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K lö fite téu l « lfj:
Postán vagy Pécsett, házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., iél- 
évre Ü Irt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
loegjeleiük miuden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkének. 

(Széchényi lén.

S z e r k e s z t ő i  i n n i a :
/'ereiH'iek ntc/ája 22. sz. 1 emelet. 

Kéziratok v issza nem küldetnek

H ir d e té s e k  ára :
Egy négyhasáhos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
tébbszöá megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. Á hirdetési dij 

előre fizetendő.

A lap sz< liemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendő!;. Előfizethetni helyben: 
a kiadóid varain n, Biauhoru Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bülim 0. E. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casiuö épület), valamint .i vidéken minden postahivatalnál.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 22. szám alatt.

A béke előzmények.
Azt hiszik Európában, liogv a 

török parlianient vita nélkül fogadja 
el ama drákói békcelí'zményeket, 
melyeket Malmiad Dániád pasa áru
lása, de nem hadseregének és azt 
körülcsalioló oláli-liolgár-szerb láza
dók vitézsége folytán győztes ezár 
elöszabott.

Nehéz megítélni azon körülmé
nyeket. melyek döntő befolyással 
lesznek a török parlamentre, megle
het. hogy a kényszerítő körülmények 
elfogadtatják-e nemesakhogy lealázó, 
de a török birodalom felbomlását 
jelentő feltételeket, de az nem lehet, 
hogy valaha rendezett állapotokra 
vergődjék a török birodalom, inig a 
szultánt oly ember vezérli, ki orosz 
pénzen megvásároltatva, mindenben 
az orosz kezére játszik.

A török parlament, ha feladata 
nak ismeretére emelkedik, első te
endőinek kell hogy tartsa Malimud- 
Damad pasa vád alá helyezését, az 
ő azonnali eltávolítását a kormány
zat mellől és szoros őrizet alá vé
telét. ezt meg kell tennie a szultán 
akarata ellen is, ha fen akarja tar
tani a lehetőséget, a török birodal
mat ujjú szervezhetni.

Sok. igen sok oly  tén y  merül 
tel egyálta lában  a szerb-török és 
m nszka-türük háború folyamában, 
mely most egészen máskép Ítéltetik 
meg, mint ezelőtt századok óta, és 
ezen tények oda mutatnak,  hogy itt 
nem egy  állam szövetségről, hanem 
egy  elölegesen szervezett rablóban
dáról szól a mese, mely titokban 
egyesült, hogy osztozkodjék a kelet 
kincseiben.de mely bandának ném ely 
tag ja  m agát álunkul törökbarátnak 
mutat ja be és az utolsó pillanatig  
b iztatja segélyével, hogy aztán vég
kép elhagyván a m egtörtet ö is hoz
zálásson a prédához.

Tudvalevőleg a szultán és kor
mánya azért tartózkodott eddig is 
a próféta zászlajának kibontásától, 
mert nem akarta némely keresztény 
(?) hatalmak esetleges segélyét és 
általában jóakaratukat eljátszani, a 
meddig Mahrnud-Damad lesz a kor
mány élén és a porosz, illetőleg né
met nagykövet, mint a czár iigynü 
kének szabad keze lesz a török fő 
városban, addig a próféta zászlaja 
nem lesz kibontva ezentúl sem, bár
mily súlyosak legyenek a békefel
tételek.

Azt mondtuk,  hogy ezek felbon-

T Á t i C Z A .
K ul.vlin

int mikor a szilaj csikó 
) Lovagját elragadja

S port rugdal fel pataival:
Tombol, dühöng a szélvihar -  
Kitört a tél haragja.

L)e mit törődöm én v :le ?
Kém árt nekeni szeszélye!
Kis szobámban meleg kályha :
Tél uramnak titytyet hányva 
Odaülök meleléje . . .

Vagy tán nem is ez ok miatt 
Vonzódom úgy hozzaja ?
Hanem, mert sorsunk oly rokon . . .
A fellobogó lángokon 
Szivem ismer magara.

Szegény kalyha! mi vár reád,
Ha majd a láng kiéget ?
Elbontanak, félretesznek,
Helyetted egy újat vesznek.
Mellőztetés lesz véged.

Szegény szivem! mi vár reád,
Ha szerelmed elégett?
Kigúnyolnak, elfelednek 
Oldalán egy más kebelnek, — 
Hűségedért ez véged.

Kulcsár József.

tok a töiök birodalomra nézve, mórt 
a török kormány minden eszköztől 
megfosztva, nem lesz képes azoknak 
megfelelhetni sem a hadi kárpótlás 
dolgában, sem az Ígérendő reformok 
dolgában, kimerültségéből felocsúdni 
nem lesz ideje, gondoskodnak majd 
erről hóhérai.

De legyen bármiké]), annyi már 
bizonyos, hogy hazánk keletről és 
délről oly szomszédokat kap, kik a 
török hübérség alól felszabadítva és 
orosz védnökség alá állítva, már 
mostantól fogta rendszeres izgatást 
fognak fentartani a magyar korona 
területén jobbadán vendégül telepe
dett nemzetségek közt; annyi bizo
nyos. hogy Ausztria-Magyarország 
politikai befolyása most nemcsak 
nyugat felé, hanem észak, kelet és 
dél felé is semmire van reducálva.

Ez kézzelfogható eredménye a 
gróf Andrássy gondviselésszerü po
litikájának, ezért kapta az arany 
gyapjút, de azért Andrássy nagy 
férfiú! Hisz a politikai baklövé
sek és bűnök sokszor nem azonnal 
bosszul ják meg magukat, az osztrák- 
magyar politika, ha kellőleg meg
hunyászkodik a német és orosz nagy
hatalmak előtt és mig ezek között 
a barátság fenáll, eltengődhetik még 
egy évtizednél tovább is, addig a 
muszka is megemészti uj szerzemé
nyét s mig újra étvágya megjő, a 
Tisza kormány által kötendő köz- 
gazdasági egyezmények bizonyára 
oda érlelik a magyar közvélemény 
hangulatát, hogy a muszka csordá
kat is szabadatokul Udvözlendi.

Adja az ég. hogyne legyen úgy!

Az o sz trá k  m in isz té r iu m
lemondását a császár elfogadta. — Azóta 
mindenfelé tanácskoznak és értekeznek, de 
a megteremtett gonosz chaoszból igazi 
menekvés útja sehogy sem mutatkozik, de 
azért a konokság a régi marad. < I felsége 
tanácskozásra meghivatta Kechbauer és 
ilerbszteu kívül llohenvart grófot és Kel- 
lersberg bárót. Bécsben udvari körökben 
azt tartják, hogy a válságnak csak úgy 
lesz vége, ha Magyarország még tovább 
is engedni fog. (Ismerik a magyar enge
dékenységét és az osztrák kouokságát.)

.4 U e c id i  k ö r ű ié i l ie n  or<
szággyiilési képviselőnek január 27-én egy- 
íiangulag megválasztatotl a függetlenségi 
párti (iáál József.

— H ev e* m eg y e  b iz o ttsá g a  jn n .
21-én tartott közgyűlésén elhatározta az 
országgyiiláshez intézendő kérvényben bi
zalmatlanságát kifejezni a megye közön
sége nevében a Tisza-kormány' kárhozatns 
kiil- és belpolitikájával szemben. A legér

S z ig l ig e t i  em lék eze te .
Mily hamar követte szomszédját és a 

nemzeti színház tagjai közül első volt utána 
i halálban. Értjük a kis Lehma n  mes

tert, kivel oly örömest beszélgetett, ha 
összetalálkozott vele, a mi főleg nyári idő
ben nagyon gyakran megesett, mivel a 
szomszédság önkénytelen is összehozta őket. 
Ott nyaraltak a B a k o s o n  saját kis Tu s- 
e u ! a n u inu k han.  Mindkettő akkor szer
zett ott földet, mikor a B a k o s t  telkekre 
osztották, midőn is a nemzeti színház tag
jai közül többen vállalkoztak földművelésre, 
később aztán jobbnak találván túladni a 
szerzeményen, mert a parlagon fekvő hely 
csekély bizalmat s még csekélyebb bátor
ságot öntött beléjök jövendő gazdálkodá
sukat illetőleg. Csak . Sz igl ige t i  és Le  Il
ma nn építkeztek és szerelték fel nyári 
lakásukat teljesen. Két művész, mindkettő 
páratlan a maga nemében, különböző irány
ban művelvén azonegy tért, kik párosával 
alkalmasak valának egész egy színházat 
ellátni a legszükségesebb kellékekkel, s 
akár színházat alapítani. Mindkettő saját 
Ízlése szerint és törekvéseihez mérten ren
dezte be lakását; S z i g l i g e t i ,  kinek la
kóháza előtt nagy Uvegház volt, az elvo
nultságra és magánosságra számított, csen
des irodalmi munkálkodásban tölteudő 
a színháztól szabad idejét; Leh ma n n ,  
ha félredobta ecsetjét, nyaralójába mene
kült, kis családja körében szórakoznia, hol 
aztán arra is gondot fordított, hogy legyen 
neki glorietteje, a környék szemmel tart- 
hatására meg a kilátásban való gyönyör
ködésre és nem egyszer tűzjátékkal mu-

dekesli pontja következő: „Midőn eszerint 
a kormány a már végpontjához közelgő 
orosz-török háborúban tehát ke l e t  f e l é  
hazánk érdeket a legveszélyesebb örvény 
szélére engedte jutni s ez oldalról a nem 
zet várakozásának megfelelni elmulasztotta;

- n y u g a t  fe lé  a folyamatban lévő osz
trák magyar kiegyezés vezet elénél, — mint 
a bank és vámügy, —- tarifa kérdése, s a 
80 milliós bankadösság ügye: az ország 
közgazdasági érdekeit megvédeni s bizto
sítani szintén nem volt képes; s c pilla
natban úgy kdét, mint nyugat felé az ese
mények válságos és végletteljes lejtőjére 
jutott.“

O K S Z  V í i  t i  V  |T 5 , ÉH.
A képviselőház jau. 23-iki ülése rövid 

volt ugyan, mégis érdeket kölcsönöztek 
annak az ülés végén beterjesztett interpel- 
latiók Siiuouyi Ernő a honvédéi, miniszté
rium körében uralkodó ucpotismus egy 
jelenségét tette iuterpelíatió tárgyává; Irá
nyi Dániel a fővárost fenyegető árvízve
szély ügyében interpellált. — Madarász 
József igen életrevaló interpeliatiót intézett 
a közlekedési miniszterhez, a mennyiben 
felhívta figyelmét keleti vasútnál alkalma
zott magyarul nem tudó tisztviselőkre. — 
llelly Iguácz a gyülekezési és a goudolat 
szabadság ellen elkövetett azon legújabb 
merényletet tette iuterpelíatió tárgyává, 
melyet a kormány elkövetett midőn a so- 
cziáldemokraták nyilvános gyűléseit be
tiltotta Tisza szombaton fog mindenre vá
laszolni. Eljött a szombat de Tisza kije
lentette, hogy az állam érdeke úgy kí
vánja hogy a keleti kérdésben hozzá tett 
intcrpellátiokra még nem felelhet, llelfy 
Iguácz kijelenti hogy ezen tette Tiszának 
nem más, mint alkottmányossággal tizött 
játék és igy Tisza szerinte nem képes kü
lönbséget tenni absolutismus és parlamen- 
íariumus között. Egyátalán kijelenti, hogy 
a törökök vesztesége Magyarország jövő
jére nagy befolyással bir. Már — folynak 
a béke alkudozások, úgy folytatja és mi 
mit sem szólhatunk bele pedig a kormány 
azt Ígérte, hogy nem fogja tétlenül nézni 
a béke megkötését és a teltételek kihirde
tése előtt beleszólaud. Megemlíti hogy vau
nak a ház tagjai között elegen, kik nem 
osztják Kossuth politikai nézeteit, azonban 
határozottan állítja, hogy nincs Tiszán kí
vül tán egy sem, ki ne jaggódnék azon, 
miket Kossuth nem rég kinyilatkoztatott. 
De minél mélyebben hallgat a kormány 
annál keményebben kell szóllauia a ház
nak. A miniszteri felelősség csak parla
menti forma, melynek belső értéke vajmi 
csekélyre olvadhat le, de az utókor, a tör
ténelem előtti felelősség nem a minisztert 
hanem a nemzetet, azaz a nemzet képvise
lőit terheli. Ne mondhassa az utókor a 
magyar képviselők tagjairól, hogy vagy 
lakok, vagy gyávák voltak s nem merték 
a nemzet nevében szavukat felemelni. Ezek 
alapján kéri, hogy a kérdés tárgyalásának 
a házban hely adassék, t. i. hallgatván a 
kormány szóljon a nemzet. He l f y  i u t e r -  
pe 11a ti ó j á r a  a sociá! gyűlések betiltása 
tárgyában, T i s z a  kijelenti, hogy ő nem 
is a mimkásgyUlések, liánéin a sociaiista- 
gyülések betiltásában (áradozott, llelfy tu-

lattafá a környékbelieket. Egy ily alka
lommal, szép nyári este, időzött e sorok 
Írója is B á k o s o n  mint vendége L e h 
man  u mesternek. Atrándultuuk S z i g l i 
g e t i h e z ,  ki később családjával együtt 
viszonozta a látogatást és élvezettel nézte 
a tiszteletére rögtönzött tiizjátékot; majd 
társalgásba ereszkedet: és jóízűen mesélt a 
régi időkről, miglen éjfél is közeledvén, 
búcsút vön s kíséretünkben hazaballagott. 
Nem egyszer kellemes visszaemlékezésül 
szolgált ez est, s most is azért elevenítem 
fel, mivel akkor — 1875 nyarán —- talál
koztam és beszéltem utoljára S z i g l i g e 
t ivel .

