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Helyzetünkhez.

hogy ő elismeri a fejedelemségek jogát
külön kereskedelmi szerződéseket kötni,
és hogy ezt Németország és Oroszország
^ válaszfelirati vita a magyar
is elismerik, é s ------------punktum.
Taggyűlés alsó házában oly ter
A porta engedett, mert e nézetet osz
eimet vett. moly megfelel a napi
totta Oroszország, de az elkeseredettség
(rdés fontosságának; bármennyi
Ausztria ellen nőttőn nőtt, és Abdul-Aziz
azon egészen keleti sóhajára szolgáltatott
jejébe került is az országnak és
alkalmat, melyben a vendégszereteti kö
•joí a nincs kilátás arra, hogy az értelesség megszegését lobbautotta Ferencz
jekliaibász mameluksereg megtérve
József ellen.
, (jiinbánólag akként vesse túlszámú
Itt csak futólagosán említem m eg,
.zavazatát a mérlegbe, mely a haza
hogy Milán fejedelem Konstantinápolyban
hódolatot tett ugyan, de azért nem kapta
íivánalmainak megfeleljen, noha
meg
a Kis Zvornikot, mint ezt remélte
* ;rc látható, hogy a felirati bizottvolt, és a mint elutazása előtt hirdették
‘^ n.tk indokolásával ellentétben lévő
volt a belgrádi lapok. Hazatérte előtt te
rV.it szláv irányú javaslata lesz a
hát Bukarastbe ment és Relgrádba érke
zését azon hír előzte meg, hogy Roma
többig által elfogadva és hogy enuiával Törökország ellen daezszövetséget
,iel fogva megmarad a Tisza-uiiniszkötött.
rinni melynek eljárását a horvát
A mint emlitóm, Httssein Avni pasa.
•iretiék kivitelével az egész alsóház
ki már ez időtájhau szultánjának meg
lte)te és kárhoztatta, mi a vitára
buktatását elhatározta volt, nem akarta
az orosz befolyást maga ellen kihívni és
. ,r, jtott időt mégis jól alkalmazott
engedett a romániai kérdésben, mert Orosz
nak tekintjük.
országgal állott szemközt. De nemsokára
Kimutatta ezen vita, hogy most
ezután a Hirsch-féle vasúti kérdés került
minden, meg le nőm járt es
szőnyegre, hol csak Ausztriával volt dol
oamba vehető politikai tényező el
ga. Itt már nem engedett. Az osztrák kö
vetségnek tudtára adta, hogy nem kapja
indult a !’isza- kormánytól, Hogy
meg az óhajtott fennállt. Zichy ki már
.sak azon tömeg fog mellette sza
a szultán ígéretét bírta a tárgyakra nézve
vazni. mely az egyes egyének véga palotába folyamodott. De ott megelőzte
„(Ikiiii silányságánál fogva csakis
volt hü barátja IgDatieff, ki örült, hogy
• megóvd imponál, csak tömegesen
Ausztriának is okozhatott egy kis bajt.
Es igy nem kis csodálkozására azt
-erée/li kimondani a bosnyák pokellett hallania Ziebyuek, hogy neki a
. nka pártolását, míg egyenkint szészultán „semmit- sem Ígért, és hogy az
n-eiili annak bevallását, de miután
osztrák-magyar nagykövet hazudott. Ez
:artj.uiak telbomlását vonná maga I incidens annyi port vert fel. hogy nem
;an a kormány bukása és ez kér
tartom szükségesnek részletesen 'elmon
dani egyes mozzanatait, csak az időpon
őbe hozhatná epedve várt megjutot akarom megjegyezni, melyben a kér
lalmazasát. elég rövidlátó azt remél
dés az által oldatott meg, hogy Andrássy
őin. lmgy a kecske is jo fog lakni
nem kapta meg, a kivánt elégtételt és
ég a káooszta is meg fog maradni,
Zichy kénytelen volt az első lépést meg
tenni a diplomatikai relitiók felvételére,
a mi pedig már teljes lehetetlenség.
melyeket, legalább a nagyvezért illetőleg
A Tisza-kormáuy ennél fogva,
megszakított volt. Történt ez 1875. évi
ha megmarad is. az erkölcsi alapot
mártiusbau. — Április 1-cn Dalnjátiába
egészen elvesztette lába alól, a haza
indult az osztrák császár,
polgársága nem tekinti már parla
Mintha dalmátiai és olasz útja valami
összefüggésben lett volna az orosz és né
mentáris kormánynak, hanem olyan
met érdekekkel, a czár Gorcsakoffal köz
nak. uielv magát a nemzet akarata
vetlenül ez utazás után, Berlinbe utazott,
ellen feltolta és hatalmát hazaellenes
hol észrevétetett, hogy Goresakoff igen
eszközökkel a haza vesztére minden
isszasan tanácskozott Bismarckkal, és
így ez utóbbinak igen hosszú audientiája
áron fenntartja.
án, melyet neki f, német trónörökös
Hogyan fog ily kormány fel
iott, ez Olaszországba indult. Erre egyadatának azon pénzügyi deroute közt
ást követték, Albrecht főherczeg útja
melvet maga előidézett, megfelel
msbe a czárhoz, és német császárhoz,
hetni, hogyan fogja mameluksere
: osztrák császár találkozása a czárral
■'eipertbcu, az orosz, olasz és német trougének tett ígéreteit beváltani, arr<>
•ökösök találkozása Becsben és az oszttermészetesen a rotideszií és tág
,k és német császárok összejövetele
lelkiismeretű mameluk nem is gon
ebiben,
ilolkozik, mert a gondolkozás álta
Ez időpontok figyelembevétele azért
lában nem szokott kenyere lenni, dntos, mert közvetlenül megelőzték azon
jrczegovinai mozgalmat, mely életben
hát végtére ki is törődik ezekkel
irtott a berlini szerződésig — ki ?
ha a kormány czélját elérte!
E mozgalom első jelei, (a mostari
A felirati vita annyira tisztázta
irök utazók lekonczolása és a drassegoi
a helyzetet, hogy végre is kimutatta,
srekedés) még sem ngy tűntek fel, mintha
egész világításba helyezte a politi
lapos félelmet költhettek volna. De az
sztrák császár dalmátiai útját úgy kasz
kai és nemzetiségi pártok mibei
álták fel, úgy aknáztak ki, bizonyos, ki
egyeznek és miben válnak el törek
alja, kitől oda küldött Ügynökök, hogy
végeikben, kimutatta azt is, bog)
zavolyei népgyülés követte e két jelentiszta, nem befolyásait választások
ikteleu eseményt. Hogy az igazgatások
ludrássy tudtával e vagy sem) Ausztria
ttján melyik párt számíthatna túl
evében történtek, legjobban bizonyltja az
lyomó többségre az országházban.
ogy a lázadók eleinte a fekete-sárga
A többit nem ap ors^ágbázban, nem
drogéval indultak meg és ezt csak két
a inamelukok. — hanem az európai
éttel a felkelés kezdete után cserélték
tsemények fogják elhatározni.
d a fehér kék zászlóval.

Néhány adat a
bosznia-herczegovinai
kérdés tfírtéi leiméhez.
(Vége.)
Minthogy az osztrák izgatásoknak
fcoazniábau nem voltak még reDC1^
,*
az osztrák császár
február
tavában Pétervárra utazott. Ltjának es a
j-iarraii találkozásának eredménye egy ül
kérdés volt. A romániai függetlenség kér
désé, mely azonban igen szeróuy alakban
untatta be magát két hóval e találkozás
tttán t. i. abban, hogy köthet-e Románia
külön kereskedelmi szerződéseket ?
A felelet e kérdésre ugyan elég tisz
ten van meg az 1866-iki beruházási tor
tokban, de Ausztria nem osztotta e ne
zet®t- Hosszas jegyzék váltások, tiltakoza,f)k és panaszok következtek. Az égé®2"
vége azonban az volt, hogy 18t4-jk
októberben az osztrák-magyar kousunti“Ípolyi követség tudtára a d u a portának,

Fiaménak, montenegrói miniszter,
ridőn látta, hogy a mozgalom komolylyá
ezd lenni, valósziuüleg orosz tauáosra,
ezetését Montenegrónak szerette volna
iztositani. Béesbe utazott tehát fegyvere
i t vásárolni az ujonan szervezendő mon“negrói hadsereg számára. Meg is kapta
, bécsi arseuálból. Később e fegyverek a
elkelöknél találtattak. (Érdekes az, hogy
,z erdélyi puts számára megszerzett fegyerek szinte a bécsi arseuálból kerültek
;i és pedig Úgy hogy áíütóiag ai montel e s r ó i hadsereg szamara vétettek meg)
-yid ejü leg Plameuáccal Milán fejedelem
s Becsbe utazott, de ez
Nowi•offboz és Schweinitzhoz fordu t kózvetiésért Andrássyuál. Andrássy, ki sehogy
em akarta, hogy Szerbia befolyása gyaanodjék keleten, ellenkezett minden szerb
ivatkuzással a felkelésre nézve.
A gradiskai leikelés kezdete után,
uég mielőtt ideje lett volna a portának
•sak katonát is küldeni a fellázadt kerhmok ellen a három császár követei köz
vetítésüket ajánlották a lázadok kibékt“ ézve. Nem kis m eglepetésére a
,orta ajánlatukat elfogadta. (H a nem fo

