gazdaság, főleg annak a kisgazdát
érdeklő ágaira, úgymint a kertészet, gyü
mölcstermelés és borászatra fő ügyeimet
fogunk fordítani.
Ábráink, melyek tekintetében eddig is
igen sokat tettük, ezentúl is minden szám
ban lesznek feltalálhatok.
Előfizetési ár az eddigi, félévre 1 írtegész évre 2 frt. Az előfizetési pénzek leg
jobban postai utalvány utján a „Falusi
Gazda* kiadó-hivatalához, Budapest, nádor
utca li. szám intézendők.
Ugród;/ testvérek.
Máday Izidor

IJgrátly testvérek

Mádat/ Izidor

mint kiadók.

mint szerkesztő.

a szesz vagy szeszes italok árulását, a
regáléjngcsonkitás első esetben az 1836.
évi VI. t. e. 2. §-ában kimondott elkob
zással, a második esetben a most említett
elkobzáson felül 103 frtig terjedhető s az
illető község szegény alapjára fordítandó
pénzbírsággal, a harmadizbeu elkövetett
jogesonkitás esetében pedig a 2. pont sze
rint nekik engedélyezett szesz- és szeszesitalárulási kedvezmény teljes elvonásával
büntetendők.
7. Az italmérési jog tulajdonosának a
6 dik pontban elősorolt esetekben az 1836.
VI. t. cikk 2. ipában kimondott és közi
gazgatási utón végrehajtandó elkobzáson
kívül az 1840. évi VII. t. cikk 2. §-a ér
telmében jogában áll. szenvedett káraira
és költségeire nézve a törvény utján ma
gának teljes elégtételt szerezni.
8. A volt fiildesnr és úrbéri község
között, az úrbéri kocsmárolás iránt felme
rüli) jogi kérdések tárgyalása s elintézése,
az illetékes bíróságok hatásköréhez tartoz
ván, ezek a jelen intézkedések által egyá
talán nem érintetnek; ellenbeu a jogosult
ság kérdésének bírói utou való eldönté
séig a fennálló gyakorlatnak ístatusipioj
ideiglenes fenntartása, továbbá az úrbéri
községet törvényesen megillető bormérés
gyakorlatának szabályozása, valamint az
italmérési úri jog csonkításának, illetőleg
ajszesz és szeszes italuk árulása körül el
követett kihágásoknak megbüntetése a közi
gazgatási hatóságok hatásköréhez tartozik.
0. Az e tárgynál felmerült panaszok
megvizsgálására és első fokú elintézésére
megyékbeu a járási szolgabiró, törvény
hatósági joggal biró városokban a városi
kapitány, Budapest főváros területén a területi elöljáró, rendezett tanácsú városok

ban pedig a városi hatóság Van hivatva,
mely utóbbi ezen hatáskörét az e célból
á lla n d ó a n megbízott elöljárósági tag állal
gyakorolja.
Ezek a panasz tárgyát az érdekelt fe
lek meghallgatása, s a törvényes bizonyí
tékok megszerzése által minden oldalról
felderítvén, a barátságos egyességet meg
kísérteni tartoznak, ennek nem sikerülése
esetében a fennforgó panasz felett első fokulag határozatot hozuak, s azt a felfolyamodási jog fennhagyása mellett az ér
dekelt felekkel szokott módon közük.
Az ügy felülvizsgálatának lehetősége
megkívánja, hogy az ily tárgyalásról ren
des jegyzőkönyv vezettessék.
Hl. Fell'olyamodás esetén az eljáró
hatóságnak tisztében állami, az összes tár
gyalási iratokat kimerítő jelentés mellett
megyékbeu és rendezett tanácsú városok
ban az alispánhoz, tbatósági joggal biró
városokban és Budapest fővárosban a ta
nácshoz terjeszteni. —■Az alispán illetőleg
a tanács a neheztelt eljárást és határoza
tó. felülvizsgálvá.1, a piuaszos ügyet má
sodfokú határozatával látja el.
11. A másodfokú határozat a közi
gazgatási bizottsághoz felebbezhető, de
csak azon esetben, ha az, az első fokú
hatóság határozatától eltér, vagy ha az
egybehangzó határozatokban a szesz- vagy
szeszes-italárulásijogosultság elvonása mondatik ki.
Ezen folyamodvány az első fokú ha
tóságnál nyújtandó be, s a másodfokú ha
tóság utján jelentés kíséretében a közigaz
gatási bizottsághoz terjesztendő, mely az
1876. évi VI. t. cikk 61. §-ában megje
lölt eset kivételével, az ügyben végleges ju
dönt. A felebbezések zárideje 15 nap.

Bpest., V., nádor-utcaiksz. Bpcst.,V„fürdő-utca7. sz.

A A „Földmivelési Érdekeink* és a
„Falusi Gazdá*-ra együtt előfizethetni negyedévenkint 2 frt, félévre 4 frt, egész évre
8 írttal. Az előfizetés az ugyanazon utal
vány laj*on történhetik.