Természetesebb s nagy érdemei elle
nére igénytelenebb embert íróban nem is
mertem. Teljes ellentétben ama szerencsé
sekkel, kik véletlenül felcseperedtek, avagy 
hangya szorgalmával jutottak az irodalom 
ama polczára, hol aztán I s t e n k é n t  irnád- 
tatnák magukat s lépten-uyomon ünnepé
lyeket rendeztetnéuek saját dicsőségükre, 
czitnek után kapkodnak s a már szerzet
tek birtokában teljes nagyképűséggel ke
resik az alkalmat, hogy felsőségliket má
sokkal mentői — többször s mentői különbö
zőbb irányban éreztessék ; Szigligeti válto
zatlan kedvességgel jelent meg a társaságban 
és sohasem éreztette az emberrel kilétét. 
Tudta, hogy ilyesmi még az ő érdemeiből 
is sokat, nagyon sokat levont volna. Nem 
ámitgatá magát s az önkórság soha egy 
perezre sem báutá. Sokkal tisztább szem
üvegen nézte a világot akár ellenségeinél, 
akár azoknál, kik szerfölött dicsőitek s 
nagyon is nagyra voltak vele. A ki vele 
csak néhányszor is társalgóit, mindjárt

domásnl veszi, hogy a miniszterelnök a 
munkásgyUléseket és egyleteket a soeia- 
listákkal nem azonosítja, azt is helyesli, 
hogy ha he nem jelentett cougressus meg
tartását a hatóság megakadályozza, meg 
nem engedi, —- de emuk ellenében beiga
zolja azt, hogy ez alkalommal nem ily 
esett forgott fenn, miért is élesen ki kell 
az ellen, hogy a szólásszabadság hazánk
ban békába verethessék, és kéri a képvi- 
selőliázat a választ tudomásul nem venni. 
A ház azonban a miniszterelnök válaszát 
tudomásul veszi.

A képviselőház jau 23-iki üléséből. 
A vámügyi javaslatokról vau szó. Chor in 
F '1 re néz az általános tárgyalás megkez
dése előtt indítványozza a napirendre ki
tűzött kiegyezési javaslatok tárgyalásának 
elhalasztását mindaddig, mig tudva nem 
lesz, hogy Ausztriában alakul-c olyan kor
mány, mely kötve érzi magát elődje: az 
Auersperg minisztérium Ígéretei által. Ezen 
tudat a melynek egyik szerződő fele nem 
létezik, nem cgyébb ezéltalau időrablásuál.

Chorin indítványát nem csak az ellen
zék de a kormánypárt többsége is elfogadta 
az ellenzék e körülményt megéljenezte. 
Tisza pedig hevesen kikelt a kormánypárt 
ellen, a Chorin indítványának helyeslésére 
vonatkozólag. A dolog szavazásra került. 
Eleinte a kormány 8 szavazattöbbséggel 
az indítvány elleu volt később midőn név
szerinti szavazásra került a dolog kívá
natra, a kormánypárt képviselői toborzot
tak és igy a kormány által Hl szavazattöbb
séggel az indítvány elvettetett. Ez sokat 
ért, még néhány ily esemény és a kor
mány megbukott.

K l l L F ^ L U .
A háborút egyelőre a békealkudozá

sok váltották fel s azért háború rovatunk 
tárgytalanná vált, hogy mennyi időre, azt 
a körülmények fogják megszabni. Török
ország megalázva békét óhajt, s a büszke 
czár, mint előre meg voltunk győződve, 
nem igen fog kegyelmes lenni. Péter czár 
végrendeletének egy részét, ha ezúttal be 
nem is fejezheti, de a bevezetés, az első 
jelenet mégis megtörténik, hacsak a vélet
len közbe nem lép. A békefeltételek hiva
talos alakban még nem boesájtattak közre és 
igy csak a „Morning Post“ után közölhet
jük, mely január ti-áról a következőket 
jelenti: A muszka nagykövet Suvaloff gróf 
által közhitt békefeltételek a következők 
volnának: Bulgária autonómiája, melynek 
határai még nincsenek kijelölve, egy a 
konstantinápolyi conferentia által kineve
zendő kormányzó alatt. A török seregek 
bizonyos később kijelölendő helyiségekbe 
vonulnának vissza. — Románia független 
sége az oroszoknak kárpótlásul adaudó 
terület átengedése mellett a Duna torkolata 
közelségében. Szerbia függetlensége terii- 
letigazitással. Boszniának és Herczegoviná- 
uak helyi autonómiája. Montenegró nagyob- 
bitása a <|UO post belliim alap tolytáu, a 
hatalmasságok jóváhagyása mellett. A ba- 
tumi kikötő átengedése. Kárpótlás pénz
ben, területben vagy más hasouértékben. 
A szultánra bizatik annak megfontolása, 
minő módon őriztessenek meg a muszka 
érkekek a Dardanella szorosban.
meggyőződ betett róla, hogy S z i g l i g e t i  
a való mértéket hatása és müvei bírálatá
ban soha el nem téveszti: s“in nagy Írónak, 
sem nagy embernek nem akart mutatkozni, 
meg lévén nyugodva abban, hogy tudott 
is, tett is valamit és a mi tőle kitelt, an
nak becsülettel s végiglcn megfelelt, kor
társai irányában lerótta, a mivel tartozott.

Művei nem oly szahásuak, hogy azok
ban nagy jellemeket s nagy Írót jellemző 
mozzanatokat találhatnánk: mint embernek, 
kimagasló állása ellenére sem volt alkalma 
nagygyá lehetnie, hiszen mindössze is sze
rény pályán aratta babérait s a törvény
hozásban, politikában része nem volt, olcsó 
népszerűségre meg nem törekedett soha. 
Annyival örvendetesebb kötelességévé vá
lik majdani életirójának kiemelnie a be
csületességet, melynek tántorithatlan híve 
és hordozója vala, s mely nem eugedé, 
hogy tulajdonosa soha egy perezre is túl
tegye magát a polgári kötelességeken, vagy 
mint oly sok másod- vagy harmadrendű 
iró foglalkozása rovására külön szabadal
makat követeljen s a társadalmi illemsza
bályokat durván megsértse. Egyszerű pol
gár volt ő, k ijein  óhajtott kivétel tárgyává 
lennie és örömest osztozott a jó hazafi 
minden vállalatában, miuden terhébeu. Nem 
tudjuk, vájjon tett-e nagy utazásokat? de 
tudjuk, hogy a külföldi mintákat utánozni 
nem szerette és első sorban hazáját kívánta 
szolgálni. Igazi magyar ember volt, ki nem 
kacsingatott idegen elemekkel, nem kereste 
a kifelé való tetszést, hanem úgy intézte 
működését, hogy abból honfitársai húzza
nak hasznot, merítsenek élvezetet.

>S mégis bátran állíthatjuk, hogy sem

Ezek volnának tehát azon feltételek, 
melyeknek hivatása lenne, a pauszlávismus 
uralmát a Balkán félszigeten, habár csak 
részben megállapítani cs Törökország anyagi 
helyzetét, vagyoni állapotát oly eritikus 
helyzetbe hozni, hogy Kouslautiuápolynak 
elfoglalása az oroszok által, ha ezúttal meg 
sem történik, az csak idő kérdése marad 
s okvetlenül be fog következni, még pe
dig az ezutáu alakulandó oly kedvező vi
szonyok közt, hogy azt osztrák birodalom 
már meg sem fogja gátolhatni.

E békefeltételck Angolországbau ked
vezőtlenül fogadtattak, és mondják, hogy 
a háborús czélra megszavaztatni kért 1(3 
font sterling legközelebb (csütörtöki ülés
ben, tehát már eddig tán meg is szavaz
tatott) a kormány rendelkezése alá fog 
bocsájtatui, hogy keleten az angolérdekek 
megóvassanak. A mint távirják, az angol 
hajóhad a Dardanellákba vouult és ott a 
török tüzérség által üdvlövésekkel fogad
tatott. Tény az, hogy Angolországban a 
háborúpárt kezd felülkerekedni, mit ama 
körülmény is bizonyít, hogy az angol kor
mány azon parancsot küldötte a földközi 
hajóraj tengernagyjának, hogy ba a musz
kák Gallipoli felé nyomulnának, akkor va
lamennyi tengerészeti katonákat és tenge
részeket szállitassa partra Gallipoli védel
mére.

A békcfeltételek azonban Andrássynak 
sem tetszenek, különösen azon passusok, 
uulyek Bosznia, Ilerczegovina és Monte
negróra vonatkoznak. Úgy látszik, miut 
előre jósoltuk, a konezon fognak össze
veszni, miután feltétlenül hittek a fehér ezár 
szavában, ki azonban aligha fogja meg
tartani.

Nem lesz érdektelen, ezúttal Anglia 
haderejét felsorolnunk. A sorkatouaság 
Európában egyedül 135.000 ember, a ke
letindiai hadsereg 190.000 ember, ebből
65.000 európai és 125.000 hindu katona, 
azonkívül Keletindiában hadászatilag szer
vezett és fegyverezett csendőrség a belső 
és határbeli szolgálatra 190.000 ember. A 
nem erőszakos katonaállitás, hanem tobor
zás által nyert katouaság (nemzetőrség vagy 
miliz) Angol-, Skót- és Írországban 135.000 
ember. Az önkénytesek száma 193.000, a 
jelen pillanatban és miut 1860-ban történt,
500.000 emelhető; a Yeomaury lovasság, 
egy mozgó haderő, 15.000 ember, a pót
sereg 36.000 ember. A 193.000 önkénytes 
közt vau 134.000 vadász (rifleuien), 3200 
tüzér és 7000 mérnökkari. így tehát — ide 
nem értve a keletindiai rendőrséget — az 
összes szárazföldi angol haderő 703.000.

A török főváros nyugtalan, a békefel
tételek kedvezőtlenül fogadtattak; a háború 
szerencsétlen kimeneteléért a kormányt 
okozzák! Midbát visszahívását követelik, 
sőt szultán detronisatiója és ennek folytán 
forradalom kitörésétől is lehet tartani.

A londoni „Pali Mail Gazett,* felem
lítve Gambettának útját R imába és annak 
czélját, igen érdekes dolgokat közöl, iné 
lyek szerint Gambetta Bismarck herezeg, 
kivel Gambettának utolsó időben több ta
lálkozása volt, által indíttatva kezdte meg 
útját Rómába és hogy Bismarck kénysze- 
ritette volna Mac-Mabont szándékától el
állni, hogy államcsínyről lemondott, ezért 
Francziaország bálával tartoznék a német
tioun, sem külföldön jobb színműírót nálá
nál ez idő szerint nem ismerünk. Nagy 
vonások sehol sem találkoznak: a hazai 
ifjabb nemzedék pedig meg sem fogja kö
zelíteni termékenységét és erőre nézve is 
mögötte áll, mert a kik közülük ama sze
rencsében részesültek, hogy némely művök 
német színpadon is előadásra került, azok 
már telteit szándékkal dolgoztak e czélra 
és nem  m a g y a r  életet, nem magyar 
alakokat vettek tárgyul, a mi megköuuyeb- 
bité számukra az utat, holott hazai szem
pontból és ráuk nézve is igazi műveltségi 
sikerrel csak úgy párosult volna e műkö
désük és törekvésük valódi haszonnal, ba 
magyart és magyar nemzeti életet rnegne- 
mesitve és eszményített alakban mutatnak 
be a külföldnek. Ennek híján épen azt 
nem találjuk müvükben, mit igazi érdemül 
tudhatnánk be nekik; s ők csak azt viszo
nozzák a német színpadoknak, mit azok 
nekünk előlegeztek, t. i. a középszerűért 
középszerűt adnak cserébe.

Szigligeti irodalmi működéséhez saját 
nyilatkozatában leljük a kulcsot. Utolsó 
éveiben P l u t a r c h o t  olvasgatta s akként 
nyilatkozott, hogy ha fiatal korában ismer
kedhetett volna meg e nagy szerzővel, más 
műveket irt volna. Páratlau önvallomás a 
maga nemében! Pedig ebben rejlett szeren
cséje. Hogy megértsenek, ki kell jelente
nünk, mikép S z i g l i g e t i  a maga szor
galmából tanult mindent; s midőn az írói 
pályára lépett, meglehetős járatlan vala 
mind tulajdonképen való szakmájában, 
mind pedig a művelődés és bölcselet fen- 
sőbb légkörében és irt eszményibb czél s 
a nélkül, hogy elveket igyekezett volna



URUK ■ m mn n m

birodalmi kanczellárnak. Bismarck Német-,
Franozia- és Oroszország közt szövetséget 
:-zámlékolt létrehozni. Francziaország visz- 
szanyerné Lotharingát, és szabad lenne 
neki Belgiumot elfoglalni, de Olaszország
nak visszaadni Szavóját, és Németország 
jogát K.lszaszra elismerné. Ez okból járt 
Oanibetta Olaszországban, és e szövetség 
létrejöttét Viktor Ernáiméi halála hiúsította 
meg. A Pallmnll Gazetta Bismarck herczeg 
ről azt töltételezi, hogy uj ármányon töri 
fejét. ____

A népiskolai tantervről.
Hogy a kitűzött ezélt elérjük, a meg

felelő eszközök igénybe vétele szükséges, 
a mint hajdan uralkodó elv volt „a czél 
megszeutcsiti az eszközöket," úgy most 
helyes elv gyanánt állíthatjuk fel azt, hogy 
a ezél határozza meg az eszközök minő
ségéi, mennyiségét s mikénti alkalmazását. 
M rt a nagy ezél fontos és erős eszközökre 
támaszkodik, inig a közelebb eső s nem 
nagy akadályokat tartalmazó czél könnyebb 
eszközök által is elérhető.