gadja, Európa előtt mint csököuös bar
bárt mutatják be, ha elfogadja a felkelés
időt uyer fejlődni.) Illető consuljaik uta
sításokat kaptak, hogy a felkelőket békés
hazatérésre bírják. — Persze hogy nem
arattak sikert.
E helyett, midőn a porta egynéhány
zászlóaljt küldött Boszniába és Herczegovinába a lázadás elfojtására, Szerbia,
mely erre Oroszországtól bátorittatott,
azon ürügy alatt, hogy ő a Herczegovinába küldött csapatok által magát fenye
getve érzi, a világ nem kis csodálkozására
mozgósítani kezdett. Néhány héttel erre
az első bolgár proclamatió jelent meg,
mely a népet a török zsarnok elűzésére
szólítja fél.
Szerbiát magatartásban erősité az okt.
18-án Belgrádija érkezett Sumarakoflf tábor
nok. A ezár megadta Szerbiának az enge
dőimet kikötni Törökországgal és erre
nézve Montenegróval értekezni. Szerbia
tehát folytatta hadi készületeit’ és Monte
negró november második telében szinte
mozgósítani kezdett.
Most már minden késznek látszott
egy határozottabb lépésnek megkísérlésére
Ausztria részéről. Doez. 8-kán Albert fő
herczeg Pétervárra utazott a ezárt meg
látogatni és ugyan e hó végén jelent
meg a birhedt Andrássy-féle jegyzék.
Jogi szempontból egy kevéssé nehéz volna
megmondani, hogy tni hatalmazta fel az
osztrák-magyar külügyért e lépésre, de
meg ette. A porta ismét elfogadta e jegy
zéket és ismét elkövette elöbbeni hibáját,
hogy a hatalmak közvetítésére bízta a
dolgot mikor erélyesebb katonai lépése
ket kellett volna tennie. Kinevezte tehát
1876-ik fekr. 17-én Ilejdas és Vasa effeudiket kormánybiztosokká a jegyzékben
igényelt pontok végrehajtására. De a fel
kelők vezére P . ko Paulovic3 nem tartotta
Andrássy jegyzékét oly tiszteletben mint
a porta és visszautasította a pontokat.
Vagy egy héttel reá Rodich 'ábornok Cetlijében járt. Hogy mi czélból az
ugyan nem mondatott meg, de anuyi
bizonyos, hogy nem azért, hogy Monte
negrót békés magatartásra bírja, mert
egy hóval 'oetinjei útja után Mukbtár
paRa, ki Ilerczegovinában a felkelőket
megverte, aztsürgönyözte Konstántinápolyba, hogy ellene a harezban 7000 monte
negrói vett részt. A porta azonnal hábo
rút akart izeuni Montenegrónak, de Igqatiefl’ kezdeményezése alapján, az osztrák,
franczia és német követek bonyodalmak
kikerülése végett arra bírták, hozt ezt abba
hagyja.
A porta ez engesztelő magatartására
a felelet Szerbia részéről a várak lázas
erősítése Moutegróéről újabb hadikészü
let és Platnenac bécsi és berlini útja a nagy
h a ta lm a k részéröl pedig a végpontja miatt
úgy is el nem fogadható remek memorandum
volt, ,nelynek átadását már Angolország
magatartása hiúsította meg.
Hussein Avni, tekintve Austria kétes
magatartását a kleki kikötőre nézve és a
felkelőkkel s a fejedelemségekkel szem
ben, tekintve a szultánnak vak engedé
kenységét az orosz követség iránt és az
ebből keletkező veszélyt, sikeresen gyözödtette meg Midhat és Mehetned Rusdi
Müterdzsim pasákat arról, hogy egy napot
sem szabad már veszíteni, és hogy az
orosz uralomnak a Rosporuson véget kell
vetoi. — 1876. május 30-án Abd-ul-Aziz
helyébe Mehetned Murád ültetett a trónra.
Ezen császár elleuéhen a diploma
tieai játékot nem lehetett folytatni, mert
betegsége miatt Midhát és Hussein Avni
pasák vezették erélyesen az államkor
máuyát.
Az utóbbi sajnosán csak két hétig. —
Meggyilkoltatott!
E ministerek uem alkudoztak Oroszor
szággal ón azonnal a legerélyesebb eszkö
zökhöz folyamodtak a rend helyreállítá
sára. Hussein Avni meggyilkoltatása után
Midhát és Mebemed Ruzsdi majdnem ép
oly erélyesen haladtak a megválasztott
utón. De az újabb berlini találkozás, bár
memoranduma kndarezot vallott már ren
delkezett hasonló eshetőségekre nézve is.
Szerbia I87(j. jun. 28 án átlépette a
Drinát és egyidejűleg evvel ultimátumát
küldte Konstántiuápolyba. Nikita fejede
lem pedig nyíltan a felkelők élére lépett.
Ez év julius havának 8-án jött létre
a híres reiobsstadti találkozás a czár, az
osztrák császár, Andrássy, Goresakoff és
Novikoff között. Ez összejövetel azért bír
különös fontossággal, mert nem csak a
czélt tárgyalta, mely eddig is tisztán,
lebegett a három-császár-szövetség tagjai
előtt, hanem mert a czél elérésére szük
séges lépéseket esen határozták el. Ezen
biztosította a czár Ausztriának Bosznia
birtokát. Nem tudni Ignatieff szántszáudékosau hallgatta-e el a Herczegovinát, '.ezen
vitattak meg a Szerbiának és Monteneg
rónak adandó területöregbitéseket ezen a

Romániának adandó Dobrudzsa és a tőle
elveendő Bessarábia kérdését. Ezen vég
re a bolgár fejedelemség viszonyát Orosz
országhoz.
Ha azt mondom, hogy ezen biztosí
totta Oroszország Asztriának Boszniát,
nem azt értem, hogy már előbb nem Ígérte
volna ezt a tartományt, hanem hogy ez
időtájban gondolt először arra, hogy ez
Ígéretet meg is kellend tartania. Addig
úgy ígérte Bosniát Auszriának, mint
Ígérte volna Törökországnak Arábiát és
Kelet-Indiát.
De ha Auszria semlegessége mellett
sikerül czéljait elérni, uem engedte volna
meg a tartomány megszállását. (Tessék a
san-stefanói békére gondolni.) Azonban
egy erős török kormányuya! szemben (és
az akkori kormáuy erős volt) igen komoly
eseményekre kellett elkészülve ienniök. A
törökök erélyes ellenállása roiudenféle
complikátiókat szülhetett és ezeken csak
úgy lehetett diadalmaskodui, ha Ausztriá
ról egészen biztosak lehettek SzentPétervárott.
Két héttel a reiebstadti találkozás
után a bolgár zavarok ütöttek ki. Egy
héttel ezután Románia már a II. osztályú
tartalékosokat is behívta.
Ezalatt, bár a montenegróiak szeren
csésen küzdöttek Mukbtár és Maümud
Ilarndi pasák ellen, Al)d-ul Kerirn várat
lan gyorsasággal (mások azt mondanák
lassúsággal) verte meg a szerbeket. Ebből
ki tudta mily cszmekapcsolat utján Német
ország és Ausztria egyszerre egy uagy
szláv veszély rémképét látták a politikai
láthatáron felülírni és jónak látták a czárt
arra kérni, hogy a sziávokuál személyes
befő Kását a veszély elhárítására fordítsa.
(Nekem úgy tetszik, hogy e határozatlan
veszélynek sok analógiája van azon szinte
közelebbről meg nem határozható veszélylycl, uielylyel a magyar miuisztérium
szokta fenyegetni a képviselőket, ha holmi
egyezkedést nem akarnak elfogadni.) A
czár nem vonakodott e kérés teljesítéstől,
de a feltétel az volt, hogy a porta még
győzelem esetére is büntetlenül hagyja
Szerbiát.
Szeptember 1-én a konstantinápolyi
követek tanácsa el is határozta, hogy ez
alapon békére kéri fel a portát. Nem
czélom a két hónál tovább tartó alkudo
zásuk egyes mozzanatait követni, csak az
eredményről szólok. Nov. 1 én vagyis
inkább 30 án megadta a porta, a külbatalmak pressiója alatt, Szerbiának a fegy
verszünetet, melynek hatása Monteneg
róra is kiterjesztetett.
A inig ez alkudozások folytak, Orosz
ország Sumarakoff és Novikoff által sür
getette Bosznia elfoglalását. Szerette volna
ha Austria már akkor corapromitálta volna
magát annyira, hogy a visszalépés lehe
tetlenné tétessék. De Andrássy mégis ta
nácsosabbnak látta várni, míg a porta
nem leend képes ellcutállni.
Románia ezalatt seregét 45,000-re
vitte fel.
Adb-ul Kerirn pasa, ki e készületek
ből igen világosan kiolvasta a háború
elkertfibetlensógót,, azt tanácsolta, hogy
Romániát kell megszállni mielőtt Oroszor
szág átléphetné a Pruthot, (Oroszország
lengyelországi és ukraiu {serege ekkor
már hadilábon volt) de a félénk küliigymiuister, Safveí pasa, ki jninden nesztől
félt, Ausztriát nem akarta felbőszíteni és
a szerdár-i ekrem ajánlata megbukott.
Milán kivel a ozár megelégedetlenségót éreztette, mert Dseruajeff által magát
szerb királyija kiáltatta ki, de azt is
látta, hogy a török előbb lesz Belgrádban mint az orosz segéd hadtest a Dunán
a béke megkötését sürgette. Szerencséjére
Midhát megbukott és az őt követő Edbem
még hitt a béke lehetőségében és igy
megkezdődhetnek az alkudozások, melyek
a március 1-én kötött ismert török-szerb
békéhez vezetlek.
A míg a szerh fegyverszüneti alku
dozások folytak, az európai conferentia
terve jqtott szőnyegre Nov. 8-án az angol
követ átadta a portának kormánya néze
teit e oonferenti&ra nézve. Nov. 18-án
elhatározta a porta, hogy benne részt vesz.
A felhatalmazottak össze is Ilitek Konstan
tinápolyban, s az orosz biztos javaslata
folytán, egy elő conferentiát tartottak,
melyből a török tagok ki voltak zárva.
Ez előconferentia dec. 20-án végezte be
munkálatait és kész határozókkal lépett
egymásodik tanácskozásba, melyet conferentiqqak neveztek.
Ezalatt Oroszország egyre sürgette
Béosbcn Bosznia megszállását és utalt
Salisbury magatartására, biztosítva Andrássyt, hogy Angolország nőm,fogja elle
nezni terveit. Audrássy Béesbe hívta
tehát Bcust és Károlyi nagyköveteket,
Rodich és Mollináry tábornokokat.
Á Beust áltat hozott adatok azonban
nem nyugtatták meg eléggé Andrássyt

K ia d ó h iv a t a l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.
Angolországszán lékai felöl és a reichstadti
szerződés végrehajtása későbbre halasztatott.
A porta, mint eléggé ismerve van, a
conferentia határozatait nem fogadta el
hanem egy elleninditványnyal lépett fel,
A hatalmak küldöttei erre elhagyták
Konstantinápolyi.
Midőn létrejött a béke Szerbiával, a
hatalmak elkészítették a londoni jegyzé
ket, mely jóváhagyott mindent, a mit
a porta addig tett és csak arra hiyja föl
a konstantinápolyi kormányt, hogy hajtsa
végre az Ígért reformokat stb. Egyetlen
pontja, mely vészt jósolt (az „anguis in
berba") a lefegyverkezési kérdés volt.
Ezt a porta, tekintve, hogy M mt ■negró még folytatta a háborút, hogy
Románia fegyverben állt, hogy Oroszor
szág több hadtestet egyesitett Kiscbeu- fben, nem tehette és ez volt a szeg, me
lyen a czirogató kéz megakadt.
Több jegyzékváltás után OimszorBzág 1878 ápril 24-éu megizente Török
országnak a háborút és azonnal átlépt; a
Pruthot.
A bareztéri események sokkal is ueretesebbek, semhogy itt követnem kelljen
egyes mozzanatai.
A boszniai kérdésre nézve csak ak
kor kezd érdekkel bírni, mikor az or isz
hadsereg Ozmán, Szulejuián és Mebemed
Ali pasák által 'oly helyzetbe van hozva
hogy a nagy herczeg már arról kezd
gondolkozni, hogy volna e jobb a Duuáu
visszamenni. A czár, nem osztva Napóleon
1870 iki akadékosságát a török segélyt
illetőleg*), Romániát tényleges közremű
ködésre kéri — Szerbiát szinte segélyére
hívja fel. De ez nem engedhetett oly
könnyen, nem a semlegességi feltétel,
mely alatt megkapta a külhatalmak iuterventióját Konstantinápolyban; a fegy
verszünet megnyerése alkalmával, hanem
Ausztria kételyeit tartotta féken. Ausztria
nem kételkedett ugyan az orosz barátság
felöl, de attól tartott, hogy ezen közre
működés oly igényekre bátorítaná e feje
delemséget siker esetében melyek Ausz
triának bosniai és herczegovinai érdekeibe
ütközhetnének. Ekkor a czár egy szárny
segédjét (nem jegyeztem fel nevét) küldte
Béesbe és minthogy az nem győzhette
meg Andrássy ellenvetéseit a czár a
német császár közbenjárásáért, folyamo
dott. A német császár Salzburgban talál
kozott az osztrák császárral és erre min
den akadály megszűnt Szerbia késznek
nyilatkozott szeptember 6-án megkezdeni
az ellenségeskedést. (Tényleg csak Plevna
eleste után lépett fel.)
A négy szövetséges azonban sem
mire sem mehetett. Plevna állt és a félénk
Mehmed Ali helyett Szulejmau pasa vette
a snmlai parancsnokságot.
Ekkor Oroszorág, a már szeptember
ben megkezdett konstantinápolyi alkudo
zásoknak adott ajabb lendületet. Titkos
ügynökei úgy áliiták elő a szultánnak
az ügyet, miuiha Törökország csak úgy
menekülhetne meg a végomlástól, ha Orosz
ország karjai közzé veti magát. I li foly
tatják a háborút, az Ausztriával és a
fejedelemségekkel kötött szerződések értel
mében Európában úgy szólván semmi seui
marad meg nekik stb.
Said pasa a szultán főtitkára egy
török államférfinak, ki még leheségesuek
tartotta Austriátegy Franczia-Angol-Török
szövetségbe vonni, okt. kezdetén ezeket
mondta: „A ki azt állítja, hogy Austriát
az orosz kezei közül ki lehet inenteui —
vagy álmadozik vagy hazudik. Austria
csak semlegességének diját Boszniát és
a Herczegovinát tartja szem előtt.**) De
mondá tovább, még nem kapta meg.
Said pasa soha sem hitte, hogy
Törökország megmérkőzhetnék Oroszor
szággal, még kevésbbé Austriával, ez
utolsó megjegyzése tehát meglepő vöd.
Csak két hónappal később lett érthetővé.
(Midőn Mabmud Damad pasa a Balkánba
utazott,) és a San-stefanói béke igazolta
szavait.
Az orosz ügynökök tehát azt aján
lották a portának, hogy elégítse ki az
orosz érdekeket és az oroszok megtartják
nekik Boszniát és Herczegovinát. Ha
Angolország ez időtájban oly határozottan
lép fel, mint ezt két hónappal későbben
tette, talán meglehetett volua menteni a
portát, de ez nem történt tényleg a porta
az oroszok karjai közé vetette magát.
Elesett Plevna, ellnglaltatott a Sipkaszoros, eltévedt Szulejmau pasa. (Mmder*) 1870-beu Ali pasa nagyvezér egy török
hadsereget Napóleon rendelkezésére akart, bocsátani
Németország ellen Feltétel a capitulatiók megszün
tetése volt. Napóleon nem fogadta el. De tíerlinben ezt nem feledték.
**J Evvel igen is megegyezik az. a mit ilerby
mondott, t. i hogy Ausztria már 1875. óta kötötte
meg a boeznia-herczegovinai foglalást tartalmazó
szerzódest Oroszországgal. [Talán helyesebb volt
volna 187& vagy 1876-ot mondani.]