KÖZ(i A/ D A SÁ (t.
Több vidéki takarékpénztár ugyancsak
meg van akadva az uzsora törvényt tár
gyalt orszgy-szakbizottság azon megálla
podásával, mely a kamatmaximumot Sza
kai fogadja el, mert ez esetben liquidálniok kellene. Biz ez szomorú jellemzése a
mi pénzviszonyainknak, valamint gazdál
kodási rendszerünknek is. Külföldön a ha
súiménál pénzintézetek 4—B°/0-kal dolgoz
nak s a részvényesek meglehetős osztalé
kokban részesülnek. Nálunk azonban még
a 8°/0 mellett sem érik be, mert hát majd
nem minden pénzintézetnél nagyon költ
séges gazdálkodást visznek és sok esetben
észszerütlen befektetéseket tesznek s minde
mellett még a részvényeseknek is jókora
osztalékot akarnak juttatni.
*

A z it a l m é r é s i j o g g y a k o r la tá t
sz a b á ly o z ó b e lü g y m in is z t e r i
r e n d e le t.
115560. sz.
(Vége).
4. Vasútépítés, csatornaásás, védtöltésezés, s más nagyobi) számú idegen vidé
kekről összesereglő munkásokat igénylő
építkezések vállalkozói saját munkásaikat
az építkezés helyén szeszes italokkal el
láthatják, ha az építkezés a községen kí
vül. vagy egyátalán oly helyen történik,
hol ily italok kimérése végett a regáljog
alapján rendes korcsma nem létezik.
7). A bornak, valamint általán véve
minden nemű szeszes italnak kötött edé
nyekben. azaz hordókban a regálejog kö
rén kívül eső, illetőleg a szabad kereske
dés tárgyát kéjiező nagyban való elállá
sánál, az 1836. VI. t. e. 2. §-a alapján
országszerte kifejlett gyakorlat szerint leg
kisebb törvényes mértéknek a használat
ban volt egy bécsi akii teki u'etett. m ily
nek a métermérték behozataláról szóló 1874.
VIII. t. c. értelmében 7)15 liter és 5!) centiliternyi űrtartalom felel meg ugyan, mint
hogy azonban ily iirtartalmu edények a
közforgalomban elő nem fordulnak, ezen
legkisebb törvényes mérték '(4 hektoliter
nyi Űrtartalomban állapittatik meg. Liipieurökkel, melyek hordókban szállíttatni nem
szoktak, a szabadkereskedés oly módon
gyakoroltathatik, hogy a lepecsételt üve
gek zárt ládákba helyeztessenek el, szük
séges azonban, hogy ezen üvegekbeu öszszeseu legalább 50 liternyi folyadék fog
laltassák.
6. Ha az 1.3. és 4. pontok alatt em
lített bortermelők, iparosok és építkezési
vállalkozók az ugyanazon pontokban tüze
tesen megjelölt korlátozásokat figyelembe
nem véve, azoktól eltéröleg gyakorolnák
a saját termésű borok — illetőleg a sze
szes italok árulását, vagy ha az imént
említett egyéneken kiviil bár ki más az
illető jogosult beleegyezése nélkül bort,
sört. pálinkát, szeszt s illetőleg bárminemű
szeszes italokat az előző f>-ik pontban meg
batározott mértéken aluli mennyiségben,
vagy nem kötött edényekben, illetőleg
hordókbau, vagy zárt. ládákban árulna;
azok az 1836-ik évi VI. t. c. 2. § a és
az 1840. VII. t. c. 2. Sj-ának értelmében
a csap alatt levő egész mennyiség elvesz
tésével büntetendők, — az imént említett
törvénycikkek szelleméből és a dolog ter
mészetéből önként folyván, hogy a csap
alatt levő bor, ;zesz, pálinka, vagy sör,
illetőleg bárminemű szeszes ital alatt nem
csak a csapon levő bordókban található,
hanem az abból más nyitott edényekbe,
vagy üvegekbe már leeresztett folyadék is
értendő.
Ha azonban a 2-ik pont alatt említett
kereskedők az ugyanott előirt korlátozá
sokat figyelembe nem véve, az italmérési
jog kárára, szóktól eltérőiéi; gyakorolnák

gabona árak
a f. é. jan. bő 20-áu tartott hetivásáron.
I. oszt. II., oszt. 1
Búza 1(X) klg. ft. 11.7)0 ft. 11.20
Kétszeres „ „ V' 9.40 f» 9 .—
Rozs
„ „ * 9.— r> 8.60
Árpa
„ „ n 6.40 ft 6.—
Zab
„ „ y> 7.80 + 7.40
Kukoricza (uj) rt 5.30 * őr—
Hajdina 100 klg. ft. 6.—
4.20
Széna
o_
Szalma

I íT y i l t t é x . * )
Y
szerencsém a n»gyérd jmil koznusétudomására juttatni, hogy

ÜGYVÉDI IRODÁMAT
a Mjgyeutczábau levő (F reiljr féle) 16.
számú házban msgnyitottam.
A mellett, hogy díjtételeim a lehető
legraársékeltebbek, a hozzám fordulóknak
ügyvédi tanácscsal, vagy felvilágosítással
ingyen szolgálok.
Megkereső levelekre gyorsan és pon
tosan válaszolok.
Pécsett, 1877. január.
Ifjú X é in e ty J ó z s e f ,
köz- és váltóügyvéd,
.V t <; V F E R E X C Z

hi)itulajdonos.
H AKS1II EMIL
fi IS JÓ Z S E F
felelős szerkesztő._________ szerkesztő társ.

ad 135
KStSI 1877 s7-

Kőszén

Pályázati hirdetmény

eladás.