Az eszközök, módok megválasztása 
mindennemű számolásokban különös figyel
met érdemelnek, de ez kiválóan szükséges 
a tanügyi kérdéseknél, midőn a czél, az 
értelem és érzelem fejlesztése és nemesítése. 
— Itt szorosan meg kell állapitanom a 
ezélt s ezen czéllal egybe vetnem kell a 
kínálkozó eszközöket. Az értelem fejlesz
tésének is vannak különböző megállapodá
sai, melyeket a tanulmányozás szükebb 
vagy tágasabb köre állít elő. — Más az 
elemi népiskola hivatása e téren, mint a 
polgári iskoláé, vagy a középtanodáé, vagy 
az egyetemé. S ismét a népiskolák hiva
tása is több válfajokra vihető vissza, a 
kisebb vagy nagyobb társadalmi állapotok, 
viszonyok és körülmények megfigyelése 
után. Mert azt vajmi könnyű belátni, hogy 
minél nagyobb a társadalom s tagjainak 
szellemi előre haladása, annál többet igé 
nyel az egyesektől.

Kisebb társadalmi éleiben, hol az al
kotó elemek értelmi fejlettsége csaknem 
egyforma, ott az egyes tagok különműkö- 
désére nem igen nyílik tér, ott többnyire 
a közös munka az egyetemben oszlik fel. 
— Továbbá a társadalmi állás is akkor 
vár tőlünk többet, ha működésünk annak 
inkább szellemi miut anyagi életére foly 
be. — így például a föld növelés nálunk 
eddig azon foglalkozás, melyre a születés 
és elnézésből származott ügyesség által 
legtöbbnyire alkalmatossá tétettünk, épezért 
vau ennek legtöbb munkása édes hazánk
ban, tűig az ipar, kereskedelem, tudomá
nyos állás mind megkövetelik a természe
tes ész iskolázottságát.

S ezt, ha helyes tervet akarunk ké
szíteni, az értelem és érzelem fejlesztésére 
figyelmen kívül hagynunk épen nem lehet, 
mert koczkáztatjuk az eredményt s köny- 
nyen elejtjük a kitűzött ezélt.

A ezél meghatározása a legfőbb do
log a tanterv készítésénél. Azt kell meg
határoznom, hogy ezen alapon mily mérv
ben akarom az értelmet fejleszteni s ha 
megállapítottam a ezélt s az ennek meg
felelő tervet meg kell vizsgálnom a kivi
telhez szükséges körülményeket és viszo
nyokat s ezeknek szoros egymáshozi viszo
nyítása után kezdhetek a nagy munkához.

Az érteleinfejlesztésben is kell korsza
kokat megállapítanom. Ezt pedig előállítja 
az iskola hatáskörébe. E korszakban elő
adhatom tárgyamat szükebb vagy tágasabb 
körben, a mint a helyi, idei és társadalmi 
viszonyok parancsolják. Az érielmet fejlesz
tem, még pedig okszerűen, semmit rá nem 
oetroyálok, hanem adok időt és alkalmat, 
hogy a fejlődés a felfogás után önmagá
ból következzék. Gépies bemagoltatás nem 
értelemfejlesztés, hanem az ész lebékózása, 
lelánezolása.

fsak a tapasztalatra kell futó pilla
natot vetnünk s belátjuk azt, hogy elke
rülhet lenül szükséges az elemi népiskolák 
közöt. különbséget tenni s bár ugyanazon 
fogalomnak telel meg nagyvárosi és kis 
községi iskola de mégis, tekintve a növen
dékek társadalmi állását s varható jövőjét, 
a helyi viszonyokat, melyek szabályozzák 
— sokszor törvény és miniszteri szabályok

megvalósítani. Meglehet, hogy komolyabb 
és valóbb műveltség mellett meg se is pró
bálkozott volna a szinműirással; de vala
mint az alkalom teszi egyrészt az irót is, 
úgy az akkori viszonyok mindenkép ked
veztek neki s nemcsak hogy vissza nem 
riasztották, sőt még előmozdítók működé
sében. Irt, mivel pályája úgy hozta ma
gával, s eredeti magyar müvek híján neki 
kellett a színpadokat darabokkal ellátnia, 
különbek nem találkozván. Tehát mindig 
a mennyiséget hordozván szem előtt, a 
minőséggel nem sokat törődött, s midőn 
már ez utóbbira is súlyt kívánt volna fek
tetni, annyira beleélte magát szokott mo
dorába, hogy minden törekvése hiábavaló 
erőlködésnek bizonyult.

De vájjon, kérdhetjük egész határo
zottsággal, vájjon különb müvekkel aján- 
dékoztak-e meg minket a német Írók, kik
nek művei annyira felkarolvák színpadain
kon ? A világért sem! Pedig úgy tudjuk, 
hogy azok Németország valamennyi híres 
egyetemét végig tanulták s tövéből szítták 
az úgynevezett német bölcseletet. Szeren
csés Szigligeti, hogy ezekkel nem egy tá
nyérról evett. Annyi bizonyos, hogy Szig
ligeti nélkül vajmi szegények volnánk és 
üdv neki, hogy szerencsés érzékénél és 
még szerenesésb irói hajlamainál fogva 
oly irodalommal ajándékozott meg minket, 
mely bárhol is számot tenne: a nemzeti 
élet tetemes kincsét öröklők abban; és 
egészben még csak azt sajnálhatjuk, hogy, 
ha már oly sokoldalúkig hatott es termé-

mellett — az iskoláztatást, s tekintve a 
szellemi erőt is, mely a nagy és kisköz
ségekben az iskolákat vezetik, Ichctleu 
azt nem mondanunk, hogy a népiskolákat 
nálunk — tekintve különösen azt, hogy mi 
földmives nép vagyunk — elkerülhetlenül 
két részre kell osztani u. m. felső és alsó 
népiskolákra s ezekre nézve a czélnak 
megfelelőn kell külön-külön megállapítani 
a tantervét, mert csak ily módon lehet az 
iskola értelem fejlesztő és ily módon nyújt
hat társadalmi műveltséget, ellenkező eset
ben áldozatul van dobva a nagy többség, 
mert a kis községek iskoláit oly munka
körrel és oly kötelességgel terheli, mely
nek azok minden igyekezet mellett sem fe
lelhetnek meg, ép ezért nem észlelhető 
népünk józan művelődése, s azok a tapasz 
tálatok, melyek elébtink tárulnak, a tilda 
lékos okoskodók seregét tiiutetik elő.

Azt mondják sokan, hogy a műveltség 
jele az, hogy az olvasók serege nálunk 
18 év óta 79 °/0-ot szaporodott. — En 
ezt nem haladásnak nézem, olvassák a 
lapokat, hogy politizálhassanak, Tatár 
Péter müveit, hogy lamentálhassanak, de 
nem olvasnak oly müveket, melyek élet
módjukat érintik. Ezt bizonyítja, hogy inig 
a politikai lapok előfizetőkkel bővölköd- 
nek. a szaklapok csak tengeuek. Mig a 
„Lámpás," „Igazmondó," (?) „Népzászlója* 
a legkisebb faluban is 10—15 példányban 
jár, addig a „Falusi Gazda," „Földraive- 
lési érdekeiuk," „Házi ipar" stb. lapok 
20-ik faluban találhatók egy-egy példány
ban felvágatlanul.

A mi müvelődésüuk ferde irányt vett, 
s ennek legfőbb oka az, hogy az iskolá
ban minden dolgot felcsillámlitottuuk a 
gyermek előtt, nem volt idő, hogy a gyer
mek a dolgokkal közelről, részletesen meg
ismerkedjék s elő állott a fogalomzavar, 
aranynak nézte a mi réz, s az a rósz tu
lajdonság lett az övé, hogy nem jár vé
gire a dolgoknak, hanem az első benyo
mást fogadja el irányadónak s igy ő egész 
életén a véletleuség martaléka. — Ennek 
számtalan keserű nyomait láthatjuk társa
dalmi életünkben, ezt bizonyítja a nép in
gadozó véleménynyilatkozata is, mely a 
legtöbbször a tújságokban szenved s véle
mény változásai indokolatlanok és oksze
rűtlenek.

Ezt gyógyítani, helyre hozni, felette 
szükséges dolog.

Az ellen nem panaszkodhatunk, hogy 
a kormány nemes törekvéssel ne munkál
kodott volna a népoktatás Ugye mellett. 
Hiszen a miről most én Írok, a mit én bi
zonyítgatok, megtaláljuk már az 18G8. évi 
XXXVIII. t. czikkben. — Ugyanis az is
koláztatás idejét meghatározó 54. §. 9 — 10 
hót mond nagy városokban és 8 hót fal
vakban. Ebből kitűnik, hogy a két község 
iskolái közötti különbség a kormány előtt 
sem volt ismeretlen. Természetes dolog, hogy 
tovább kellett volna menni s határozott 
tantervet készíteni a két iskola számára, 
mert csak mellékesen érinteni azt, hogy 
az osztatlan ti osztályú iskola tanítója kö
rülmények szerint járjon el, nem elegendő, 
mert a határozott tanterv hiánya a tanítót 
megzavarhatja s a bírálónak tágas kaput 
ád a követelésre vagy elnézésre. Az ügy 
érdekében szükséges, hogy azon iskolák 
számára, hol ti osztály egy tauterembe, 
egy tanító által vezettetik, különleges ha
tározott tauterv készíttessék.

Én már régebb idő óta pengetem ezen 
eszmét s múltkor beterjesztém ezen eszmé
met a ft. dunamclléki egyh. kerület elé és 
ott azt mondták rá, hogy nem szükséges 
a külön tanterv s ezen tantervhez készített 
tankönyv, mert a falusi gyereknek is csak 
annyit kell tudni, mint a városinak. Hiszen 
ez igaz, de ki nem vihető ám, még pedig 
igen könnyen belátható ok miatt. Először 
nincs rá idő, másodszor és harmadszor 
és harmadszor ugyanezen okot adhatjuk. 
— Ez pedig ez idő szerint leküzdhetlen 
akadály s én helyesebbnek tartom, ezzel 
megalkudni, mint ennek ellenére dolgozni.
A falusi gyermek is tudja azt, a mit a 
városi, de már más mértékben, vagyis vau 
a tudományban főlényeg, ezt szerezze meg 
minden gyermek, a kevésbé lényeges dol
gokat csak úgy, ha alkalma és ideje vau 
reá.

keiivitett, s egyfelől a magyar polgári víg
játékot gazdagitá és szélesítő anyagilag 
meg alakilag, másrészt pedig a népszín
művet tévé önállóvá és virágoztatta fel, 
miért nem terjesztő ki figyelmét kora mű
velődési irányzatára i s , valamint főleg 
azokra, kik ennek tényezői és szellemi 
ügyvivői valának ? Mily páratlan világot 
örökített volna meg egész valódiságában 
az utókor számára! Szigligeti ismerte Ka
zinczy nagy kiterjedésű korát, ha nem 
személyes barátságból épen, de legalább 
közelebbi szemlélet utján vagy fiatalabb 
kortársi viszonylatnál fogva; közelebbi ba
rátságban élt a magyar szin- és dalmüvé- 
szet első hőseivel, hősnőivel, s ime a miből 
oly hálás tárgy kínálkozott színmüveinek, 
azt egy tollvonással sem bántotta, egész
ben csaknem teljesen ériutetlen hagyta. 
Pedig ő volt volna a legilletékesebb biró; 
és ha mindjárt csak emlékiratilag is figye
lemre méltatja e kort, sok most már két
ségkívül veszélyeztetett adatot, vonást és 
mozzanatot mentett volna meg a feledség- 
tői. Higyjlik azonban, hogy hátramaradt 
iratai között meglelik ilyen vagy olyan 
alakban, minek hiányát illetőleg sajnála
tunkat épen kifejeztük. írni a legnagyobb 
könnyűséggel irt. Sehol semmi nyoma a 
mesterkéltségnek müvein és akár tulajdon
lapén) prózáját tekintjük, akár verseit bi- 
rálgatjuk, azt fogjuk tapasztalni, hogy 
egyszerűség meg természetesség fősajátsága 
styljének és szárazsággal nem vádolhatni, 
valamint a dagályt is hiában nyomoznék
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A félórákra kidolgozott órarendekre 
annyit kell mondanunk, hogy azt csak 
megírni lehet, de nem kivinni. Például: 
V,8—8 óráig földrajz. Van a ti-ik osztály
ban 12 tanuló, mindegyiknek felelni kell 
s oda van a fél óra, hát magyarázatra 
hol van idő, már pedig ez nem lehet lé
nyegtelen szoktatásban. Hogy mégis legyen 
valami eredmény, a tanító minden józan 
ész és törvény ellenére kénytelen naponta 
91/* órát tanítani, no aztán lehet képzelni 
a kimerülést és a munkakedvűt.

A falusi iskolák külön tanterve olyan 
kérdés, melyet elhalaszthatunk, de helyte
lenül. Alkossunk ezek számára tantervét 
s ebben a rokontantárgyakat csoportosít
suk. E csoportosítás a munkát könnyíteni 
fogja. így például a földrajzot a történet
tel egyesíteni lehet, a természetrajzot a 
természettannal s ezen tantárgy össze vonás 
a részletes magyarázatra és felfogásra eu 
ged majd némi időt.