röl más alkalommal többet.) A törökök
nyakra-főre Ürítették Drlnápolyt, hogy
az oroszok kényelmessebben vonulhas
sanak be. Míg Konstantinápoly utolsó
védvonalát a Derkos Tehekmedzse vonalt
is kiürítették — a semleges öv alakí
tására.
Ekkor érkezett meg az angol hajóraj, hogy tanúja lehessen a san-stefanói
békének.
Midőn a czár látta, hogy czélját
sokkal tökéletesebben érte el, mint azt
kezdetben remélte, és hogy Ausztria
segélyére már nem szorult, nem csak
feleslegesnek tartotta az osztrák követe
lések keresztülvitelét, de sőt hasznosabbnak
tartotta Ausztriát kijátszani. így jött
létre a san-stefanói béke XIV. pontja
mely bizony nem váltotta be a reichstadti
Ígéreteket.
Ekkor Bécsben nagy volt a harag s
kétségbeesés. Pertidiáról beszéltek és
Andrássy az angolokkal kezdett alkudozni
Oroszország megalázására. Alkudozgatott ö
már máskor is a mióta kitört a háború,
de úgy, hogy az angol kabinet egy
mostani tagja azt mondhatta felöle: „ha
szerződés kötésre, vagy valamely komoly
lépés végrehajtására kellett volna a do
lognak kerülni, mindig kisiklott kezeink
ből.*') De ez egyszer komolyan vette a
dolgot. Alkudoztak tehát. Angolország erre
támaszkodva, fegyverkezni kezdett és
Oroszország belátta, hogy ez nem tréfa.
Megezirogatták tehát Andrássyt. Ignatieff
Bécsbe ment és nagynehezen jóvá tette [a.
bajt azon Ígéretével, hogy a cougressuson
majd találnak ők valami módot, mellyel
Bosznia és Herczegovina Ausztriához csatoltatik.
Mi.Iűti Ausztria meg volt nyugtatva
ez ígéretek komolysága felöl, az angol
alkudozásokat avval fejezte be. hogy le
hetetlenséget kért, t. i. az angol alkot
mánnyal össze nem férő subsiiiiumot.
Derby erre azt felelte: hogy subsidiumot
nem adhat, de garantirozhat egy vissza
nem fizetendő kölcsönt. De Andrássy a
subsidium mellett maradt; mire az alku
dozás véget ért.
Azalatt Suvaloff Angolországgal [is
kezdett alkudozni. Derby, ki látta, hogy
a cabinet ez alkudozásokon kívül egy
foglalási tervet kohol, leköszönt. Salisbury
mindjárt elfogadta a körjegyzékére követ
kezett orosz ajánlatokat, de Cyprus elfog
lalását is biztosította a portával kötött junius
4-iki szerződés által.
Összejött végre a berlini congressus.
Austria nem elleneztette az orosz követe
léseket különösen a Bessarábiát illető
pontott*) mert mindig, azt hitte, hogy
Oroszország Boszniát és Ilerczegoviuát
fogja oda ajánlani neki Orozsország,
azonban nem akart ily ajántatot tenni
bár megígérte, hogy nem ellenzi, ha más
teszi azt. Andrássy tehát Bismarck bér
czeghez fordult: de ez sem volt hajlandóé
lépés megtételére. Ekkor Andrássy kinyi
latkoztatta a német cancellárnak, hogy ő
odahagyja a congressust. Ciprus cessiója
nem lévén még ismeretes akkor, Bismarck
bonyolódásoktól tartott, pedig neki béke
kellett. Megkérte tehát Salisburyt hogy ő
tegye az indítványt. És az angol külügyér
kapott az alkalmon, mert ez könnyítette
a cyprusi szerződés bevallását.
Így iktattatott a berlini szerződésbe
a XXV. czikk, mely ma európai mandá
tum czim alatt szerepel minden jegyzék
ben és czikben, mely a boszniai foglalás
sál van kapcsolatban.
Oroszország ez adományból különben
addig is nagyobb hasznot húzott, mint
Austria, és ha sikerül neki Afghanistánhan eléggé foglalkoztatnia az angolokat,
és Novi-Bazárnál hajba keríteni Austriát
a törökkel, világos lesz, hogy Austria
necsak várja, hanem meg is kapja Bosz
niát és Ilerczegoviuát.
*
**
*] A román minisztérium iegközeléMi [október
12 ] hivatalos leleplezéseket közölt a kamarával a
lelöl. hogy iiessarahia már a reiehstadti találkozás
óta el volt veszve líomániára nézve — minden
összevág annak bebizonyítására, hogy Andrássy
kezdet óta eonspirkált az oroszszal — Boszniáért.

— O r sz á g g y ű lé s i k é p v is e l ő k k é
megválasztattak: Bakay Nándor független
ségi párti Pulszky Ferencz ellenében 275
szótöbbséggel Szegeden. — Sziiádi Lajos
függ. párti Kecskeméten egyhangúlag.—
Tapolczán herczeg Odescbalchi Arthnr
tügg. párti választatott meg 737 szóval
Schvarcz Gyula habaréki 137 szavazata
ellen. — Szentesen is a függetlenségi párt
győzött, megválasztatott Törzs Kálmán (554
szavazattal Kis Zsigmond 210 szavazata
ellen.
— A m a g y a r d e le g á c ió f. h ó
21-éu tartotta első ülését, melyen Andrássy
benyújtotta az occupatio eddigi számláját. A
60 millión kívül 42 milliónyi póthitel és
34 millió keli a jövő évre. Ez lett volna az ülés
tárgya, ha F á i k M i k s a nem interpellálja
a külügyminisztert az iránt, hogy az oro
szok nem hajtják végre a berlini szerző
dést Romániával szemben. Erre azután
Audrásy a november 23-iki ülésben vála
szolt és F á i k M i k s a „örömmel* vette
tadomásul, hogy az oroszok nem szándé
koznak a berlini szerződés elé akadályo
kat görditeni.
— A b o u n ia l m o h a m ed á n o k
által feliratot intézteitek ő felségéhez. A
felirat 58 kiváló mohamedán aláírásával
van ellátva, melyet egy bizottság f. hó
8-án adott át Phillipovichnak, hogy azt
ő felsége elé teijeszsze. A feliratba alá
zattal kérik ő felségét, hogy adjon bocsá
natot ée kegyelmet mindazoknak a kik ő
felsége csapatai ellen kifejtett ellenállásban
részt vettek. Kimondják, hogy örökre e l'

szakadnak az ottomán birodalomtól és
szabad akaratból elfogadják a jogos és
törvényes kormányuknak az osztrák-ma
gyar monarchiát, miután nézetük szerint
az occupatio a hódítás jellegét ölti ma
gára. Kérik ő felségét, vegye fel őket
alattvalóknak és kegyeskednék kieszkö
zölni hogy belső és külső vallásos intézmé lyeikhez saját kebelükből méltó egy
házfőt és vezetőt kapjanak.

ORSZÁGÚIT ÜIsÉ».
A lefolyt héten még mindig a trónbeszédre adandó válaszfeliratok általános
tárgyalása volt napirenden. Jelesebb be
szédet tartottak a többi között: Z s e d én y i Ede, ki nemcsak leghatározottabban
kárhoztatta az occupatiot, hanem egész
nyíltsággal kijelentette — kormánypárti
létére — hogy a feliratot nem pártolja.
S i m o n y i E r n ő meglepő alapossággal
tartalmas és kimerítő beszédet tartott. —
B i t t ó István is ellene nyilatkozott a bi
zottsági feliratnak, miután a miniszteielnök magyarázata után azt el nem fogad
hatja. H e 1fy I g n á c z jeles beszédében
élesen megtámadta Tisza Kálmánt és^megfelett a miuiszterelnök azon vakmerő állitásánák, hogy a választások szentesiték
az occupatiót. W a h r m a n n Mór beszé
de figyelmet sem keltett. C s a n á d y Sán
dor erőteljes kifejezésekben támadta meg
a mai rendszert, a külügyi politikát s kü
lönösen Tisza kétszínűségét és bitehagyottságát. M ol n á r Aladár a november 23iki ülésben interpellatiot terjesztett be a
honvédségnek az ország határán kívül
való alkalmazása végett.
A felirati vita — miután az ellen még
T h a l y K á l m á n , Nemes S á n d o r gr.
és J n r a s z e k Fe r e nc z stb. — szóltak,
befejeztetett és a bizottság javaslata, mely
az occupatiot pártolja 2 0 2 szavazattal
1 8 0 ellen tehát 2 2 szavazattöbbséggel
elfogadtatott. Távol volt 48. Ezekből lát
ható, hogy a kormány többsége vajmi
csekély. A megyebeli képviselők közül a
javaslat ellen szavazott: N a g y F e r e n c z,
Me n d e B ó d o g és S i s k o v i c s Tamá s ,
— mellette szavaztak a konczleső mamelukok: D á r d a y Sándor, An t a l Gyul a,
G o m b á r T i v a d a r , T a r a y A n d o r ás
S z i l y L á s z l ó ez utóbbi daczára annak,
hogy ellene beszélt mégis reá szavazott.