Pécs sz. kir. város tanácsának folyó
évi 135 számú határozata alapján ezennel
^Pécsett: l'K IC K
által bérlett P u c a -b á n y a te le p e n f e tiv ő v a s g y á r közhírré teszem, hogy a városi adá hiva
m e z ő i kőszénbányából általánosan mini legjobbnak elismert kőszenet, következő árak talhoz — a bélyeg és illetéknek behajtásán!
mellett ajánljuk :
— 1 írt. 50 kr. napi díjjal javadalmazott
A te le p h e ly é n (Janka-akna)
— tehát ideiglenes minőségű — két végre
vagy B á u y a - v a a ü t i Á llo m á s o n :
P é c se tt házhoz á llít v a :
hajtói állomásnak pályázat utjáni betöltése
darabszén
. . .
33 kr.
darahszéu
45 kr.
rendeltetett el.
vegyesszén
. . .
23 „
vegyesszén
35 „
Felhívom ennélfogva a kérdéses állo
fűtőszén . . . . 20 „
fútőszén .
32 „
másra vállalkozni szándékozókat, hogy ed
kovácsszén . . . 24 „
kováesszéu
36 „
digi alkalmazásukat, fedhetlen erkölcsi inaga:>í) kilogrammot (egy v. mázsa) számítva.
viselctüket és életkorukat tanúsító okmá
nyokkal s 20(J ft. biztosítékkal felszerelt
Megrendeléseket elfogad az a l n l l r o t t i g a z g a t ó s á g és a
folyamodványaikat e hó végéig hozzám be
k ö s z é n e la d ó a l f o ü g y n ö f e s é g :
nyújtsák.
Megjegyzem hogy biztosíték fejében
kész péuz avagy megfelelő állampapírok
uraknál Pécsett Barátok utcza 4. s. a.
fogadhatnak csak el; s hogy a válalkozók
275 (0—6)
l 'K I C K V. gépg\ ár-, vasöntöde és kőszénbáuya szolgálatukat csak is 14 napi előleges fel
mondás után hagyhatják el — illetőleg
menthetők attól fel.
Kelt Pécsett 1877. Január 13-án
A id in g e r J á n o s s. k.

HERMANN * P IE R N IK A R S K I

igazgatósága.

[__________

polgármester.

£
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^ y *cí jü ^

.© s 8
s 3j5

_____ _

j __ ________ __

Biztos nyereményii részlet-jegyeket

az 1839-ki cs. kir. állami Rothschild-sorsjegyeknek
két legutolsó húzására
mely sorsjáték nyereményei meghaladják a 17 milliót, köztük 315,000 és 280,000 frtnyi fő- és számos
jelentékeny mMlékny©reményekkel, eladunk :
Egy félötod a legkisebb nyeremény nélkül 40 ittál
„ negyed „
ff
40 „
„ negyed „
„
..
P
„ tized „
„
„ tized „
18 »
..
10 ..
P
*»
P
,. huszad .,
,.
10 „
„ huszad „
»
P
»
5 ..
Mindenki 30 írtnak azonnali beküldésével biztosíthat magának egy az 1877. évi junius 1-én sorszámával

kisorsolt 1839. évi egész ötöd sorsjegyet
mely már a legközelebbi nyeremény sorsolásnál mindenesetre nyereményei sorsoltatik ki. miután lekö
telezzük magunkat, hogy azt 150 frtnyi póttizetés mellett 1877. jun. 5. a sorszám kihúzása után szallitiuk .

Az 1839-iki állami Rothschild-sorsjegyek két legutolsó húzása,
melyeken minden még kinem sorsolt ebbolt jegyek okvetlen kisoroltatnak 1877. évi junius 1-én és 1878.
évi december 1-én történik meg és mindenkinek, ki ezen ritka és kedvező nyeremény alkalmat használni
kívánják, — ajánljuk ezen sorsjegyeknek gyors megvételét, minthogy mar most is nehezen kaphatok és
később csak tetemesebb magasabb áron, va»y ha tekintetbe vesszük ezen sorsjegyeknek általános megkedveltetését, tahin éppen nem lesznek eladók.

X y itr a i é s tá r s a B e c s I. Kiirnthnerstrasse 16., 18. (Eisernes Haus)
276.(6—5)
Távirati cim: NYTTRAI WIEN.
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