T. olvasóim bizonynyal azt fogják 
mondani, hogy éhez nem kell külön tau
terv, megteheti ezt a tanító a nélkül is.

De hogy teheti, a ki felett oly sokau 
őrködnek, annak a kiadott napi parancs
hoz kell szigorúan alkalmazkodni, hiszen 
most a tanító gép az iskolábau, melyet 
reggel megindítanak s az inga egyhangú 
munkája szerint elhúzza a nap terhét. — 
0  nem intézkedhetik másként, miut a sza
bályban elő van adva.

A jelen szomorú viszonyok, a megle
hetősen sötét jövő ösztönözhet minket arra, 
hogy a czélnak megfelelőleg dolgozzunk 
a tanügy terén. Ne adjunk olyat, minek 
hasznát az illető soha nem veszi s viszont 
ne vegyünk el tőle olyat, minek égető 
szükségét érezzük.

Készítsünk egy helyes alapelveken 
nyugvó külön tantervet a falusi iskolák 
számára s ez több vonásaiban egyezzék 
meg a nagyvárosi iskolák tanterveivel, 
ugyanazt tanulván, de más terjedelemben.
— Itt vegyük fontolóra mindazon körül
ményeket, melyeket most figyelmen kívül 
hagyunk, nem lehet, én hiszem, hogy a 
műveltség szemlátomást fog közöttünk ter
jedni s az értelmi fejlesztést helyes utón 
és módon eszközöljük.

Külön tantervet a népiskoláknak, me
lyek földmivelőt adnak az országnak. —- 
Nekünk ezekről megfeledkezni nem szabad.
— De erről majd jövőre még többet is 
foguuk Írni tárgyammal összekötve.

Vasadi Balogh Lajos.

Tanügyi dolgok.
Ez alkalommal a tanügy köréből bár 

rövid, de eléggé érdekes apróságokat fo
gok közölni. A legnevezetesebb az, hogy 
a befejezettnek vélt hásságyi tanító válasz
tás ügye újból kezdi kisérgetuí úgy a k. 
i. bizottságot mint a kir. tanfelügyelősé- 
get. Valóságos tengeri kígyó ! Azon párt 
ugyanis, mely az iskolaszékben kisebbség
ben van, képviselve a közs. elüljáróság és 
képviselő testület által, felfolyamodványt 
intézett a v. és k. o. minisztériumhoz, mely
ben az isk. szék egyik tagját, kit lopással 
vádolnak, az iskola körüli ténykedés alól 
felfüggeszteni, illetőleg elmozdítani kérnek. 
A vizsgálat megindittatott. Ideje volna 
bizony egyszer ennek e huza vonának vé
get vetni, mert igy a dolognak nem sza
kad vége de soha \ Továbbá értesülünk, 
hogy Szőkéden és Atáu, a népuevelés ve
szélyére s a tisztes tanítói kar méltó meg
botránkozására egy vagyonbukott arany
műves, illetve egy édes mesterségét megunt 
bábos kontárkodik. Hát Ráczpetrén ? — 
No ott a segédtanítói állást plaue egy az 
ekét kevésnek tartó, s a katonaságnál a 
közlegényig felvitt trombitás fújja a — 
természetesen katona tempó szerint — sten- 
tori hangon a tudománynak szerénte ócska 
igéit, az általa bizonyosan nem nevelt, de 
tressirozott gyermeksereg fülébe! — Eny- 
nyire jut maholnap a népuevelés: két lépés 
előre, három — hátra! — És mindennek 
oka a nyomorult fizetés, melyet a tanító
nak, — ezt is mint holmi kegyadományt — 
száraz csont módjára odavetnek. Ha nem 
kapnak az öszlövér fizetésre embert, tessék 
elé állni és javitaui s lesz értelmes taní
tója az iskolának; ezt az el járást már
kifejezéseiben, hanem igenis, helyenkiut 
bizonyos pongyolaságot találunk, melynek 
kényelméből ritka színműíró vergődik ki 
napjainkban, ha mindjárt csupa tragédiák
kal gazdagítja is az irodalmat.

Tagja volt az akadémiának, tagja a 
Kisfalud! társaságnak és mindenütt helyt 
álla; de főmuukásságát a nemzeti színház 
vette igénybe, melynek kezdettől fogva 
utolsó perczeig legkészségesebb hive, lég 
igazabb támasza és leghívebb szolgája 
vala. Közlegénységen kezdte és tábornok- 
ságig vitte, közbeu-közben hol ezt, hol azt 
a hivatalt viselvén s múlaszthatianul a mű
sorozatot is gyarapítván. Itt lelte fel vilá
gát, melyen túl csak ritkán köté le bármi 
is huzaiuosb időre 8 ekkor is kettőzött in
gerrel fordúlt megint keble honához: a 
nemzeti színházhoz. Itt aztán semmi sem 
kerülte el figyelmét s volt idő, midőn egy
maga intézte és tartá fenn annak minden 
működését s lelke volt egész szervezetének. 
Az apostolkodó és rajongó népszinműiró 
az operát is pártfogolta, irt librettót s for
dított is nem egy dalművet, miut például 
1868-ban „A b o l d o g s á g  e l s ő  n a p 
já t,"  Auber e becses müvét, tinomúl és 
müértői gyakorlottsággal.

Szigligeti örökre pihenni mejt és nagy 
Űrt hagyott maga után. Müvei azonban nem 
fognak pihenni és vigasztalódjunk, mert 
velük együtt a mester nyájas és jóindu
latú arczával is lesz még találkozásuuk.

Vajda Viktor.

több község követte, is, és mondhatom si
kerrel. — A nem képesített tanítók dolgá
ban pedig itt az idő a szigorú fellépésre. 
Csak azt nem tudom: vájjon ily egyéne
ket az egyházmegyei hatóság megerősiti-e 
vagy nem ? — Nem tudom; de fel nem is 
tehetem, miként olyat tenne, hanem való
színűleg ily embereknek alkalmazását — 
képesített emberek hiányában — ideigl. 
elnézi, megtűri. Bizony jó szolgálatot tenne 
az egyh. megye a tauügynek, ha ily ese
tek alkalmával, hogy a tanítói állás értel
mes emberrel töltethessék he, a tauitiói fize
tések felemelése czéljából kezdeményezést 
tenne sőt a felemelést tekintélye súlyával 
elő is mozdítaná, mert ily viszonyok közt 
ily esetek nemcsak hogy meg nem szűnnek, 
de hova tovább nagyobb mérvűek lesznek; 
s ez bennünket akkor, mikor a világ halad, 
nem hogy előre nem visz, de oly messzire 
íog hátra lökni, hogy az igy elkövetett mu
lasztást, megfeszített erővel sem leszünk 
képesek pótolni.

H -s s .

Korcsina ügy.
T. Sterba János úr „korcsinai ártér 

birtokos, és a leszámolási bizottság tagja" 
e lapok január 26-iki számában írja: ,,Bu- 
day Béla káptalani mérnök is beválaszta
tott a vélemény adásra kiküldött leszámo
lási bizottságba, ki azonban már előre 
éreztette velem hogy nézeteimet, valamint 
a közgyűlésen nem pártolta: úgy a leszá
mítolási bizottság sem fogja pártolni."

St. úr ezen soraival is tanúsítja hogy 
igazam volt, midőn a január 15-ki közgyű
lés drasticus jelenetei után az érintett bi
zottságba beválasztatásomat elfogadni vo
nakodtam ; nem óhajtván az épen tapasz
talthoz hasonló megtámadásoknak kitenui 
magamat. — íme még nem is kezdtük 
meg a kérdéses bizottságbani együttes mű
ködésünket már szerencséltet egy pár gya
núsító vágással. — Pedig ideje volna, hogy 
St. úr beismerje, hogy a mit beható es/é- 
vel használhatna a jó ügynek azt féket 
nem ismerő indulatosságával sokszorosan 
cl rontja.

A január 15-ki közgyűlésen is csak 
egy kis mérsékletre lett volna szüksége 
hogy meggyőződjék: miszerint a „corruptio 
embere" — miként őket nevezi — mig ő 
jelen nem volt is egészen jó utón haladtak ; 
midőn az általa beterjesztett nehézmézmé- 
nyeket illetőleg elhatározták: hogy azokra 
nézve társulati mérnök úr adja meg a 
szükséges felvilágosítást. — A vállalkozó
val! leszámolásra nézve pedig; noha a 
közgyűlés kénytelen volt beismerni : mi
szerint a szerződés értelmében elérkezett 
az idő hogy a jelen volt váltakozóval vé
gezzen : még is t. Duchon úr felhiván őt 
hogy méltányosságból várja be mig a le
számolási ügyben kiküldött bizottság je 
lentését négy hét alatt beterjeszti: vállal
kozó kijelenté, hogy jogát nem adja ugyan 
tel, de méltányosságból hajlandó várni a 
kitűzött időig.

E szerint, de tekintve azt is hogy a 
vállalkozó szerződése értelmében müvéért 
még egy évig felelős, addig bánatpénze, 
valamint a tiz év alatt fizetők tetemes 
hátraléka is biztosítékot nyújt ellenében a 
társulatnak: már azon ponton álltunk, hogy 
ez ügyet t. Duchon úr indítványa értelmé
ben rendezzük : midőn St. úr megjelenvén 
botrányt ugyan idézett elő, de azt nem 
hogy a leszámolás elhalasztatott.

Ezekből láthatja St. úr hogy alapta
lanul fogja azt reám, miszerint nézetét a 
közgyűlésen nem osztottam — ha t. i. a 
leszámolás elhalasztását érti — hogy in
dulatos és czél hoz nem vezető kitöréseit 
is helyeseljem, azt józanul nem kívánhatja 
tőlem.

A mi pedig azon jóslatát illeti, hogy 
nézetét a leszámolási bizottságban sem fo
gom pártolni: biztosíthatom hogy csak 
azon esetben fog teljesülni, hogy ha ellen
vetéseinek alaptalanságáról meggyőződ
tem ; ellenkező esetben egy táborban fo
gunk küzdeni: csak hogy én részemről 
tisztességes fegyverrel.

Iiuday Béla,
mérnök.

Apróság.
Hóbolygos világ, zivataros idő a mit 

most élünk, ha valaha volt szükség a pró
fétákra, jósokra, most igazán elkelnének 
s lenne is jövedelmük, mert kérdés kér
désre halmozódva rettegtet bennünket, fe
lettünk Damockles kardja függ, ha leesik 
nem tudjuk gégénket vágja e el, vagy a 
fejünket jó mélyen koppintja be, de az 
már bizonyos dolognak látszik előttünk, 
hogy tisztán nem menekülhetünk.

#
Talán meg is érdemeljük, inért mi 

csak akkor beszélünk, ha a beszéd vidára- 
ságos lakomával záratik be. Most kellene 
szólni a törökök mellett, most meg úgy 
viseljük magunkat mintha a szibériai manó 
a lábát nyakunkra tette volna. Nem hiába 
panaszkodott Klapka, de igaz is, hogy 
mi a beszédben és tettekben nem vagyunk 
mindég következetesek. Ezek egymást sok
szor igen arezul csapják.

#
Ez a következetlenség az ásó, kapa, 

a mi a nemzet sírját lassanként ássa, fúrja. 
Democratáknak szeretjük magunkat láttatni, 
pedig tömve vagyunk czimkórsággal. —’ 
Megvetni szeretjük a hivatalnokokat, pe
dig ha csak bakterságra emelnek is, hát 
már nagyobbnak érezzük magunkat egy 
centiméterrel. — Csúfoljuk a rendjeles 
embereket hej! pedig titkon sovárguuk a 
keresztecskéért, gyapjúért, ha mindjárt 
sárból lenne is.

Ezt a betegséget, ha valami hatalom
megtudná gyógyitaui, többet tenne, mint 
tett szent István, vagy IV. Béla. Szellemi
leg teremtené újra a nemzetet. Ha rögtön 
tenné e jót, kétszer tenne jót, itt lesz nem 
sokára az alkalom. Milyen uépszerütlen 
most a kormány — a Lonyai-féle állapot 
selyem volt ehhez képest, és még is tar
tunk tőle, hogy a választásnál többségűt 
nyer a kormány, mert beszéd és tett, sok 
embernél éjszaki és déli sark.

*
Ez év beköszöntő gyanánt, hozott egy 

nagy eseményt s ezt a budapesti törvény
szék keresztelte meg s adott a szülöttnek 
nck nevet „bírói ítélet," melynek értelmé
ben Milctics 5 évre ellátatik quartélylyal 
és koszttal. — Ez a bírói joggyakorlat 
nem csak Mileticsnek szól, de a nemzeti
ség által elvakultaknak is. — De félünk 
hogy az orvosszer nem jó diagnosisou 
alapul. A gyauuokok igen erősek, de a 
bebizonyított tények, a tárgyi téuyálla 
dóknak nem nagy alapot adnak. — Mi 
is tehát csak azt mondjuk mit Mocsáry 
képviselő ur, „Miletics ügyét felebbezzük." 

*
A milyen nevezetes a Mdeties ügy az 

országra nézve olyan nevezetes mohácsiakra 
nézve a „sziget Ugye" a mit, Balogh Pál 
ur oly világításban tárt a nagy közönség 
elő, hogy némely „goszpodin és mladi 
urak" kényelmetlen helyzetbejutottak. Szó; 
a mi szó, de becsületes ember a mohácsi 
sziget kérdésének igazságos megoldását 
igen kívánja. Hogy e téren rengeteg vissza
élés lett elkövetve, leginkább bizonyltja a 
nép nyomora, anyagi romlása és az el
szegényedés, mely sújtotta a népet.