K tliF O L D .
Végre valabára megkezdődött az afghán háború és pedig az angol fegyve
reknek kedvezvén a szerencse. Az angolok
bevették Ali-Musjid várát, melyből az el
lenség éjjel elmenekült. A „Daily News*
jelenti, hogy Ali-Musjidban 40—50 sebe
sültet találtak. Az angolok számos foglyot
és 21 ágynt zsákmányoltak. A szoros
északi részében egyre lövöldöznek, de azt
hiszik, hogy az afgháuok ellentállása meg
van törve.
A „Daily Telegraph* jelenti: Browne
hadosztálya Dandikbanába érkezett s on
nan azonnal Dákká felé nyomult előre, úgy,
hogy 24-én délben már az erőd falai ajatt
állott, melyek közül az afghánok kivo
nultak. A lakosság mindenfelé fellázad a
menekülő csapatok ellen. — Hírlik, hogy
J e l l a b a b a d o t az a f g h á n o k szin
t é n k i ü r í t e t t é k s őrsége Kabul felé
menekült. Az összeköttetés Ali-Musjid és
Browne hadosztálza közt helyra van ál*
litva. — A Quettah hadosztály f. ho 25éu megszálló' ta Pisinát.
A porta a novibazári terület meg
szállását csapataink által szívesen elő fogja
segiteni azon esetben, ha a török csapa
tok Növi bazárban, három hadászati pon
tot megszállva tarthatnak.
Muszkaország most már Dobrudzsát
sem akarja átengedni Romániának, amint
erre vonatkozólag l’árisból távirják, Ro
mánia a „Tbems* szerint a muszkának
Dobrudzsára vonatkozott tervei ellen tény
leg tiltakozott s Bukarestben komoly a
szándék néhány hatalom tanácsát követni
s a Dobrudzsát a muszka ellenére occu)iái ni.
A „Fotnmerania* hamburgi postagőzős Fülkéstone közelében összeütközött egy
más hajóval. A „Pommerftnia* tiz perez
múlva elslllyedt; az utazók és a hajósze
mélyzet közül 172-en mentettek meg, 50en azonban, köztük a hajó kapitánya, a
második és harmadik hajótiszt a hullá
mokba vesztek. — A megmenekültek Do
verbe érkeztek.
A „Presse4 jelentése. Hírlik, hogy
Suvaloff missiójának Bismarck reservált
magatartása következtében nem volt ered
ménye Berlinben. — Bnvaloff küldetésé
nek czélja volt Bulgáriában az orosz meg
szállás tartamát meghosszabbítani és a
hatalmakat a porta ellen közös föllépésre
bírni, mintán csak Törökország az oka,
hogy a berlini szerződés gyakorlatilag
ki nem vihető, Andrássy gróf ellenben a
berlini szerződé# szigorú végrehajtásához
ragaszkodott és követelte a dunai erődök
lerombolását.
Az afghán harcztérről az angol hadak
rohamos előnyomulásának hírét hozzák a
táviratok. Dák* és Pisina erődök, mint a
többiek, egyetlen kardesapás nélkül az
angolok kezére jutottak. Egész Afgbanisztánban felbomlott minden rend s az emir
hatalma, tekintélye alapjában meg van
ingatva, a csapatok az angolok közeled
tének hírére eszeveszetten hagyták otja az
errődttett helyeket és az elfoglalt hadállá
sokat, úgy hogy most az egész ország az
angol oroszlán körmei közé kerül.
Olábországban a kamara megnyitta
tott, és ennek alkalmával felolvasott trón
beszéd hangsúlyozza, hogy e pillanatban
semmi háború nem fenyegeti Oláhországot
I függetlenségét egész Európa elismeri.

Olaszországban az internaczonialisták
már a késhez nyúltak s mint az ország
több részéből távirják, külöubözo helyeken
fordulnak elő gyilkosságok többnyire rend
őri és más hivatalnokokra; mi meg inkább
növeli a rémületet és elkeseredést.
Vilmos császár a német képvíselobázhoz intézett levélbeu tudatja, hogy legkö
zelebb ismét személyesen veszi át az atlaraügyek vezetését, mi annyit jelent, bogy
a sebekből melyeket Nobiling golyói okoz
tak, hosszas szenvedés utón teljesen ki
gyógyult.
____

Jelentés.
Baramegye törvényhatóságáuakjbizottsága részéről Pécsett 1878 November hó
11 én tartott évnegyedes rendes közgyűlés
jegyzőkönyvi kivonata szerint a mozgó
sítás folytán valóságos Ínségre jutott me
gyebeli családok javára emberbaráti segélyadományok gyűjtésére alakult központi
bizottság gyűjtésének eredménye következő
amint azt a jelentés mondja:
A bizottság fáradozását a legszebb
siker kisérte, mert hála és köszönet a
megye nemeskeblü adakozásainak a bi
zottság csak hamar 1871 ft, 60 kr. kész
pénzt és 4 nagy zsák lisztet gyűjtött.
Ebből a jelentkezett és valóban vagyon
talannak talált családok között kiosztatott
263 ft. és 3 zsák liszt, maradt rendelke
zésére 1603 ft, 60 kr. és egy zsák liszt,
mely ebbeli pénztári maradványa megyei
letéti pénztárban kezeltetik.
A járási bizottságoktól beérkezett
jelentés szerint:
A siklósi járásban be olyt kézpénz 1321.
56 kr. búza 4767 liter és ezenfelül súly
mértékben 323 kilogram tengeri 215 liter,
burgonya 402 liter, bab 35 V* Éter zsir
11. kilográm, mely 84 segélyezendő csa
lád között osztatott ki.
A mohácsi járásban: 3141 kgr. búza
105 liter bab és hozzá vetve a központi
segélyző bizottság által küldött 221 írttal
összesen 954 ft. 96 kr. készpénz folyt be,
a melyből Szeptember Octóber és Novem
ber havában 129 család segélyeztetett. A
pécsi járásban: begyült 64 mérő búza, 93
frt, készpénz, segélyeztetett 4 5 család.
A hegyháti járásban : 101 mérő gabona
3 nyolezada borsó és 34 ft. 85 kr. pénz
a segélyezendő családok szánja 45.
A Szt.-lőrinczi járásban begyült 40
mérő gabona és 140 ft. készpénz, a segé
lyezett családok száma 14.
A pécsváradi járásban: begyült 120
ft. 45 kr. készpénz, továbbá termények,
segélyeztetett 6 család.
A baranyavári járásban befolyt: 764
ft. 72 kr. készpénz, 15 mérő 4 nyolezada
búza. segélyezendő családok száma 35.
Ezckután a biz. elsül; lehetetlennek
tartja elhallgatni a megye nagybirtokosai
nak és bérlőinek azon valóban nemes szivii
tettét, hogy a mozgósítás folytán behí
vott cselédjeik hátrahagyott családjait
eltartják. —
Nem felejtkezett meg ezen megye
lakósága a hareztéren megsebesült liarczosokrjjl sem; nem említve ugyanis azon
adakozásokat melyeket egyesek a segélyző
bizottság közvetítése né'íkljl nyújtottak,
kedves kötelességem tisztelettel bejelen
teni miszerint a baranyavári járási és
jelesen a dárdai ieRccs honleányok nagymenyiségü inget, sebkötöket, szivarokat
és olvasmányokat összesen 213 ft. érték
ben gyűjtöttek, melyeket a nagyméltóságu
honvédelmi ministerium utján a sebesült
barezosoknak eljuttattam, basonlóképeu a
szt.-lőrinczi járás egyik közszeretetben
részesülő nagybirtokosa busz akó kitűnő
minőségű helesfai bort adományozott a
pettaui tartalék kórházban ápolás alatt
levő és legnagyobb részt magyar ezredekből való sebesült katonák ja v á ra ;
szóval a megye .összes lakossága a moz
gósítás óta emberbaráti nemes és hazafias
érzületének igen szép jeleit adta.
Mielőtt a jelentés befejeztetnék a
Tekintetes közgyűlésnek még tudomására
juttatni sietek bogy az 52 sz, es. kir. gy.
sorezred, m. hó 24-én 3010 sz. a. Serajevóbau kelt átiratával batszáz kilenczvenkét (692) ftot, mint az ezred tisztikara
továbbá az altisztek és közharezosok kö
zött eszközölt gyűjtés eredményét oly
megkereséssel küldötte át, bogy ezen összeg
azon teljesen vagyoptalan és segélyre szó
rult családok között, kiknek Rosczátartozói mint az 52-ik sz. cs. és kir. gy. sor
avagy pedig tartalék ezred barezosai. a
boszniai barezokbím az ellenség előtt eles
tek, — kiosztassék.
Olvasta és kiadta:
J a m n ltik y J e n ő
megyei J. aljegyző.

A p é e s i p ttsp O k l t a a it ó k é p e z d e
v ilá g i ig a z g a t é t n y e r t .
Ft. Szuly J. urnák plébánossá történt
kineveztetése után képezdei igazgatóvá a
képezde egyik jeles tanára Schulcz Imre
nr ijeye^tetett ki.
Ezen téoypyel lepett meg bennünket
püspök ur ő méltósága a múlt hét lefo
lyása alatt; s ezen tény uj korszaknak
.előhírnöke a pécsi rom. kath. tanitóképezdére oézye, mert fenállása óta, ez intézet
nek kormányzása kizárólag egyházi egyé
nek kezeire volt bízva. Á legntóljljj idők
alatt yégbement igazgatói változások al
kalmával többször merült fel a kédés:
vájjon világi vagy eg y e zi férfla legyen
az említettem intézet vezérszelleme 9 —
azonban az alapnélküli aggály és baíitélet
a megoldás végperezébeu mindig ez utóbbi
javára billenté elévült, — de mindig nagy
nyomatékával a mérleget. A tusa úgy lát