*
Csak azt igen szeretném, hogy Balogh 

Pál ur közleményeit, ne csak a kaputos 
emberek de a polgárság is olvasná. Hadd 
terjedjen az ügy ismerete, hadd hulljon 
le a hályog a szemekről. Hiába emelünk 
aztán „Isten dicsőségére keresztet" ha 
kiviláglik az út és mód, mely minket 
nagy dolgok eléréséhez vezetett. — Alkal
masint rothad valami Dániában, mert mint 
a megpiszkált darázsfészek úgy zúg-búg 
azon fekete varjuk koválvgó csapata, kik 
a közvagyon felett szoktak busásan lak 
mározni. — Bátran előre népemberei, a 
ti munkátok nemes, ha sokszor háládatlan 
is, fiat justitia.

*
Megszóllak Magyarország Nehemiása, 

a nemzet Niobeja, szólít és szava a velő
kig hatott, felzuditá a kebel nyugalmát, 
félelmet és aggodalmat gerjeszt lelkűnkben. 
Ah! miért vagyunk igy megkötözve, az 
érzelem mért nem nyilvánulhat tettekben.? 
\ aló igaz talán, egy tudós következő mon
dása: A civilizátió hivatása a nemzetek 
boldogitása, ezt e nemes feladatában aka
dályozza a diplomatia, mely azt bizonyítja 
be, hogy kétféle igazság van, tényleges, 
ez a hülék és gyámoltalanok szeme fénye, 
politikai, mely az erősek oldalán nyugszik.

*

Az igazságban vetett hit, kezd is már 
ingadozni beunüuk, o h ! mert irtózatos 
drámának vagyunk tanúi s aunál iszonyúbb 
e dráma, mert nem a színpad deszkáin 
játszik, de az életben, azért borzadaltnas 
e dráma, mert nem logicai menetet követ, 
s a természetes igazságot elejti. Az a ko 
ronás tő, mely vérben fürdik, haldoklók 
jajja, csonkítottak panasza, Uzöttek átka 
összesítéséből készíttet asztali zenét, él, 
még pedig viruló egészségben s az a 
koronás tő, kinek uralma nem szuronyokon, 
de nép szivén épült, porba hullt, s felette 
egy nemzet kesereg g milliók hullatnak rá 
szomorú künynyeket.

«
De hát ép ez a nagyszerű ellenmon

dás teszi a világ alkotmányát csodaszerüvó. 
Hol az összhangot emberi elme nem bírja 
megteremteni, hol, elnémul a gondolat s 
a képzelet szárnya össze esik, ott az örök 
bölcsesség határtalan hatalommal viszi 
előre a világ tökélyét, minden pereznek 
megvan kötelessége, minden bogárnak 
munka köre, minden természeti elemnek 
befolyása, minden teremtménynek kiosztott 
szolgálata, s ezek üsszemüködését ha mi 
nem értjük, de annyi bizonyos, hogy a 
világ folytonosan előre halad. Kütömbözők 
a szerepek, vanuak kedves, rokonszeuvet 
keltők, vaunak undorítók és borzalmasok, 
egyik szükséges jó, a másik szükséges 
rósz, s ennek keveréke lesz, mikor? feleljen 
rá az idő, a világ tökéletessége, az örök 
béke, virágkorszak.

*
Ilyen okoskodásra legalkalmasabb ez 

a mostani érthetlen korszak. Okoskodjunk, 
ámítsuk magunkat, igy aztán édes álom 
lesz az élet, aztán igyekezzünk fel ne éb
redni, hanem e rövid álomra jöjjön a 
nagy hosszú álom, melyből az angyal 
trombitája ébreszt majd csak fel. — Csak 
az a baj, hogy soká nem hagynak álrna- 
dozni, jön az adóvégrehajtó az adójért 
a cseléd a bérfizetésért, a gyermekek 
kérnek kenyeret, a gyomor táplálékot, 
egyszóval a sok világi baj kíméletlenül 
telráz az álomból, s rázza a prózai való
ság megszáradt sanyaruság fáját.

*
Hej! de gonosz ember is volt az az 

Adám ősapánk , hogy azzal a rongyos 
almával ilyen bajt zúdított a mi fejünkre. 
Ha ez eszembe jut, sziute kedvem van ha
ragudni a fejérszemélyekre, mert hát Éva 
nyauáuk volt a falánk kiváucsi. De most 
nem teszem, mert farsang van, kárt tehet
nék, a menuyiben az ifjúság rám hallgatva 
el hányná osonni a farsangot megnősülés 
nélkül, pedig ha már mi bent vagyunk 
e rózsakötelékben, hadd legyen benne a 
többi is.

*



Fenn Toltam mostanában Pesten, bál
ban de hát a nyomott politikai viszonyok 
megnyirbálják ám a jó kedvet. Van „hogy 
volt” „újra'* „hajrá” „tyuhaj” stb. de nem 
a kedvmámor önkénytelen kifakadása 
az, inkább a látszat s mások kedvéért 
történik, de hogy is lehetne most jó kedve 
okos embernek, mikor uyakunk köríti fo
nódik va l ami .  Mulassatok lányok! ifjak! 
még most az uj magyarok húzzák ! majd 
nem sokára keserűbb zene szól talpatok 
alá tánczot. — Szegény sors! mely hazán
kat ápolod, te ugyan elszégyenelheted ma
gad, hogy igy hínárba vittél beuuüuket.

*
A jó pestiek biztatják magukat, hogy 

taláu nem lesz ilyen egyhangú az egész 
tarsang, kivált ha az árvíz, valami csú
nyán meg nem szapulja majd, az utolja 
egész boloudulásig vig lesz. Egy halljuk 
hogy a kormánypárt édes honpapái is 
rendeznek egy álarezos zártkörű hált, még 
pedig azért, mert restelik hogy a bécsiek 
keményebbek mint ök voltak. A bizottság 
is megalakult immár: Bálanya Kovács 
Sarolta, bálkirály a 3 Tisza közül a me
lyik vállalkozik. Bálgavallér l’ulszky a 
fiatal. Előtáuczos Zsedéuyi, Kerkapoly és 
Móricz Pál. — Belépti díj egy-egy családi 
vasúti jegy. Belépni csak mameluknak 
szabad. Első táncz mafia csárdás. — így 
n i! kaczagányos ősök csiripelő utódai 
csapjatok tel 18 karátos bohóczoknak.

*
Nó majd ha eljő a választás, majd a 

választók is rendeznek akkor már nem 
bált, hanem zöld mulatságot, hogy a kié
hezett honatyának — a kormány kóczraad- 
zaggal kötözött szekerének tolásában mi- 
kikohúlt — legyen mit enni. — Majd lesz 
ott is zene, de azt „szólás, szapulásnak” 
hívják, lesz jelvény is, valamelyik nagyfülü 
paripa hátáról, a népet megvető keblet 
kereszttel cziczomázzuk. — Egy szóval, 
készülünk, ha ugyan a muszka kegyelme 
még ád időt, alkotmányos jogunk gyakor
latara.

*
Legokosabb dolog is lenne, még most, 

midőn a természet nem enged kebelén 
dolgozni, szervezkednénk, a jövőre készül
nénk el. — Most már tájékozhatjuk ma
gunkat. Ne várjuk be a csákó bőrét, hogy 
haza hozzák, hanem nézzünk a dolog után. 
Még pedig akként, hogy minden járás 
tartson értekezletet s megállapodásra jöj
jenek a jövő választásra, válaszszanak el
nököt és választmányt. Ezek tartsanak 
együttes működés érdekében megyei érte
kezletet s alakítsák meg a központi vá
lasztmányt. Ilyen formán sorakozzunk.

*
Készülődjünk, mert meleg napokat 

fogunk élni, a bécsiek magatartása miatt, 
azt mondandó vagyok, hogy a provisorium 
ismét hosszabbítva lesz s noha uagyon 
kellememetlen volna a kormányra, de úgy 
látszik ez az országgyűlés nem bírja létre
hozni a kiegyezést. N’ó ha ez igy lesz, 
úgy bizonyára lesz küzdelem, oh! bár a 
hazatiság lenne erős s a szabad eszmék 
hareza hazánk újraalkotását eredmé
nyezhetné. Mindenütt 4 8 - a s t  állítsunk je
löltül, ne engedjünk a 48-bol egy hajszá
lat se, abban van az igazság, annak lesz 
üdvös eredménye. Kossuth édes apánk 
utolsó, levele ébreszszeu tettre mindenkit, 
az ő szava szent evangélium, jósolása a 
jelen állapotok teljes ismeretéből szárma
zott biztos következtetés. Magyarok! le
gyünk egyek, a türelem rózsáiból immár 
fűztünk koszorút 10 év alatt a nagy fér
fiaknak, most az igazi munkásság gyöng- 
virágait szagassuk.

Lajos.

Különfélék.
— Városunk öt választó kerületiben 

mai napon ejtetuek meg a városi képvi
selői választások. Figyelmeztetjük t. pol
gártársainkat, hogy csak olyanokra adják 
szavazataikat, kik a bizalomnak megfelelve 
a város köz és bizottsági ülésein meg is 
jelennek és a város igazgatásában közre
működnek. Olyan tisztelettbeli képviselőkre 
semmi szükségünk sincsen.

— A mait heti nagy hófmatag miatt 
a déli vasút összes magyarhoni vonalain, 
valamint a székesfehérvár-gráczi, sopron- 
gvőr-kisczelli, barcs-eszéki, zákány-bátta- 
széki vonalakon szombattól csütörtökig 
megszűnt. Itt Pécsett csütörtökön kaptuk 
meg szombati budapesti és bécsi postát. 
Pénteken megint elmaradt a posta. Mint 
halljuk valami vasúti baleset fordult elő 
a barcsi vonalon.

— Már megint!! Ugyan mi ? Hát 
kérem e héten megint alfele „nagyobbsza- 
básu” betörések történtek. Az egyik a sik
lósi utczai Nádasy féle házban lakó Zsilé 
bérlőnek éléskamaráján esett meg. A gaz 
tolvajok az éléskamarából mindenféle élelmi 
szert, vagy 20 darab sódart, kolbászt s 
több efféle „disznóságot” vittek el. A hát
ramaradt nyomok arra mutatnak, hogy a 
zsákmányt kocsin szállították el. Tegnap
előtt éjjel pedig Kéder Károly férfiszabó
nak főutczai boltját törték fel. 3 vég szö
vetet, téli kabátokat s más ruhanemüeket 
— vagy 1200 ft.‘érték erejeig — vittek el. A 
tolvajok az udvarról törtek be a boltba. Sze- 
mányi János polgártársunkat is kirabolták 
e héten. Élelmi szereket és ruhanemüeket 
vittek el tőle. Mi lesz ebből, ha az még 
sokáig igy ta rt!! Rendőrségünk minden 
lehetőt meg tesz, hogy tettesek nyomára 
jöjjön.

— Jellemző. A  városnál legutóbb meg
ürült dijnoki állomásra eddigelé nem ke
vesebb mint tiz folyamodó jelentkezett, kik 
mindannyian valóságos ostrom alá veszik 
a polgármester és főjegyző urat. Váljon 
ki lesz a tiz közül a boldog győztes?

— Tessék ad nótám venni! A  pécsi 
szinügyi bizottság mint minden évben, úgy 
az idén is rendez álarezos bált a színházi 
alap javára. Az idei álarezos bál febr. hó 
18-án lesz. A színügyi bizottság báljai 
mindenkor megérdemlett nagy pártolásban 
részesültek a közönség részéröl s igy re
mélhető,hogy az idén is megteszi a közönség 
a magáét a magyar színészet érdekében

—.4 soproni keretit, és iparkamara lég- 
utóbbi közgyűlésén Engeszer Miklós pécsi 
aranyművesnek egy beadványát vette tár
gyalás alá, melyben az a kamarát felkéri: 
befolyását az irányban érvényesíteni, hogy 
a falusi lakosságnak nagyon is gyakran 
pénz gyanánt adni szokott, a kettős sas
sal és Viktória királyné fejképével ellátott 
játékbárczáknak (Spielmarkén) a diszmű- 
vagy más kereskedésben való eladása meg- 
tiltassék és a forgalomban levők clkoboz- 
tassanak. A kamara ezen beadványt jogo
sultnak ismerve, elhatározta a magas mi- 
nisteriumot megkérni, hogy a pénzhez 
hasonló játékbárczáknak készítése és ela
dása szigorúan betiltassák és a forgalom
ban levők elkoboztassanak. Hogy a falusi 
lakosság kártól megóvassék, a játékbárczák 
semminő pénznemmel havonlatossággal ne 
bírjanak és csakis olyanokat szabadjon 
készíteni, melyek négyszögletesek vagy 
általán szögletesek és melyeken az elne
vezés „játékbárcza1* rajt foglaltatik.

— Reform — u megszólításoknál. Több 
szabadelvű ifjú arra a merész újításra vál
lalkozott, hogy a társasági szabályok azon 
paragraphusát, mely a megszólításokat írja 
körül, önmagukra kötelezőnek nem isme
rik el. A lakájszerii „nagysád,” „inéltsád” 
stb. megszólításokat hatályon kiviil he
lyezve, férfival szemben egyszerű „uram” 
nővel — „asszonyom” lánynyal szemben 
„kisasszony” czimet használnak, amint ezt 
az udvariasságában is önérzetes franczia 
teszi. Szép, hanem a hölgyvilág az ily 
lapidaris czimezgetést aligha nem gorom
baságnak fogja venni. Hiába! A czimkór- 
ság hazájában élünk !

— Mült vasárnap este, roppant sze
les idő lévén, nem kis rémületet keltett 
városunkban a városházi őrtoronyból el
hangzott tűzjelzés. Szerencsére azonban 
csak egy kémény gyúlt ki Wertheimernek 
az országúton levő házábau. A kéménytűz 
oltása, mint tudjuk, első sorban az illető 
kcrületbeli kéményseprős kötelességszerü 
teendője, s igy nem tudjuk hova magya
rázni azt, hogy e tűzesetnél kéményseprőst 
nem láttunk. Különbeu mondják, hogy e 
kerület kéményseprőse: ifj. Kaltnecker és 
emberei összehasonlithatlanul több gyorsa
ságot és fontosságot fejtenek ki a kémény- 
seprési dijak beszedésében, mint a kémé
nyek seprésénél s a tüzeseteknél megkívánt 
segély nyújtásában. Kérjük a kapitánysá
got e felszólalásunknak tudomásul vételére.
— Ugyan ez éjjel Kökényben (Pécs mel
lett) egy pajta égett le. — Múlt k'dden 
délután Stiriing bőrgyárának egyik eme
leti helyiségében támadt tűz. Mire a ha
rangok megkoudultak, már eloltották a 
tüzet. A kár jelentéktelen.

— Egy szó a pénzügyminiszter úrhoz. 
Lapunk múlt számában közöltünk egy ese
tet, hogy valaki egy jókora kakastollat 
talált egy brittanikában, most meg egyik 
munkatársunk járta meg.Tegnapelőtt ugyan
is a szerkesztőségben egy brittanikára gyúj
tott, mely kivételesen jól „szuperált.” Hm!
— mondá munkatársunk — a brittanikák 
még sem oly rosszak, mint hiresztelik; 
csak az a bajuk, hogy egy kissé drágák. 
Ezzel fogta szivarját s szívta tovább. Egy
szerre sssup . . .  srrr ..  . s egy sttrü füst- 
felleg gomolygott munkatársunk feje körül. 
A brittauika explodált; puskapor volt benne. 
Az „idegen anyagok,” mint: toll, rongy, 
haj, papír, szurok, csöptl s úti exemplum 
docet — puskapor s több eféle, mint töb
bektől halljuk, legtöbbnyire a brittanikák- 
bau találhatók. Nagyon is helyén lenne 
tehát, ha a pénzügyminister úr a buda
pesti dohánygyárak különös azon osztá
lyainak felügyelőit utasítaná szigorú felü
gyelet tartására, melyekben a brittanikák 
készíttetnek; mert különben bizony, bizony 
megérjük még, hogy többi Közt miniatűr 
torpedókkal bélelt brittauikákat is kapunk.

— A pécsi jótékony nöcgylet saját 
egylete javára t. é. február hó 11-én, azaz 
hétfői napon, a színházi helyiségben lepke 
álarezos bált rendezend, melyre a nagy é. 
közönség tisztelettel meghivatik. A mellék- 
helyiségben Ízletes étel és italokról a „Fe
hér hajó” vendéglőse, Mühlher úr gondos
kodik. Általános öltözékül a lepke alakú 
álarcz szabatik meg, s kéretnek a bálban 
résztvevők, lehetőleg, s minél nagyobb 
számban ily öltözékben megjelenni, mégis 
a tetszés szerinti álarcz öltözekbeni meg
jelenés kizárva nincsen. A bál folyama 
alatt a helybeli városi zenekar működik, 
s a mulató közönség kedvtöltésére s szóra
koztatására éji 11 és 12 óra között egy 
ifjú c s i n o s  c z i g á n y l e á u y  szerelmse 
kerékkel a jövendő sorsukat tudói óhaj
tóknak 10 kr. dij lefizetése mellett j ö v e n 
d ő j ü k e t  rnegj  ó s o l a n d j a  ; ezen kivűl 
%12 órakor megjelenik F o r t u n a  isten
nője, ki a mulató közönség között szeren
csét, örömet, kedvet, jólétet, boldogságot 
s emlék ezukrokat fog bőségben szétosz
tani. A színházi páholybérlők tisztelettel 
felkéretnek, miszerint azok, kik a bérben 
birt páholyokat megtartani kívánják, febr. 
6-áig ebbeli szándékukat Erreth Émilia 
pénztárnok úrnőnél (Molnár-utcza 4. sz. a.) 
kijelenteni szíveskedjenek. Belépti dij : 
felső páholy 8 f t ; alsó páholy 10 f t ; kis 
páholy 4 f t ; földszint 1 ft, este a pénztár
nál azonban 1 ft. 20 k r.; karzati zártszék 
60 kr.; karzat 40 kr. Jegyek előre vált
hatók február 8-tól s pedig páholyokra 
Erreth Emília pénztárnok úrnőnél (Molnár- 
utcza 4. sz. a.) egyéb jegyek pedig Va

lentin Károly, Kovácsics Károly, Bedő 
Imre és Böhm Félix uraknál. Kezdete esti 
8 órakor. E jótékony czélu estélyünket a 
n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva, 
minél számosabb résztvételért esdünk. — 
A legmélyebb tisztelettel a bizottság.

— A  „Pécsi Dalárda” által szomba
ton, azaz 1878. évi február hó 2-án a pécsi nő- 
dalegylet s több műkedvelő szives közreműködése 
mellett a „Hattyu-terem*-ben tartandó IV. alap- 
szabályszerű dalestély műsora: „Őseink emléke” 
férfikar, bariton soloval (Jilly ur) és zongoraki- 
sérettel Huber Karolytól. 2. „Nyitány” az „éjszak 
csillaga” czimü dalműhöz, zongorán, négy kézre 
(Eltér 8. és Stepanek K. kisasszonyok) Mayerboer 
J.-től. ÍJ. „0 welt, du bist so wundersehőn” férfi 
kar. tenor és magán négyessel (Horter K., Hauser 
J., Thaller 0 . és Buzagits B. urak) Storch Antal
tól. 4. „Trió” a „Traviata” czimü dalműből, hege
dő- (Girardi J. ur), zongora- (Sey L. urhölgy), és 
harmoniumn (Wachauer T. kisassz.) Durand E.- 
től. 5. „Stradella” czimü dalműből,jelenet, vegyes 
kar és tenor soloval (Goldstein A. ur, a „pécsi 
nődalegylot és a „pécsi dalárda”) zongorakisérettel 
Flotow F.-től. fi. „Románcé d’ Inés” az „.afrikai 
nö“ czimü dalműből Meyerbecrtöl, zongorára (.Tán
csics J.) Jaöl A.-tói. 7. „Népdalok" a) Befútta az 
utat a hó b] Nyári virág hófuvalom alatt c) Fe
hérvári dombon ülő czigányok, férfi kar tenor so
loval [Dória K. ur] négyes karra atirta Wachauer 
Károly. 8. „Vándordal" Schumann R.-tól, vegyes 
kar ja „nődalegylot" és a „pécsi dalarda”] vegyes 
karra irta Wachauer K. A táncz-zene üankó Gy. 
népzenész zenekara által jatszatik. Kezdete esti 8 
órakor. — Pénztárnyitás esti 7 órakor. Felkéret- 
net az egylet t. pártoló tagjai, miszerint belépti 
jegyeiket szombaton, azaz február hó 2-án délelőtt 
10 12 óra — délután pedig 3 —fi óra között az 
egyleti helyiségben [Örzen-féle hazban] átvenni 
szíveskedjenek. Belépti dij nem tagok szamára sze- 
mélyenkint 1 ft 50 kr. Pécsett, 1878. januar hó 
24-én. A „Pécsi dalarda" választmánya.

— A nagyliarsányi községi iskolaszék 
az iskola könyvtára javára folyó évi feb
ruár 3-án a nagy vendéglő helyiségben 
szavalattal egybekötött jótékouyezélu táucz- 
vigalmat rendez, melyre minden szülők s 
tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. A 
szavalatok zenével felváltva d. u. 4 órakor 
kezdődnek; a tánczvigalom kezdete esti 
7 órakor. Belépti dij személyenkint 30 kr. 
Fel ül fizetések köszönettel fogadtatnak. A 
rendezőség.

— Mint a kassai lapokban olvassuk, 
Grerőfi jelenleg pécsi színigazgató Kassára 
megy társulatával. Mikor ? Azt nem Írják 
a nevezett lapok.

— Közigazgatási döntvény. Egy kis- 
koru p. megyei lakos korengedélyért fo
lyamodván, ház a l ó  k e r e s k e d é s  üzhé
té s e c z é l j á b ő l a  földm., ipar és keresk. 
minisztérium 1878. évi jan. 5 én 189. sz. 
a. kelt rendeletével folyamodó kérelmét 
elutasította, mert az 1877. évi 20. t. ez. 
5. § a szerint kiskorúak csak 18-ik évük 
betöltése után űzhetnek önálló ipart. E 
szerint tehát 18. éven alóli ifjak, ha ma
gyar honpolgárok is, sőt talán épen azért, 
mert magyar honpolgárok nem űzhetnek 
házaló kereskedést. — Ellenben Pécsett 
legalább úgy tapasztaljuk, hogy 14—16 
éves ítjak is, ha nem magyar honpolgárok,
— hanem Kutséberek — szabadon űzik a 
házalást tiltott sorsjátékkal egybekötve.Ezen 
sehounaiati egész raja lepi meg estvénként 
a korcsmákat és kétes hirü mulató helye
ket, hol azután nagyban folyik a tiltott 
sorsjáték oly pénzen, melyet a cselédi és 
basonsorsu alsó műveletlen osztály több
nyire nem egyenes úton szerez ily czélra. 
Mi jogon nézi el rendőrségünk ezen erköles- 
rontó házalást, és miért nem tolonezozza 
az illetőket hazájukba, azt igazán nem 
értjük.

— Szabadkán Cziglányi B. kir. tör
vényszéki biró kezdeményezésére egy iro
dalmi kör alakult, mely a magyar nyelv 
és irodalom fejlesztését, ápolását s az is
meretterjesztést tűzte ki czélul. E téren 
első volt Pozsony, második .Sopron, a har
madik Szabadka, a negyedik pedig — ha 
egynéhány helybeli közismert egyén által 
az említetthez hasonló irányban megindí
tott mozgalom pártolókra talál — Pécs 
lesz. Bár úgy lenne!

— Egy uj báli ezégér. Zomborban 
jan. hó 30-án egy nagy bált rendeztek a
— városi kórház javára. Ha e ezégér sem 
hódított közönséget, akkor Carueval úrfi 
bátran elbujhatik !

— Bács-Bodrogh megye főispánja: 
Gromon D. a megye tisztviselői javára egy 
nyugdíj alapot létesítendő, 5000 ftot aján
lott fél e czélra. Ilyen nyugdíjalapok sok 
más megyékben is helyén volnáuak!

— Jobb a semminél. Aki nem kaphat 
kárpótlásul 100 frtot az 1 frttal is meg
elégszik. Bécsben egy nemrég alapított 
bank, a „Vereiusbauk” liquidált és egy 
részvényért 1 frtot szolgál ki a részvénye
seknek. Megelégedtek az 1 frttal, mert 
okosabbat nem tehettek.

— A reclame egy uj nemét találta fel 
egy zürichi kereskedő. A lapokban ugyanis 
a következő hirdetést közli: „Az élet tér
benire van s ezért nemsokára kivégzem 
magam. Áruimat ennélfogva hallatlan olcsó 
áron adom el . . .“

— Falánk dijnokok. Egy városi kiadó 
közelebb ezt a jelentést, illetőleg kérelmet 
intézte a polgármesterhez : „Eddig ragasz
tásra közönségesen csak ostyát használ
tunk ; tapasztalván azonban, hogy dijno- 
kaim az ostyát mindig fölfalják, alázatosan 
esedezem a folyékony hideg enyv haszná
latát elrendelni.”

— Bosznia elfoglalására vonatkozólag 
a „Gazeta Narodova” lembergi lap félhi
vatalos czáfolatok daczára fentartja azon 
hírét, hogy a lembergi helytartóság utasí
tásokat kapott Bécsből, mikép jelelje ki 
azon hivatalnokokat, kik hajlandók Bosz
nia és llerczegovinában ezek megszállása 
esetén szolgálni. — Ezen felszólítás most 
ismételve lett, mert az elsőre kevesen je
lentkeztek, melyek számát 64-re kell kie
gészíteni. (Miért nem verbuválnak inkább 
Cseh- és Morvaországban, van ott elég vö
rös paraplis, kalucsnis vitéz, kik sietnének 
a magyar korona jogán rabolandó tarto
mányokba a civilizátiót terjeszteni.)

— Erkölcsjavitó korcsma. Egy valaki 
Nagyváradon — hihetőleg megindulva a
világ romlottságán — elhatározta, hogy uj 
év után ott erkölcsjavitó korcsmát fog 
nyitni. A terv abban áll, hogy a felállí
tandó vendéglőben egy félliter bornál nem 
ihatik meg többet (egyszerre) egy-egy ven
dég. — A politizálás száműzetni fog, ha
nem a helyett a vendéglős gondoskodik 
arról, hogy egy tudós komája minden este 
népszerű felolvasásokat tartson.

— A X I X .  század barbárságának 
statistikája. 1800— 1870-ig az európai né
pek, vagy is jobban uralkodóik 169 milliárd 
frankot költöttek a háborúra s 11 millió 
emberéletet áldoztak fel.