szik újra kezdődött; - de püsptik “r f
méltósága magas röptű szelleme fe lemtó
kedett a hagyományos elS'tóletek k^ttó
♦volán s egy eszme szikraienyénü, mely
S
i kinevezéssel benne együtt fogamI S T t a U t a emelte azt, s m l M . J t g
_ áttörte az áttörhetlennek vélt gátló kö
rülményt egyszersmind letéteményesévé lett
azou áldást hozó jövőnek, melyet az in
tézet, mint kulturbareznak egyik magvetője
" " ‘t T ű h í 01U t jelen ? ll—
1
taglalásba bocsátkozni afölött, hogy mén
nyiben lesz a teremtett helyzetnek előny
a múlt fölött, hisz az szófecsérlés volna,
de különben az, ki testet adott a szaktéifiak ezen régi s nem ritkán vita alá nem
eső iveikkel támogatott óhajának. — d>zonynyal felállította a korunk keretébe illő
képleletet, alkalmazta arra saját tetteit, s
ezek bányalásából vonta le képet 1 jövő
beli képezdének, s nem kétlem, miként a
végeredmény olyan volt, minőnek az* mi
— hogy méltó büszkeséggel tekinthessünk
rá, látni szeretjük; — s igy, bár lelkem a
magasb régiók helyett sokkal inkább az
alacsony göröngy felett szárnyal, mégis
mint akár a jövő titkaiba behatni képes
ihlett lelkű látnok — sokat Ígérő remé
nyeket, dicsőséget fűzök e változáshoz,
kívánom is, bogy e változás nem sokára
gazdag eredményekben lövelje szét suga° -i. ______
Ir/lriil halántékát
intézkedés arnily megtisztelő ránk népta
nítókra, éppen oly elismerése az érdemnek,
azon érdemnek, melyet a néptanító szak
értelme, sokoldalú ismerete által
melyet
ha nem is egyetemeken — de szorgos
önképzés, lankadást nem ismerő búvárlat
által magának szerzett. Messze kimagaslik
az ily néptanítók közül .Schulcz ur, ki je
lenlegi állását nem a csúszás-mászásnak,
hanem értelnjességéuek s magasabb mű
veltségre való törekvésének köszönheti.
Fogadja is nagyrabecsülésünket, mert ő
ismét bizonyságot tett, s ezt ő méltósága
kegyes kinevezéssel el is ismerte, bogy az
egyszerű és igénytelen, de hivatása ma
gaslatára emelkedett „Schulmeister* helyét
nem csak az elemi — de a magasabb ta
nitás terén is még pedig valódi szakérte
lemmel képes betölteni. S bogy igazunk
van, azt beigazolni Seb. urnák legyen
feladata, mert mi éppen az ő működését
fogjuk éber figyelemmel kisérni. Tudjuk,
miként állása arnily védtelen fontos és
felelősséggel járó, éppen oly kényes is
mert még sok ellentét vár reá, mit meg
oldani, s rendeznie kell, de mert bízunk
értelmiségében é» a ragyogó tulajdonokkal,
fenkölt lelkű egyházfőben: hiszsziik, mi
ként a pécsi képezdét rövid időköz alatt
különösén a szellemi életet illetve oda emeleudi, bogy vetélkedni fog Lazánk bármely
rokon intézetével. De ami még a képezdénél akár g, berendezést, tanerőket vagy
azok fizetését illeti, nem lesz nehéz segi
teni ott, hol mintegy 25000 irtot megha
ladó és bevallott tőke mellett egy áldozat
kész kegyur is vau. — Adja az ég, hogy
úgy legyen s bogy püspök ur ő méltósága
büszkeséggel tekinthessen képezdéjére, mint
amelytől a haza, egyház és család egya
ránt követelik részüket és várják boldog
ságukat.
U —**•
A z édes tengervidékéröl, nov. 21.
Hogy van alsó Baranyának egy része,
melyen néhány szép község közel a volt
édes tenger partjaihoz épült, csak az ta
gadhatja ki Baranyának történelme lap
jain bekötött szemmel, vagy épen nem ol
vasott. — Már hogy aztán miért nevezték
hajdanában édes tengernek ? volt-e a múlt
ban vagy lesz-e a jövőben értelme? ennek
megfejtését szívesen engedem át másnak.
Bennünket szegény falusiakat — kiket
Úgyis az árvíz gyakran az édes tenger
rémképeivel ijesztget, jobban érdekel a
szárazföld, az azon való élet és közlekedés.
Közlekedés ?! Szerencsés lény, ki ná
lunk köplekedhefik Igaz, a mohács eszéki
országúton csak még valahogyan eligazodik
a Boszniából jövő útas, de kinek eszébe
jut a Bellye daroczi vagy Osuza-vörösmarthi
úgynevezett megyei uj országutat kipró
bálni, úgy jár mint a hegyaljai ember, ki
bormérő helyett maga akarván a 78 iki
termése erejét megmérni, nagysebtiben rajt
vesztett; igy áll az uj kövesúttal.
Hogy az rttak ily nedves esős időkben
sárosak és roszak, azt a falusi ember lég
jobban tudja; de nem fogja fel az alkot
mányos nagysomraáju fizetéshez terelt zse
bünk azon tényálladékot: „Miként lehet,
hogy egy félév előtt utalványozott, kifize
tett kőmennyiség a legkönnyebb — vas
pályát — közlekedési úton még eddig sem
érkezett a tavai lerakott országúira annak
karbantartására? H°gy lehet az, miszerint
egy 500 öl hosszú út — tévedésből — 500
méternyi útra is alig elég kőből elkészüljön
és hogy ennek karbantartása és javítása
1 és 1L év óta igértetik ugyan de nem
történik ? Miként lehet az, hogy nem épül
és készül az uj út sem Darócz felé? tán
mivel csak november 21-ike van, és az ily
puha időben sok követ ennék meg a jó
lerakandó alap és igy Jenő falú már szá
razra jutott köve is az esőre jutna? Nem
félti útbiztos urunk népszerűségét föl és
lefelé ? — A megemésztett kő és kalapácsnak
nem ny"lik-e tilosba a nyelve? Bizonyos
nagyÍűlíí ájlat pagyttjrelmünek is mon
datik, pedig hányán estek már le türelem vesztett hátáról? Csak ilyen jószágot vélt
találni átbiztqsunk a közmunka terhét vi
selőkben?
Bizony, bizony kérjük és tigyelmezr
tétjük, ne sporolja a követ, ha már az ára,

fuvarja és az út csinálása valóságos ar
bánya. Fül és szemtanuk állítják hü*Uy
bellyei körjegyzőség népe megátkoz^ *
átkozza az órát, melyben a most „v.**
országútért kérelmezett, látva mint jn,
a lyukból a gödörbe ! — Bániul a m j
varozáshoz szokott emberünk, hogy mu"
kerületek útai, ha ujjak is — de kitűnő ™v!
Vagy vagy. Vagy az ottani útbiztos Uralt'
a magukéból is tesznek az úthoz, Va„,
legalább is lelkiismeretetesen kezelik
rájuk bízott útvonalakat; mindkét eseti,.?
dicsérendők, de mi legyen akkor Pi«,.
bácsival ? ? ?
Meglássuk a jövőben. A viszontlátás!*
Jónás Jó,„
*has. "

F e lh ív á s,
A pécsi jótékony nőegylet |Went
czélja, az ádáz sors szeszélye által’„y,,,
mór s ínséggel sújtott emberiség nyomasztó
helyzetén pénz, élelmiszerek, munka <■[
egyéb házi eszközök nyújtásával enyhí
teni.
Minthogy azonban a segélyezendők
nagy száma, s az egyletnek aránylag cse
kély anyagi ereje, a segélyezést oly mérv.
ben gyakorolni, mint az a jelen Ínséges
időben szükségessé vált, — lehetetlenné
teszi; a minthogy a nyomorban sinlődiik
sóhaja mind hangosabban segélyért esd
ugyan azért a n. é. köznség jótékonyság
s nemes lelkű áldozatkészségéhez utalva
a legmélyebb tisztelettel megkérjük, misz*.
rint termények, ruházatok, tüzelő anyagokbani bármily csekély adományaival, a
szükölködök segélyezéséhez járulni, g \
karácsonyi ünnep alkalmával kiosztandó
könyör adományait Erretb Károlyné egy
leti pénztárnok úrnőhöz (Molnár utcza 4 ik
sz.) beszállítani kegyeskedjék.
Teljes tisztelettel
a pécsi nőegylet választmánya.

Különfélék,
— flalálozás. Öllé Béla nyug. gazda
tiszt f. bó 24 én elhunyt. Vigasztalhatlau
özvegyet és 8 gyermeket hagyott maga
után általános becsUlésqek örvendett po!»
gártársunk. Béke hamvaira.
— Általánosan elterjedt ama hir. hogy
ns. l’ollák János kananok úr lenne székesfehérvári püspöknek kinevezve. Bennün
ket e hir nem lepett meg és óhajtjuk, hogy
minél előbb teljesedésbe menjen mert ez
által ismét egy kanonok állomás ürülvén
meg, egyik-másik derék férfiú érdemeineji
jutalmazását nyerheti.
— A pécsi, jogacademiai polgárok k
megválasztották a bálelnököt és a bálren
dező bizottságot. Elnöknek egyhangúlag
K is E m i l IV. éves joghallgató, Rénztá::
nokuak : T o p o u á r s z k y U. Rendezőkut-li
pedig: Bodó A- Egry B. Hartmaun 1.
Koszits K. Lammer R. Reisiedler A. Per:
czel B. Rapun A. Seh K. Szedresy (j.
Tóth B. és £seny I. választattak rpeg.
— M ait vasárnapra tervezett konsq-.
lya-egyleti alakuló közgyűlés részvctlem
ség miatt megtartható uem volt és igy
holnap azaz decz. bó 1-én fog d. u. 3
órakor a torna csarnokban megtartatni.
Nem is csodáljuk, ha ily szép meleg őszi
napok mellett nagyon kevésnek jut eszébe
& korcsolya. Rczzeg, ha csi^orgő hit|eg
uralkodnék, másként állna a dolog.
— Becs város kapitánysága rendeletét
bocsájtoti ki, a melynek értelmében a v;jrog területén sebegen hajtolt kocsik utát)
10 frtig terjedő birság fog njegvétetni aj
illetőkön. Ideje is yolt már egyszer az ily
rendelet kiadatása, csakhogy azután irotf
malaszt ne legyei,.'
— A z . Engel- (Czindery) kert“-ben
létező téli tekepálya holnap (vasárnap)
nyittatik meg s ezentúl minden nap dél
után 4-től 8 óráig a teke-társaság ren
delkezésére bocsáfatik. Meleg helyiségről
étel- és italról gondoskodva vau.
. • — A pécsi kereskedelmi önképzö kór
és betegsegélyző egylet saját pénztári
javára folyó évi december 14 éu a SchoIcZ
féle teremben tombolával összekötötttguc;estélyt reüdez, mire pártolóit külön iheghlyja.
— A múltkori — lapunkban is em
lített affaire — oda vitte a dojgot, hogy
Gungi karmester ott hagyta * zenekar
karmesteri állását, és miután a városi senekar fentartósi költségeit nehéz besze
rezni, ez alkalmat a zenekar igazgató
sága arra használta fel, hogy egyszer
mindenkorra a karmesteri állást eltörölte
és helyette karigazgatói állást szervezett,
mely ázon okból, hogy e tisztet egyúttal
a szerződött tagok egyike csekély tiŐzté;
let díjért viselni tartozik — sokkal elő
nyösebb tekintettel a zenekar feptartási
költségeire. j£zen zeneigazgatói állápra
Jakseb szemeitetett ki $ a mint mi 13:
merjük Jaksch zene tehetségét — remél:
jük, meg is fog felelni a kivánalmaknak.
— A pécsi jogacademiai polgárság
által múlt szombaton rendezett tánozestély
fényesen sikerült. A tiszta jövedelem a
segélyegylet javára mintegy 3 0 —40 frt
Ez estély jóval látogatottabb volt, mint
az előbbi és kivévén azt, hogy holmi
fényűzés és haszontalan pazar decoratio
nem volt — akár bálnak is beillett volna.
Városunk kedves hölgyei közül ott láttua:
Trober Tercsi, Jeszenszky Etelka és Ilka.
Zsolnay 1 nővérek , Hauer Juczlka , :&oy
Dini, Müller Eugeniá, Veszély Ida, Trepinyi nővérek, Madarász Ilka, Visy Fanni,
Rrutsclji nővérek, Hoffmann Mariska stb.
urhölgyeket. A rendezői jelvényeket Raliét
Juczika, Sey Dini és Hoffmann Mariska
prhölgyek voltak szívesek megkésziteni S
ezért köszönetét szavaz nekik a pécsi jogacac.émiai polgárság.