— Az arczfestékre nézve egy amerikai 
statistikus Pgy nyilatkozik, bogy kiszámí
tása szerint azon összegen, melyet az ame
rikai nők arezuk kifestésére fordítanak, 
évenkint 37,000 házat lehetne mázzal be
vonni, minden házra 300 dollárt számítva. 
Váljon Európában mennyi kerülne ki?

— Köszönet nyilvánítás. A pécsi fo
gyván. „segélyző-egyesület” nevében te
kintetes Förster Béla úrnak azon két „ma
gyar földhitel-intézeti záloglevélből” álló, 
240 frtnyi nemes szivü adományáért, me
lyet boldogult Béla fia, volt főgymn. IV-ik 
osztályú tanuló örök emlékezetére az egye
sületnek adományozni kegyes volt — há
lás köszönetét nyilvánítja — Pécsett, 1878. 
jan. 31-én. A választmány.

— Kimutatása a f. c. január hó 12-én 
a pécsi jog- és államtudományi kar polgári áltál 
sajat segélyegyletök javára rendezett tircz vigalom 
alkalmával befolyt ajándékok és felülfizetéseknek. 
— Ajándékok: Id. Jeszenszky Ferenczná úrnő 50 
ft. I)r. Dulánszky Nándor pécsi püspök úr 20 ft. 
I)r. Kovács Zs., veszprémi püspök úr 10 ft. A „pécsi 
takarekpénztar” 10 ft. Anker Hugó kanonok úr 5 
ft. Haán József úr 5 ft. Bánfíay Simon úr 5 ft. 
Cseh Mária úrnő 5 ft. Dr. Hölbling Miksa úr 5 
Németh N. ügyvéd úr 5 ft. Buday Béla úr 3 
Holczl N. úr 3 ft. Összesen 126 ft. o. é. Felül- 
tízetések: Perczel Miklós főispán úr 15 ft. Dr. Pol- 
lák János kanonok űr 14 ft. Erreth János úr 7 ft. 
Dr. Koharits Károly úr 1 db. ez. k. arany. Grubern 
Ferencz, id. Jeszenszky Ferencz urak 5-5 ft. Cser- 
nyus Andor, Hetfner József urak 3 —3 ft. Aidin- 
ger János, Dr. Bors Emil úr, Biedermann Gusztáv, 
Csizmadia N„ Czvetkovits Gyula, Dr. Daempf Sán
dor, Egry József, Dr. Erreth Lajos, Fekete Mihály, 
Feszti N., Frank József, Kiss József, Kisfaludy 
István, Kisfaludy Pál, Dr. Kosztanyi Ignácz, Likl 
János, Dr. Loncsár József, Dr. Lukacs Adolf, Mik
lós István, Dr. Mutschenbacher Viktor, Nyers La
jos, Prauthner Ferencz, Dr. Schaurek Bódog, Schőn- 
herr Mihály, Dr. Szeredy József, Szauter Gusztáv, 
Szikszay János, Taray Andor, Tibiassy József, Visy 
Lajos, Zsinkó István kanonok urak 2-2 ft. Hauer 
Húgó 1 ft. 50 kr. Ludvig Lajos, Sey László, Szuly 
János urak 1-1 ft. Egry Béla és Egry Ernő urak 
50-50 kr. — Összesen: Ili) ft. 50 kr. o. é. — Aján
dék és felülfizetés együtt 245 ft. 50 kr. o. é. — 
Fogadják a nemes adakozók a jogász-segélyegylet 
nevében azon jótékony ezé! előmozdítása érdekében 
tett áldozataikért a legőszintébb hala ói köszönet 
kifejezését.,— Mártonlly Dező, biz. pénztárnok. — 
Szedressy Ödön, s. k. biz. ellenőr. Kiss Emil, s. k. 
biz. tag.

— !Farsangi napló. A  pécsi kereske
delmi ifjúság által betegsegélyző egyletük 
javára múlt szombaton rendezett báljáról 
megemlékezendő — térszűke miatt — rö
viden csak azt monthatjuk, hogy a vára
kozáshoz képest — nagyon is jól sikerült. 
E várakozást természetesen csak a közön
ségre vonatkoztatva értjük, mert a rende
zőség irányában úgyis általános volt a 
meggyőződés, hogy megfelelend feladatá
nak. Meg is felelt, még pedig fényesen.

— A triesti cs. kir. szab. Azienda 
Assicuratrice, nyereraényrészesüléssel biz
tosított felei között — mint az lapunk ide
vonatkozó hirdetéséből is kitűnik — ez 
évben is az evidij G9S3/85°/0 osztja ki nye- 
nyereményül, és igy a felek, közei 70%-ot 
tehát az általok lefizetett évidij legna
gyobb részét visszanyerik. Ezen biztositó 
társulat az utóbbi 8 év lefolyta alatt kö
vetkező nyereményt osztott ki biztosított 
felei között u. m. 4072°/o, 30%%, 29%% 
67%%, 50%, 66%%, 51%% és 69!% 5%- 
át évidijaknak.

I R O D A L O M .

=  A „B olond  I s tó k “-ból. Sóhaj. Meny
nyit hazudtam és még se hisznek! T—a K —n. — 
A hét története: „A Duna áll, — Tisza bukik!"

== Túlmrszky és l’iirsch zenemű kereske
désében megjelent „Liliput" polka trancaise zon
gorára ilj. Fahrbach Fülöptól. Ara 50 kr.

== Megjelent és Klöckner Péter székesfehér
vári könyvkereskedőnél 2 ftért megrendelhető: 
,,Em lék  könyv a s z é k e s fe h é r v á r i p ü sp ök i 
m egye sz á z a d o s  ünnepére."  Írták: K aro ly  
János és N y ira k  Sándor egyházmegyei áldo- 
zárok. Ezen 368 lapra terjedő mű Fehérmegye 
helyrajzi leírásán kívül az ottani püspökségre s 
számos más közérdekű történelmi eseményekre vo
natkozó érdekes és tanulságos adatokat tartalmaz. 
A szerzők a történelmi irodalom terén szép érde
met szereztek maguknak ezen mű által, mely 
ritka szakképzettségről s irodalmi reutineröl tesz 
tanúságot Ajáljuk a közönség, főleg pedig a t. 
klérus figyelmébe. ______

GABONA ÁRAK
a f. ó. Január hó 26á-n tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 11.10 f t . :10.70 ft. 10.20
Kétszeres „ „ .  9.70 „ 9.20 „
Rozs n n .  8.30 „ 8.10
Árpa n n .  7.40 „ 7.00 „
Zab i» n .  7.20. „ 6.80 „ —
Kukoricza * 7.401, 7.20; „

Hajdina, 100 klg. ft. ■—.—
Széna n n Jt 2.70
Szalma » *» * 1.00

IbT îlt tér*)

Alólirott minden munkásnak ugyszinte a 
munka adóknak tisztelettel jelenti, hogy ő 
a .s e g é ly  a l a p '  javára f. é. f e b r u á r  
1 6 -á n  a SCHOLCZ-féle termekben egy 
T Á 5í€Z V IG A L ,5IA T  rendez, hogy e 
vállalat minél több sikert mutathasson fel, 
a nagyérdemű közönség szives részvétét 

tisztelettel kéri,
az e lső  p é c s i  m u n k á s-, beteg* és  

r o k k a n t  eg y le t b iz o ttm á n y a .
Belépti-dij: személyenként 40 kr., 

családi jegy 1 írt, Előlegesen 
váltható a Neutnann-féle (ezelőtt 
Oberinaier) és Schvarcz Adám 
(Borsféle házban) urak kereske

désében.
A pénztárnál személyenként 50 kr. 

Kezdete 8 órakor.

*)Ezcn rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelőséget a szerk.

S zer k e sz tő i ü zen e tek .
„A szállongó levél" a mohácsi szigetből csak 

pénteken délre szállongott be hozzánk, elég késő 
arra, hogy egy hétig pihenjen.

Balogh IMI űr közleménye hasonokból hason 
sorsra jutott.

Ft. Stcrba János urnák. Lakácsán. Non
posse. — Levelet Írunk.

V. S. Szigetvart. De még a „nyílt tir“-be 
sem való.

F-k. K-ly. Kritikán alul.
Posa Lajos urnák. Tárczank mar elvolt fog

lalva. Köszönettel vett szép versét a jövő szamra 
eltettük.

G. .1. és —ly-nak. Teriinkhez képest jövő 
számunkban használjuk fel.

Névtelen inoharsi báltudósilónak. Hát ha
ön bennünket csak felültetui akar: miért nem Írja 
alá nevét ? Ne féljen, hogy eláruljuk a nagy titkot.

NAUV FERENCZ
laptulajdonos.

U A K S C I l  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

manchesteri lakos által feltalált 
T. Dr. Pazsitzky E. Pécs sz. kir. város fő
orvosa, Dr. Hölbling Miksa mint Baranya- 
megyei tisztiföorvos és Dr. Bmdtler Ödön 
közkórházi főorvos és igazgató urak által 
megvizsgált, gyakorlatilag megkísértett és 

ajált

sopim-szíjsm
használati módja:

Vegyitessék 1,  kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öbíittessék a szájűr 
25—30 másodperczig, s azután fogkefével tisztit tas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső fölülete.
H a t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek 
[odvas avagy műfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredő] minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erósbiti a petyhüdt foghust és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkö képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- éz orrüreg mindennemű súlyos|skor- 
butikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghúst és edzi a nyákhartyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog búsa pár csepp, vízzel nem 
e legyített szájszeszei megnedvesittetik.

5. Dipliteritis és más torokbajoknál igen sikeres
gargalizáló szer. 28D.[0-—11 ]
Megrendelések elfogadtatnak: D r .  S c lm l-

h o f  A d ó it,  orvos és Sipőcz István, 
Kovács Mihály, Kuncz Nándor gyógy

szerész uraknál P é c s e t t .
Weisz Ferencz tírnál M o h ács, Krausz 
Márk urnái M iklós. Heindlhofer Róbert 

úrnál Z o rn b o r .

Több száz mázsa jó

Madarász és Szontágh nu
26 (4—1)___________________________

Hirdetm ény.
Melynél fogva alólirott igazgatóság 

részéről közhirré tétetik, hogy a Szé 
c h é n y i - t é r e u  fekvő

Czinderyféle egyleti 
házban

levő kávé-, sörcsarnok- és lak
helyiségek —  a földszinti bolt

helyiségek kivételével — 
fo ly ó  1 8 7 8 . é v i O k tó b e r  h ó  1 tő i
fogva ismét 6 egymásutáni évre

bérletbe adatnak:
a közelebbi feltételek az igazgatósági el
nöknél megtudhatók.

Pécsett, 1878-ik évi január hó 1 én. 
A  p é c s i  t a k a r é k p é n z t á r  

12 (15—2) Igazgatósága.
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a pécsi egyesült külvárosi takarék-
£"A O

1 S 7 S -  é “V " i r r ^ .á - x t i^ J L S  3 - sl:t l
saját heh isógóLen (l’écs király tilcza IN. sz.)

• é v i es
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h
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t a r t j a ,  melyre a t. ez. részvényesek — vonatkozva az alapszabályok II §-ra*) tisztelettel
i i ieal i ivnt inik.

A kö/iírvülós tárgyai:C, •/ C J%J

a) S/ámadások megvizsgálása, mérleg megállapítása, és a nyereség felosztása.
b) k é t  igazgató tag megválasztása.
c) j ivő évi költségvetés meghatározása.
(!) a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére három tagnak megválasztása.

í !. ij. közgyűlésen szavazattal csak azou részvényesek bírnak, kiknek a részvényük az intézet részvény könyvében 
S nappal a közgyűlés megtartása előtt neveikre Írattak, és kik részvényeiket a közgyűlés napja előtt az inté
zetnél letették.

Szavazati jogot meghatalmazott által is lehet gyakorolni; de ezen meghatalmazottak — törvényes képvise
lek kivételével — csak a részvényesek sorából választhatók.

Minden részvény egy szavazatra jogosít, s minden további részvény egyre, de 10 szavazatnál többet sem 
s ját, sem más nevében gyakorolni nem lehet.

Keit Pécsett 1*78. január 23. tartott igazgatói gyűlésből
Leliner K ároly, igazgató.
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Laibachi savanyú káposzta
úgymint linóimul megvágott

besavanyított fehér répa
2 5 , öO, 100 és 200 kilós hordókban jutányos áron kapható

Luzsovics László nál Pécsett.
A káposzta csakis a fejek szivéből a lcgfiiioniabban van megvágva.

I  ’ .....................‘ ~>
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A pécsi egyesült külvárosi takarékpénztár 1877. évi MÉRLEGE.
1 '1 v

1 ■'

M ( ‘r l e a 'o
\  agy un  A i'liv n

s z á m l a .
T e h e r  1’tiMftivH

V e s z t ,  ó s  N y e r e s é g  s z á m l a .
T a r to z i k  K ö v e te l

!
I , l’én/.tári számla 471968 Részvény tőke számi 5ü< M K1 — l i i i l tN é g e k  : K a m a t o k  :
£ Váltó számla 1434111 15 Retételek számlája 98 174 64 Tiszti és szolga tize- Leszámítolási 14839 09

i. ■ 'lege/és, számla 3442 — Takarék egyleti sz. 10679 19 tések, házbér és Llőlegezési 48S st i
J iiiiraiian kölest in sz. ;”>OSS N'vugdij alap 119 29 irodai költségek 443779 Törlesztési j 541 25

I •irloszU‘.-'i » „ S4 Tiszti óvadék 453 50 K a m a t o k  : Iugatlanokrai 844 64
l .rt !; papír számla 45350 Részvény osztalék Kilizetett és tőkési- Különféle kamat és
l-'oh számla adósai 142265 számla 627 tett betéti kamat. 6015 71 illetékek 1 (íö f)4

L Kétest k számlája 1 10HS36 Ágin felpénz számla 138 07 Kilizetett és tőkési- ----- V

la ■ b gi költség számla 519 72 Átmeneti kamatok tett takarék egyl. \
r 1 lói' számla 1212 12 1 s7''. évre 667 65 kamatok 325 29 \

!v :iyvet és nyom- N vereség 4572 80 A d ó  s z á m l a 645 — \
tan . számla 58448 L e i r f a u k  : \

L. 165432,14 1115430 1 -1 \ áltó számláról 507 43 \
f Jogi költség sz.-ról 176 69 \
j Bútorzati számláról 134 67 \

Könyvek és nyomtv. \
számi. 10°/0 64 94 \ík *I ^ Nyereseg 4572 80 \  1

i D .'„
1688032 1688032

jv
*

í .e lm e r  K á ro ly ,  igazgató.

, V_ •» - e ó ^

Mohácsi járás szolgabirájától.
k. i. x7s . ~

l\*il vázüti hirdetmény.* t/
1/ op nagyközségében a községi jeg v-

0 i- iívsodóshc jővén, annak 1ZSH1’ 
' oz« ig házánál, választás utján eszköz-
! i üvöltésére 1878 ik évi Február hó 
■ uopj.uuk reggeli 10 órája tűzetik ki.
1 ■Ibivatnak a pályázni óhajtók mi

diit s/abá'yszerii-ui felszerelt folyamóo
nynkat t s i8 ik évi Február bó 20-ik 
piáig nálam adják be.

teltételül egyszersmind kiköttetik, 
-.v :l pályázó a liorv.it nyelvet beszélje.
I .lacsoii. I ' v - i k  évi Január hó 20-án.

S o y  L a j o s ,  szolgabiró.

H n i l i t g e h k a  H e n r i k ,  pénztárunk. Ne d l ma y e r  JoMef, főkönyvelő.

litu?ing 0 °  ̂  8 í f - 10* a  1 s* Ü5i ni
& l

\  v i lá g  l(‘g!>:igyol>b v a r r ó g é p ,  
ií.vára

ajáuljaaf liilinülliatatlauak ismert eredeti Singer- 
féle ui esaiádi varrógépeket ára 50. 65. 71 Ifi.

Miiidéii készlettel tiizdelcs, fodoritás, vat- 
tázás, behajlás, sujtás felvarrás, keskeny és szé- 
lesszegés, zsinór bevarrás, széles ajourvarrás és 
zsinór szegélyezésre sa t.; mely egyszerű szer
kezete miatt minden egyebb rendszerű fölött 
előnnyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
ezipészek, nyergesek, könyvkötők, gomblyuk- 
kivárások stb. számára.

, (0—16) ™
® Kliidás kis összeg letótelo mellett részletfizetésre vidékre is. »
E  P é c n c tt  O B E T  K O  K .-n á l .

"SSSfr r-TQSr'

~ * ” ^  -w-'

T  riesti Azienda Assicuratrice.
Intézetünknél nyeremény-osztalék mellett biztosított t. ez. ügyfelek értesittetnek

miszerint

az 1877-dik évi nyereménvoszfcalék (Dividende) a 
befizetett ovi dij 69*885 0 o-át t(kszi

ÖV (IZ inlrzct budapesti pénztáránál (uj bécsi ntcza fi. sz. saját házában) felvehető.
\  L N/al*. I r ic s l i  1 / > 1 í : \ I > V  i N S I € l TI U T K I L 1i:

l’écsi föiigviiöksége
HERMANN és PÍERNiKÁRSKI

Fcrcnczick utcza 4. sz.
2 2 ( 1 - 1 )

Ion

SZÍ
vá' 
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V endég lő  bérbeadás
A korona vendi glö Mohácson f. ú. február |  

í  18-iín d. e. 10 órakor, a Viírosházbau
ff. tartandó árverés utján f. ó. April 21-től számítandó 2 -4

1 1 ’ évre bérbe adatik.
A feltételek ugyanott betekinthetők.

u ü ;
dp Az étvágy hiánynak

j)i
a HoflF féle 4:

j  imtlá’akészitinéMiy u tal való meg- J/
A gy«**ryii--isert kn\. Kézé l i á l auy i -  £

l a t k o z a t  éré zett a •s. kir. udv. -vj
e malátagyáriuiaidn.n.s és ;i es. k. 7
— vn iamiiii több európai i agyhatalmi f

I mivarok szállítójához: l lo l l  J á  i
h o n  úrhoz, Becs, Graben, Bráuer

|£- stni'se 8. :ij

$

t
' í

ik miiig ( liécs m e lle t t)  |S77 alig. 1. î j 
Igen tisztelt ural11! 2Í

Saját találmányé n idátakivonatá- ?' 
nakli isználata által nőm, ki étvágy- 5 
liiá ív é< sorvadásban szenvedett — v 
telj s ói helyreállott. Fogadja tehat 
ezért hálás közönetemet. u

H c h le r f  J l i h á l j . "

Aj
Kapható l ’éesett K u ck er*  ?  

> i i ia n d í  A . tüszerkereskedésébeu 2j 
U p íreuciek utcza. ^

i a  _  d :
_ l _: M  t  • 1I*--

Erdemjel

i

L iü M ü  i m ;  p  R . iT L .t y ; ___

A Maager W.-fólo
cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta r 'ul,:“'Jel

mely a orvosi tekintélyt k által megvizsgálttatott és k ö n n y e n  
eiués7.tlietó><iége folytán gyermekeknek is ajánlható mert a 
legtisztább, legjobbnak*! elismert gyógyszer m e l s t i id ö h a jo k  

j ^ g ö r t é l y ,  d a g a n u to U , k e lé s e k  b ő r k i ü t é s e k ,  m i r i g y - 
k a j a k ,  g y e n g e sé g  stb. ellen.

f  E gy ü v eg  á r a  1 I r t .  kapható gyári raktárban: B é c s b e n
l l e u i u a r k t  tt s /á n i  a. **) valamint a osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jóbbnevű ftiszerkereskedésekben.

I ’F .ilS E T T  kapható : K o v á c s  51. gyógyszertárában, R e e li  
V ilm o s , K ia n l io rn  51. és N iiuou  J á n o s  füszerke- 

reskedésében B a j á n :  H o z s e k  és G é l l é r m a n n  gyógyszertárában, M i- 
c l i i t s  lüszerk. Vlol i áes :  L u i z e r  V. és P y r h e r  J. gyógyszert. N ziget*  
v á r ó i t :  L á z i t s  V. O c s o l k á l  és l i ag ó  füszerkeresk. Z o m b o r b a n :  
W e i d i n g e r  A. és F a l c e o u i  keresk.

é

O
GO í

O  Lmm

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekbeu tisztátalan és hami
sított csnkamáolajt árulnak. Kikerülendő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint Dorsch- fé le  c s u k a  máj  o l a j j a l meg-  
töltöttuek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  névet viseli.
**/ Ugyanitt van a schafüauseui nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 
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A háború,
mely miatt a keletre szánt tetemes szállítmá
nyoknak abban kellett maradniuk, arra készti

S T R A U S S  A. %
f e h é r n e m ii - k e 1 o n g y e - g y á r á t

l t é c s b e i i ,  K o l l i e n t l i i i r i i i N t r a s s e  t i l .
ho g y  összes megtartott kisebb és nagyobb áru-küldeményeit, n. in. úri-, niá- 
és <)yennek fehérneműt, valamint vásznat, zsebkendőket, asztalneműt stb. a rop
pant raktár gyors kiürítése végett az itt jegyzett, igazán olesö árakon adja. 
~ A nem tetsző kelmék készséggel visszaeseréltetuek, és kívánatra bér

mentesített visszaküldésnél — a pénz is számla szerint postautalványnyul visz- 
_____  szatént! tik.
|£S §T '' 2 forint he lyett csak I forint.

1 úri labravaló
1 ahirting-uriin^ sima va^y redős mellel 
1 angol trikot-mellény vagy nadrág, fehér és s/.ines 
U elegáns battisztkendo s/.inos mellel, beszegve 
U barom rét ii gallér, legújabb idom 
1 sebIingolt női ing a legjobb scliirtingből 
1 eleguns női labravaló szegély-díszítéssé 1 
1 linóm sliirting ej éli körzet szegélvkékkel legjobb minőség 
ü tinóin vászonkendő valódi vászonéit kezeskedliuk 
1 vászon úri labravaló 
1 horgolt finom korzett 
1 lin. színes kreton-ing, szavatolt valódi sz 
1 fehér úri-ing sima háromrétű mellel 
1 dúsan díszített noi-ing, legj<)bb minőség 
1 légiin, hímzett női labravaló, elegáns munka 
1 sliirting női alsó szoknya, legjobb szabas 
1 úri labtavaló. valódi rumburgi vászonból 
1 angol oxlord-ing, vagy francia ereton 
1 légiin, hímzett hali ing kézi hímzés, legújabb szabás 
C I* .r lin. angol kézelő, legújabb szabas 
1 liliomán hímzett női ing v. Angot dúsan dis/.itve 
1 (degaus franczia korset dús bimz éssel 
• linóm írni alsószoknya dúsan díszítve 
i női labravaló hímzett vollanttal
1 uri-ing, rumburgi vászon valótii, sima vagy r. d-.s a légiin 
1 uri-ing, valódi rumburger tantisie. hímezve a legfinomabb 
1 uri-iiig, lantasie-mell-elóvei, cliirton 
1 női labravaló a lejein. zsin,.rbói, sima ós .liiMtn .liszitv.- 
1 szoknya a legjobb zsinórjaikét sima es dúsan .*iszitve 
1 korzett a legjobb zsinorbarket sima es dúsan diszitve 
1 uri-ing. vászon-fantasie-niellelivei 
1 női ing valódi vászon, sima ús fan. leglinomabb 
1 tlullon vászon-in"-
1 m.i ing, valódi vászon, biinezve a legrtnomabl.
1 nm ing, valódi v.iszon, kézi hímzett 
1 db dO rőt zsinorbarket. a legfinomabb 
1 korzett hímzett fodrokkal legfinomabb 
l) db “ 4 szeles lepedő varras nélkül 
ti dl. ( ,  szeles lepedő varras nélkül tiszta vászon légiin.
1 asztalnemű I, .személyre, fehér es színes 

“ ('üélyre, fehér és színes 
1 e b dl) nd 4 szeles liázivaszon 
1 db 4b r>>t "4 széles kreaszvaszon 
í ,, ri’J á  Si!,ilt's irlandi és hollandi v. 
io n * , 4 SZcl,;8 rwi'ilmrgi va.-zon
U  db törlőruha csmvat és dannisz

l  dnmasz- asztalnemű, fi személyre 
•)0 Irtot tevő vásárlásoknál.

előbb ft. 1 50 csak ft
„ lt. 2 .— csak ft.
„ ft. 2 .— csak ft.
.  ft. 2. csak tt.
„ ft. 2. csak ft.
.  ft. 2.— csak ft.
„ lt. 2.— csak ft.
„ ft. 2. csak ít.
_ ft. 2. csak ft.
„ ft. 2.— csak ft.
„ ft. 3. csak ft.
„ ft. 3. csak ft.
„ ft. 3.— csak ít.
„ ft. 3 -  csak ft.
„ ft. 3
.  ft. 3.
.  ft. 3.
r ft. I.
„ ft. 4.
„ ft. 4.
,  lt. 4.
- ft. 4.
 ̂ ft. 4

ft. 4o
3.50

csak tt 
csak ft. 
csak tt. 
csak ft. 
csak tt 
cs;,k ft  
csak ft. 
csak ft. 
csak ft.

1.
1.
I.
1.
1.
1.—
I.
1.
1.
1.50
1.50 
1S* i
1.50
1.50
1.50
1.50

cs.k ft.
2,50, 3*3.50.

1.

Ráadás: vagy

2 -  
4 tt.

4' 4.50. 5 ft.
.2 2.50 3 ft. 

1 1.25 1.50 ft. 
1.50 2 2.50 ft. 
1.25 1.50 2 f t

2.50 3 ft. 
VI 2 2 50 3 ft.

2.50 3 ft.
2.50 3 3.50 4 ft. 
4 4.50 5 fi < ft

7.50 8 9 10 11 ft.
2.50 3 3 50 4 ft.

9 10 ft.
13.50 14.50 ltí.50 f t  

3 3.50 4 4.50 5.50 ft.
8.50 10 11 12 14 ft. 
5.50 fi 50 7.50 8 ft.

Ifi 17 18 18.50 ft. 
18 19 20 22 24 27 30 tt, 

24 27 30 33 3fi 40 50 f t  
3 3.50 4 5 fi 7 8 forint.
24 darab zsebkendő

i i i v n  V t l K d l  I d n U K I U l l .

sevelbeli megrendelések az össeg beküldése vágj’ utánvétel mellett pon- 
tcljesittetnek. — Árjegyzékek és kelengye-előirányzatok ingyentosau és gyorsan teljesittetne 

megküldenie c.
Megrendelések az összeg beküldése vagy után 

vét mellett e czim alatt kéretnek:
B  iis« l M- l t ra i i l i t i i svfa t t  u u g  - F a lu  i í

von
A. S t r á ü s s ,

Hées, Rotheuthunnstrasse 21. sz.
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