__ A mint értesülünk női dalárdánk
legközelebb életjelt fog magáról adni, és
. met kellemes szórakozást (og szerezni a
lesi közönségnek egy jótékony ezélra ren
g ett előadás által. A gondosan tervezett
„ rrarnni szerint úgy a „Pécsi Dalárda"
J,jDt a városi zenekar közre fog működ ui
a, előadásban. Szép sikert kívánunk
előre is— A rpécsi dalárda“ által ma, azaz
1S*S.évi november hó 30-dikán a „hattynteretn'-ben tartaudó III. alapszabályszerll
dalestély műsora: 1. „Mi riasztja föl a
mviyart* férfikar, magánnégyessel Hotfer
kirolytól. 2. . Fischerlied" tértikar Raff
j.tói. 3. Népdalok: a) „J a j be habos
jtflő lovam", b) „Félre gond bübánat'1,
.Nekem olyan asszony ke ll‘ négyes
tertj hangra átírta Waehauer Károly. 4.
Hajósok dala' fértikar, tenor söloval,
ra kiséret mellett Storcli Antaltól.
”Backfisehchcn' bum. fértikar. zongora
kísérettel kremsei K tol. ti. „ Üdvözlet a
Kíl ,jjirö harczosokhoz“ férti és zenekarra
■
lí(nc és az 52. sz. es. kir. gyalog-ezred
ik ajálja Wachauer Károly. — A műsor
közötti es a táncz zenél a városi zenekar —
]akseh karigazgató ur vezetése alatt —
jatszaui. A „Pécsi Dalárda" t. ez.
prtuló tagjai tolkéretuek, miszerint be
nn jegyeiket szombaton, azaz a dalestély
jván délelőtti 10—12 óra, délután 3 —ti
,í között, az egylet helyiségében átvenni
líiveskedjenek. Belépti díj nem tagok ré
iiíre személyeukint 1 frt 50 kr. Kezdete
érakor.
_ .1 héten lefolyt pécsi vásár álfavéve sikerültnek
mondható. A
ar-pmvásárt illetőleg sok ka! kevesebb volt
kinalat, semhogy fedezte volna a keres
etit es csak a hízott sertés hajtatott oly
számmal a vásárra, hogy az ára
.-éli mérsékelt volt. Egyébként iparosaink
panaszkodhatnak s különösen a ruha;áek oly nagy keletnek örvendtek,
számos vidéki iparos még a hét
vta előtt eladva áruit, haza utazott s
n levőket i)0gaita, hogy készletlevó áruikkal Pécsre ráuduljanak.
,au meg is tették, — de uegi is bánui niegr
4 helybeli színház derek igazgatója
tta, Kiméi semmi áldozatot, csakhogy rnő• , közönségünk igényeit és kegyét
„nyerhesse. Alig szerezte meg nagy
'iáink arán az .Ellenálliatatlau" czimü
;u,a vuiatékot, már is a „FourchamK .<alad* jeles színművet szerezte
_• ■ u -ekék pénzbeli áldozat mellett,
tán a közönség is pártfogolná
a miként azi megérdemli.
kedden leszen az első juta;atek Az iu működő színtársulat egyik
... tair'anak Brcznayuak kit a közönség
aéniám can kedvel — kedden lesz juta
:: a'- ka. Az előadandó darab ,Siép Mika • Léve is figyelmeztetjük erre a közön
le,;', azután ked'yenozét tömeges
„•> lenes áltál lepje tueg.
- Öngyilkosságuk. Folyó hú 2á-i én
önre bejidájji születésű
á Iái * z o k n i ) ' Imre
OS-ik honvéd-zászlóal jhonvéd)őrmester :i 68-ik
Dúl tötje lőtte magát. \z öngyilkosság
iual ;azt emleg étik, li >gy nevezett őrmestert, ki már a má odik capitulatiot
•iulgalia. a katonaságtól bizonyos okok
itt el akarták bocsájtani. Az öngyilkos
x.ate ph«sphor oldattal akarta magát
i'végezni, de a bevett mennyiség nem
.:e meg a kívánt hatást. Szokoly az
-gyilkosságot t’írúagyau^k a Mayer
lazban levő irodájában vitte véghez és
egy eles töltessél ellátott AYerndl
A’yverrel A lövést a szájába tette a sze
'■sCiwieu melynek következtében a feje
miiiitalan darabokra oszlott és ezen álla
tban találták meg. — Szerdán reggel
ttszöghi asztalos legény lett ismét
ngyilkossá. Fejét a vasúti sínre tette s
a vc.uat által r fej Jelűtől elvitfasz
áttt
" '
- Dr. Dárday Sándor a mohácsi
•j-iisztó kerület képviselője is belekerült,
W'zara annak hogy feubangon hirdette a
Osztás előtt, mikép „(hggetleu" szabad
a mainelukok albumába. Jól el
o.ait arezképét a „Bolond Istók* vasár
a i száma hozza tök ász keretben.
S.kló^rúj ériedét levelezőnk, hogy a
"j-ten tartott országos vásár ott is igeu
volt. Szarvasmarha, ló kevés Ri«úl
:,iatt t» olcsó ár mellett kevés vevő uiuatkozott. Oka bizonyára a pécsi vásárban
aereaendő. A rnhaneuiüek ott is örvendetes
‘sltndőségnek örvendtek.
~ A így vasúti szerencsétlenség törf- hó 2*> iin éjjel Rákoson mely anuál
‘ tto.abb hatást fog kelteni, mert Bosz“fióvl hazatérő tartalékosok estek a szeren
ellenség áldozatául. Este 8 órakor az
-Ztrák államvasuttai az okkupáló hadse’^'J1 140 Nagy (előb Wasa) 60. gyalog-dedbelí tartalékos érkezett a lővárosba.
%er-vidéki fiukat a katonai hatóság
i wtiunal a magyar királyi államvasutak
hazába küldötte, hogy még azon
■*lc a 11„óra 40 perezkor induló vegyes
'hattal Egerbe mehessenek. A tartaléko* a vonat hat első kocsijába helyeztet,. *1. A vonat a rendes időben megin8 akadály tálánál érkezett a rákosi
t’tnásra. Itt egy teher vonat,állt. Schmidt
^tt'zel ottani váltóőr azonban rosszul
- H-.tta föl a váltót s így a vegyes vonat
'jámieut a tehervonatnak és pedig oly
' Tw, hogy a vegyes-vonat * hat első
i
tnelyben a tartalékosok ültek, a
I -J Va^ (ll értelmében darabokra tört. A
I
még az a szerencse
at; hogy az összeütközés csak számos
s to * 81’ de halálesetet egyet sem
A sebesültek száma, mtnt értesü
lj ’ bzenkilencz. Tíz súlyos sebesültet
tt&al a Rókuskorházba, a könnyű sebe

sülteket a helyőrségi korházba szállitották.
vn.n,ui>ucio Költségét, a közös
kormánynak előterjesztése szerint, a már
meg,/, ivazott 60 millión felül október vé
céig - 1,<20.000 frt. tettek, november és
lieczetnber hónapokban pedig 20 millióra
rúgnak, úgy liogy összesen ez évre kerek
szazket milliót tesznek. A jövő év szük
séglet 33 06O.OOO írtban van előirányozva.
-A dálya-bródi vasútvonal elkészült
s \ele számtalan akadály daczára l!t-én
este zuhogó esőben létrebozatott a vasúti
összeköttetés Dúlva és Bród közt. A távirdai öszeköttetés is átadatott a forgalom
nak. A rendőri bejárás alatti vaspálya tö
kéletesen járható s a közlekedés akadály
talanul eszközölhető. — Meg csak azt
emlitjük meg, hogy a vasút kiépítésével
hazai vállalkozóknak teljesen sikerült az,
a mi eddig unikum a vasútépítés terén,
hogy ugyanis egy tizenhat mértföldnyire
teijedő vaspá'ya 75 munkanap alatt el
készüljön. Ezen pályát kizárólag magyar
mérnökök építették.
— Az orosz hadsereg veszteségei. A
múlt orosz-török háborúban az összes orosz
hadsereg 610 ezer emberre rúgott. E se
regből 800 tisztet és 58000 embert sebe
sülten s 1:>0 tisztet 62000 embert betegen
szállítottak vissza Oroszországba. Meghalt
Romániában 3100, Bulgáriában 99,000 és
pedig 80000 a csatában és sebje követiieztében, mig 19000 úgy fagyott meg.
Az összes veszteség halotakban 131 ezerre
rúg, de a haza szállítottak közöl is meg
halt 42 ezer, úgy hogy a háború 172 ezer
ember életét vitte el. Aztán mondja valaki,
hogy a török nem képes a m unkára!
Eunyit nem egy ham r kaszál le egy
nemzet.
— Vasút mentébeni partomlás és elön
tés most mindeunapi dolog. A Zákány és
M. Keresztúri állomások közt akkorg föjd-.
csúszások vaugak, hogy több napi munkát
igényelt helyreállítások. A kiöntés is több
ponton fenyegeti a Dráva melléki voualt.
Fentebbi esetnek tulajdonítható, hogy 22
és 23-án délben a posták kimaradtak Becs
és B. pest felől, miután az említett ponton
a vasnti közlekedés lehetetlen lévén — a
csomagokat úgy hordták át nagy vesződséggel a meglehetős távolságom A Dráva
még dagad, jeléül hogy Stájerban, s a felső
vidékeken is nagy esőzések voltak. Gráczból Írják hogy az esőzések ott is hetek
óta tartanak. Többször már havaseső is
volt az idén Stájerban, a magasabb be
gyeket pedig Ló fedi november elejétől
fogva.
— Különös bosszú. Ejten indult a
vonat Párisból Yersaijlestta, Egy ur száll
föl egyik első osztályú kocsiba, szájában
égő szivarral. Midőn beül, meglátja, hogy
nő is van a koupéban, s épep el ahatja dobni
szivarját — mjut jó nevelésű emberhez
illik — midőn az asszony rárivall: „Uram
nem tudja ön, hogy nem illik szivarozni
oly kocsiban, hol nő is van?" — „Bocsá
nat asszonyom, felel az utazó, ép el akar
tam vetni szivarom, mielőtt megszólított;
egyébiránt nem alkalmatlankodom önnek,
mond, s ezzel egy III. osztályú kocsiba
ül, hol kényelmesen szívja havanna szi
varját. Mellette egy országos lump, ron
gyos férfi ült, a kin szörnyen érzett a
foghagyma szaga. — „Baráton;, utaztál-e
te már első oszt. kocsiban? — Soha? —
Nos, itt egy első osztályú jegy, jer és
ülj bele abba a koupéha otj nil" Úgyis
lett. A vonat jntlntf és a kényes nőnek
l ’árisfól Yeraailleaig kellett szagolni a foghagymát,
A magyar kisbirtokosok „Országos
Földhitelegyesülete" ügyében a kormány
részéröl kiküldött vegyes bizottság meg
tartotta első ülését. A vegyes uiaottság
azon türvőuyjavastati tervezetet tárgyalja
mely a létesiteudő „Országos Földhitelegyesület" kormányilag megajánlott kivált
ságait és alapszabályainak a fennálló
kereskedelmi törvénytől vaiu eltérését
tartalmazza. E javaslat a létesítő bizott
ság felhívására, mely ennek szerkesztésé
vel a kormány által megbizatott dr. Apátby István, egyetemi tanúr és országos
képviselő tollápol került ki.
— Kurlsbadból hazakerült beteg írja:
Karlsbadbau az izraeliták minden évben
betegségi csoportokba szoktak összeállani,
a s érint, a mint egyik vagy másik, má
jára, lépjére, epére, veséjére stb. szenved;
ha például tizen májdaganatban szenveduak, egy közülük elmegy az orvoshoz, |ez
megfizet az orvosnak a maga személyéért
és a többi kilencz ez egynek megfizeti a
maga részét; ilyen formán valamennyi
annak egy tizedéért kapja a tanácsot, a
miért a keresztény 10 tizedet kénytelen
fizetni. Az egymaga zsidq az orvosi ren
deletét kö?li valamennyivel. így segít Iz
rael fia mindenütt magán, ahol fizetni
Jó tettért jót ne várj. Egy párisi
jféiután két órakor haza télé tart.
san megszólítja egy u r: „Pardon,
lúd ön fütyülni?" - .0 igen" Íja mosolyogva a festő — „tudok
i de nem valami nagy művészettel."
Lor — nagy — szives — séget —
— nekem. Itt la — kom a má —
ímeleten. de ha későn jövök haza
,r fütyülök —■fütyülöm a rózsat — és feleségem ledobja — a
Ma azonban, egy yafafoivel —
et ittam, mint elbírok — netq bír
rém — nem fűdnk fütyülni fo
kérem szívesen, ejfotyüfom ép a
erináöt * A festő á* ablak ala
éa elkezdte fotyülai a kermgőj.
i az első taktusok ntán nyílott egy
l a festő nyaka közé egy tál víz
Egyidejűleg felhangzott egy riká

csoló női hang: „Nesze te lump hát ilyen
kor kell haza jönni.0
— Egy híres rabló elfogadtatása.
Bertát, a hírhedt somogyi kanászt, e hó
12-én Tolnamegyében a récsi pusztán el
fogták. Berta már régóta garázdálkodik
Somogybán és a szomszédmegyékben. így
a mágocspnszta-kapolyi útban eső madarasi lejtőn a mágocsi vásárról hazatérő
kereskedőket és iparosokat nemrég két
fegyveres útonálló kirabolta; a tettesek
Berta János iregi és Csöndes György
nagyberényi katiászok voltak, kik több
rendbeli sertéslopás miatt Veszprém és
Tolna vármegyék által Uldöztctvéu, most
mint fegyveres csavargók és útonálló rab
lók rémitgették ama vidék egyrészét, kü
lönösen garázdálkortak a korcsmákban
Megyeren és Pusztadarányban, ez ntóbbi
helyen nemrég a korcsmából távozni akaró
egyik békés polgárt baltával meg is se
bezték. A somogyi alispán a zsiványok
kézrekeritőjének 20—20 frtnyi jutalomdi
jat tűzött ki, minek csakhamar meg is
lett eredménye.
— Amit nem jó a papának tudni. Hát
mondsza csak kis leányom, mit tanultál
ma az iskolában ?" — „Tanultam valamit,
de azt nem jó a papának tudni!" Ugyan?
hát ti olyat is tanultok amit nem jó nekem
tudni!" Bizony, mert a tanító ur azt mondá,
hogy nem jó ám a papának megmondani
azt, mikor a mama magán órát vészén
n á la !" Megtörtént.
— Még olvasni is borzasztó. Egy olasz
paraszt Bologna közelében nyomára jött
neje hűtlenségének. S hogy erről meggyő
ződést szerezhessen, elutazást szinlett. —
Azonban a helyett, hogy elutazott volna,
neje ágya alá lopózkodott, s midőn éjjel
neje lefeküdt s a csábitó megjelent, egy
csomó lőporba, melyet a férj az ágy alatt
helyezett el — hele lőtt, Iszonyú robbapással repült a levegőbe a hűtlen nő és
szeretője s mindkettő darabokra lett szaggadva. Maga a boszuálló férj is súlyosan
megsebesült.
— Szeget szeggel. Egy önkénytes a
Schmerling ezredből nem vette észre a
mellette elhaladó altisztet s nem szalutált
neki. A hetyke káplár „haptachtot" kiált
s ráparancsol az önkénytesre, hogy egy
másután százszor szalutáljon neki. Az ön
kénytes csak kapkod a sapkája mellé, de
egyszer bátorságot vesz a ilyképen szól a
káplárhoz: „A közlegény köteles felebbvalójáuak salutálui, de ez megint köteles
ezt viszonozni; én már hnszonegysser sza
lutáltam, már most viszonozza eat káplár
ur úgy annyiszor." Az altiszt dörmögve
hagyta ott az önkénytest az utozasarkou.
— Hogy alkuszik a ezigány Vere
kedés miatt pénzbírságra Ítélt egy czigáuyt
a kapitány. A more égre-fóldro esküdözött,
hogy nekj nincs pénze. „Ha ninos, hát
pénz helyett levágatom a hosszú göndör
hajadat" — fjesztgetto a hivatalnok. De
már erre megijedt a czigáuy. Nagy rimánkodás közt el is kezdte, „csókolom kezétlábát a mélsóságos főkapitány nruak, ne
tegye ezt a csúfot veleuij megbízom a
pénzt egy hét oiuiya, addig itt hagyom
zálogba a — f e l e s é g e m e t .
— Boszniából feleséwl hozott- Tevtesvárra egy Ce^arevits-ezredheli tartalékos
kovácsjegéuy. Banyalúkáhan érte a szo
morú hir, hogy otthon hagyott felesége,
két gyermefcéúéh anyja, meghalt. Esetleg
ismeretséget kötött egy hanyatukai nővel,
ki aztán a háború viszontagságai közt
hiven követte hazáig. A nő fiatal, szép és
vagyonos.
— Végzetes vadászat. Sextet&en, egy
apa 11 éves fiával vadászott. Egy vöfgy
nyílásnál nyúl ugrott ehbUk. Apátul apám !
kiáltó az 8 lépésnyivel előbbre haladott
fiú. Út a nyúl! Az apa fegyvert ragad s
gyorsan (elhúzta a kakast, de ez kisiklott
ujjaiból, a lövés eldördült, és sfy qgóez
töltény a szerencséitek fiu,t fejé jobb oldaláu találta. A hu szörnyét halt, saját édes
apja áltál meglőve! A szegény szerencsétlen
apa majdnem megőrült.
— Ügyvédi praxis. Becs egyik ügy
véde, a ki q hünUgyekben mint védőügy
véd szukutt szerepelni, a napokban har
madszor fett atya. Kollegái gratulálták
neki a törvényszék csarnokában. „Midőn
első gyermekem született — mondá ezek
nek, — egy bukott kereskedőt védtem, a
ki a keresztelési lakomára ita'okat küldött.
Midőn a második gyermekemnek örültem,
ugyan e kereskedő nagyobbik fiának véd
tem bukási ügyét — az szintén italokkal
kedveskedett; most, hogy harmadszor let
tem apa, ugyanazon kereskedő kissebhik
fiát védem épen bukásért. Ez is küldött
már egy nehány palack inni valót. — A
nőm iimg is kérdezte, hogy annak a ke
reskedőnek van-e nagy — családja ?
A bál definitiqja, Egy németországi

bölcsész következő barbár módon bánik
el a sok fiatal ember és fiatal hölgy ide
áljával: „A bál nem egyéb, mint egy
fényes, zajongó zűrzavar, rendetlen moso
lyok, felhevült ábrázatok, összepréselt
lábak és-halcsontozott derekakkal. Kirakat,
hová azon hölgyeket viszik, kik még nin
csenek párta alatt, és \\ová, azon hölgyek
mennek, kik féUékenyuyé akarják tenni
imádójkat, nem is említve a már fokőtű
alatt lévő asszonyokat, kik férjeik szó
szegésétől nem irtóznak. — A bál,továbbá
zenei összeyiastaság, melyben az első
hö.lgy megmosolyogja az első feléje köze
ledőt, anélktfi hogy akarná, majd otthagyja
a íaképuél, h& jobbra talál. — A bál
az,an kelj) kel mindenki fárad és pihenni
senki sem akar, mig végre bekövetkezik
azon állapot, melybe az illető az utolsó
maszka gőzfördőben is könnyebb szerrel
eljuthatott volna."
— A föld népsége a legújabb számi-

esik 313 millió, Amerikára 93,'Aasztrialiára 3 */, millió, Afrikára 120 millió ember.
Afrika lakosságát csak hozzávetőleg lehe
tett kiszámítani. E lakosságból 413 millió
keresztény. Felekezetre nézve: római kát
holikus 210 millió, protestáns 115 millió,
80 inilió görög s 58 millió más keresz
tyén; 7 millió zsidó, 120 millió mohame
dán, 770 millió pogány.
— R ö v id h í r e k . Bécs város 1000
drb egy forintos ezüst pénzt osztott ki a
Mollináry bakák közt. — Váczon alul egy
hajó a Danába slilyedt 19 ezer fej káposz
tával. — Forton és Gambetta párbajt vív
tak és az előbbinek golyója csaknem sú
rolta Gambetta arczát. — Philipovits prágai
parancsnokká neveztetett és helyét Würtenberg hg foglalja el. — Az orosz had
sereg Rumelia és Bulgáriában 300.000 em
berből és 800 ágyúból áll. — Uj tó kelet
kezett Bród mellett a száva áradása folytáu
s ezerhatszáz kocsit temetet el. — Leó
pápa elfogadta a bibornokok és több főúr
által egy öt nyelven megjelenő nagy politicai lapra benyújtott tervet s a szükséf es pénzt is folyóvá tette. — Dumas
ándor, mint a „Közvélemény" írja egy
miskolezi szücscsel magyar subát készittett.
— Ernő koburgi herczeg hosszabb időre
szerződtette Ságbi Balog Berta magyar
czigány zenetársulatát. — Rózsa Sándor
meghalt Szamosujvárotl. — Zomborban a
g. n. e. templomot Miskovich János volt
g. n. e. tanitó kirabolta. A tolvaj nem
elégedett meg a talált pénz, arany és ezüst
nemüekkel, hanem egy 8000 frt. értékű
drága kövekkel ékített feszületet széttör
delt, s a köveket magához vette. A rablót
elfogták. Znbovits Fedor fedezte fel a spa
nyol összeesküvést a király ellen. — Magdeburgi régi könyv szerint Bismark ma
gyar származású. — Boszniából 50,000
muzulmán készül kivándorolni. — Egy
kapitány Gyűrött egy 82 éves polgárt
kardjával halálosan megsebesített, — A
bécsi szt. Péter templomban liauscher bibornok sírjánál egy nő felmetszé ereit. —
A pozsonyi egyetem érdekében Pozsony böl Eszterházy főispán vezetése alatt
béttagn küldöttség fog ő felsége előtt
megjelenni.
■— Z e n e m ü v e k r ő l . A m flípr m in
den időben képes oly ciikket felmutatni, mely a
közönség tetszését általánosan és gyorsan szerzi
meg magának. Több mint tíz éve, hogy a j á t s z ó
z e n e m ü v e k ily tetszésnek örvendenek és e kedveltség még inkább fokozódik. Majdnem minden
háztartásban találkozunk egy ily uiúipari czikkel,
mely épen alkalmas arra, hogy úgy bennünket,
valamint vendégeinket mulattassa és szórakozást
szerezzen, elűzvén magány- és gondteljes pillana
tainkban lebangoltságunkat Nem ajálhatjuk tehat
eléggé, hogy ily jatékmüvet szerezzen maganak
mindenki s ehhez legjobb alkalom a közeledő ka
rácsonyi üunep. Nincs alkalmasabb valami, nincs
tárgy, inelylyel nagyobb örömet lehetne szerezni.
Az ily müvek beszerzéso legnagyobb meg
elégedésre csak a H e l l o r U. J. berni háznál esz
közölhető, mely a legtökéletesebb ilynemű iparczikkeket szolgáltatja s e végből már az elismerő
érmet is megnyerte. A H e lle r - f é le m ü v e k elő
nyösen megkülönböztethetők más ily müvektől,
mert a dallamok a legügyesebben valasztvák ét
kitűnő összhangjuk miatt kedveltek. Ismertető jelül
minden mü a F ir m a - b é ly e g é t viseli, mégis a
megrendelések alkalmával legjobb egyenesen a berni
házhoz fordulni. Dicsérőleg ki kell emelnünk az
olyan vendéglősöket, kik vendégeik mulattatására
ily zenemüveket megszereztek. A volt költséget —
mint több oldalról meggyőződtünk — még egyik
sem sajnalta s ajánljuk is a t. vendéglősöknek ily
zenemüvek beszerzését, miután a vendégek csakis
oda gyülekeznek, hol ilynemű mulatUtasoan része
sülnek, s így ismételten AÍMÜjük azok mielőbbi
beszerzését. Gazdag választékú képes árjegyzékek
mindenkinek hóiunenteaenmegküldetnek. jffP M in t
értesülünk, ilynemű jatékmüvek a hazalók áltál
mint H eller -félék kínáltainak; ennek müvein
azonban mindenütt rajta van a név minden egyéb
má idegen, ha mindjárt kézírásnál vannak ellátva.
Legjobb egyenest a készítőhöz fordulni Bernben,

Színészet.
Múlt szombati referádánkban rámutat
tunk a szerep kiosztás hiányaira, de ezeket
ismét feltaláltuk az „Angot"-ban, Lecocq
közkedveltségü operettéjében. B o g y ó t
ezúttal először láttuk nagyobb szabású ope
rettében. Mint „Ange Pitou" hangját igen
előnyösen alkalmazta és dalai kitünően sike1ültek. B. K a n t a y T e r é z „L'auge“
szerepét játszta. Teljesen neki való szerep,
meg is mutatta, hogy mit képes belőle
csinálni, ezért ngyancsak.arattais az olisme
rést. Különösen jó volt a Claircttel előadott
„duett," melyet a közönség éléuk tetszéssel
fogadott. K n o j e m s a k y n é mint Clairette
megmutatta a duett alkalmával, hogy csak
karban állná meg helyét előnyösen. Jobb a
karban elsőnek, mint a primadonnák közt
utolsónak lenni. Méltó társa volt Clairettnek T o l u a y , mintha csak az Isten borouálta volna őket össze. Úgy látszik Tolnaynak nem igen van fogalma egy párisi
fodrászról, pedig ha őszinte lett volna, tán
Szegzárdy adhatott volna neki ebben órá
kat. Tolnay tavai itt működő Szombatinak
még árnyéka sem lehet Pomponet-ben.
S z e g z á r d y mint Larivaudiere helyén
volt és játékával megmutatta, hogy van
nak szerepek, melyeknek ő valóban mes
tere. A karszemélyzet jól viselte magát.
Közönség nem nagy számmal,
Vasárnap adták a ,.Veresliajú '-t szép
számú közönség előtt. A szerepek ez alka
lommal jő kezekben voltak s azért a da
rab előadása sikerült is. B. Kantay Teréz
különösen jól volt hangolva. Játékában
annyi eredetiség, dalaiban annyi kellem
volt, hogy igazán gyönyörködtetett. S z e g 
z á r d y (Veréb Jankó) elemében volt. A
hülye fiút oly pompás felfogással és kedé
lyesen játszta, mint ezt csak kivánni lehe
tett. T ő k é s i E m í l i a és Csó k á n é játéka
szintén nyújtott élvezetet, mig A j t a i u é
Sári szolgáló szerepében hiven utánozta az
életből vett eme grotesk alakot. A felvo-

tások szerént 1310 millió. Ebből Európára ; aás közt P elek i K arolin éa Hyroa

E t e l igazi bravoum! hlnczolták a uiasyar
tánezot. Sürü taps voit érte méltó jutalmak.
Héttőn a „Csirkefogó" hozatott színre.
A csirkefogó színpadunkon még nem 1 tt
előadva s ezért a kíváncsiság nagy közön
séget vonzott. A darab magában véve nem
a legsikerültebbek közé tartozik, és ha
mégis gyönyörködtet, ezt csakis ana ik
köszönheti, hogy a szereplők megfeszít.k
minden igyekezetüket, fenntartani a dara
bot. Csóka igazgató a Csirkefogó szerepé
ben egy fővárosi suhanezot tökéletesen,
eredetileg egyénitett, — meglátszott játé
kán a gondos tanulmáuyozás eredménye.
Csóka az életben keresi fel az alakot, me
lyet egyénítenie kell, a belvett, hogy egye
dül, szabad phautasiája és más színészek
utánzása alapján alakítana, és ez igen
helyesen van. így tőn S z e g z á r d y is, és
mint Csikfi Marczi mintaképe volt az iparlovagnak, Z n o j e m s z k y n é, T o l n a y és V e r e s s e l a közönség nem volt igen
megelégedve. Znojemszkyné Csalán Viki
szerepét ép úgy mint Clairettet mind já 
tékával, mind énekével tönkre tette. Játé
kában folyton émelgős sentimentálísmns
uralkodik, silány éneke pedig mindinkább
próbára teszi a közönség türelmét. Csodál
juk hogy férje — mint jeles karmester —
mindezt észre nem veszi és nejét fellépni
engedi. Egyébbként pedig jól tenné az
igazgató, — ha megkímélné a közönséget
Znojemszkyné felléptetésével, mert ezt a
közönség érdeke határozottan kívánja.
Veress (Vaskos kovács mester) nem tud
különbséget tenni egy fővárosi és egy fa!nvégbeli kovácsmester között. A kezével
való folytonos hadonázás elmaradhat s az
öltözékre több figyelmet fordíthatna. (Ho„ry
minő tekintetben? — Azt elliallgatju1;.)
B r e z n a y n é meglehetősen játszott. A jt a y megmutatta, hogy csekély terjedelmű
szerepből is lehet valamit csinálni.
Kedden volt alkalmunk látni C4ky
Gergelynek az academia által 400 drb.
aranynyal jutalmazott vigjátékát az „Eli. nállhatatlan‘‘-t. A szinház' daezára a béOct
szünetnek zsúfolásig megtelt. Lapunk s/.lik
kerete nem engedi, hogy a darab meséjét
ismertessük, de egyébként még a c/am
maga is enged arra önkénytelenül követ
keztetni.
Ami az egyes szereplőket illeti leg
több elismerést érdemelnek V e d r e s s
(Rodrigo) és B r e z n a y (Diegó). Vedress
e darabban oly elegánsán és kitünően ját
szott, hogy azt kell hinnünk ebben kedveuez szerepére akadt. B r e z n a y az in
dulatos gyámot élethűen adta. T ő k é s y
E m í l i a (Florinda) N a g y né (Coscolina)
és P r i e l l e n é (Elvira) csekély szerepüket
is valóságos művészettel adták. S z e g z á r d y (Gil Peres) A j t a y (Dorido) és
V i h a r y (I^amela) szintén igen jól alakí
tottak és a darab sikerét nagyban mozdí
tották elő. Az egész előadás egyébkéut
igeu összevágó volt.
Szerdán „Parlagi Jancsi" népszínművet
adták csekély közönség előtt. Már maga
a darab igen mulattató s ba ehhez hozzá
tesszük, hogy a szereplők ngy játszottak,
mintha csak pályaversenyt nyitottak volna
— bizonyára kár volt elmulasztani. B o g y ó
A l a j o s kifogástalanul adta szerepét, j á 
téka a szokottnál jóval jobb volt és éneke
valóban élvezetet nyújtott, de nem is volt
fukar a közönség és kijutott neki a taps
ból elég. Különösen az első népdalt. „Jaj
be fényes csillag" oly kellemes hanghordnzással adta, hogy mi kételkedni kezdtünk
abban váljon nem cserélték e ki Bogyót.
T ő k é s i E m i l i a igen rokonszenves alak
volt, A j t n e r I l k a pedig oly kedvesen
játgzott mintha szívből adta volna sze
repét, csak a felső hangok tisztábbak vol
nának éneke ellen sem lenne ezúttal kifo
gásunk. B r e z n a y a tősgyökeres Bárődi
Ferenczet megtestesülve adta vissza. V e d 
r e s s , V i h a r i és A j t a i szép felfogással
játszták szerepeiket.

S zín i előadásiok sorozatú.
F. hó 30-tól
S z o m b a t: E lle n állh u ta tb in es K om in
dalmű nagy kettős ariaja.
V a s á r n a p : Kintornás család, lóth
színművé.
K e d d : B r e z n a y G e i z a jutalm ául
khál.
S z e r d a : E*y magyar plébános és a

L u crc tlu
Ede

nép

Szép MiM uszka-

vezelö.
C s ü t ö r t ö k : Fatiuicza.
S z o m b a t : A magyar fiuk Boszniában. Leg
újabb látványos színmű, a boszniai és herczegovinai hadjáratból.

I R O D A L O M . _________
=
T áborszky és P a rse b zenemükereskedésében Budapesten m egjelent: „Einblemes-Sinnbildcr Walczer." Zongorára, szerré ifj. Fahrbach
Fttlöp. — Ara 80 kr.
== Jogász- naptár 1879-re. Ezen naptár
most a harmadik évfolyamba lép b mindinkább
kedveltebbé és elterjedtebb lesz a jogasz közönség
körében, mely pártolás lehetővé tette aranak le
szállítását. noha tartalm ának aokoldalnsaga mind
inkább növekszik. — Szerkeszti Szántó József
ügyvéd, kiadja Tettey Nándor és társa Budapes
ten, kihez postantalványnyal a megrendelések intézendók és pedig 1 frt 35 krral, vagy a finomabb
kötésűre 1 frt 55 krral, mire a naptar bénnentve
megkúldetik.
SE „A m a g y a r helyesírás elvei és sza
b ályai" újabban átvizsgálta éa kiadta a m a g y a r
tu dom ányba A kadém ia. — Ára 10 kr. —
Ezen felülbírált szabályokat az Akadémia több
óM tüzetes tanácskozás után utolsó összes ülésen
fogadta el vezérfonalul, minek folytán a magyar
helyesírás egyöntetű sege érdekében azokat minden
a magyar irodalommal foglalkozónak, kiválóan
pedig a tanári éa tisztviselői, karnak is kiváló

figyelmébe ajánljuk.

GABONA ARAK
a f. é. nov. hó 23-án tartott hetivásáron.
I. oszt. II. oszt. ü l. oszt.
Búza 100 klg. ft. 7.20 ft. 6.80 fit. 6.30
Kétszeres » , „ 5.70 „
5.50 , —.—
Rozs
, , „ 5.60 „
5.30 B—.—
Árpa
» „ „ 4.80 .
4.40 „ —.—
Zab
„ , , 5.50 „
5.30 , —.—
Kukoricza
* 3.80 „ 3.60 n —.—
Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
„ „ . 2.20
Szalma , . , 1 . 0 0
XAtíV FKKK.V'CZ
laptulajdonos.

I I AKS C H E M I L

KI S

felelős szerkesztő.

JÓZSEF

Szerkesztő társ.

E E irc L e té s e H s .

Kellemetlen szájszag és
fogfájás ellen!
N cliulliof K ároly B ob ért
manchesteri lakás által feltalált

osztrák
**
U
Ü / l I I u i v / f l k \ császári
V U U Ö I jU A
magyar
királyii
kizárólag, szabadalmat
1

nyert

occupatiója folytán legjobb munkásaink
mnzgositattak és igy kénytelenek vagyunk
C h in a

ezüst árú-gyárunkat
egészen beszüntetni és temérdek gyönyört!
cbinaezttst készítmény készletünkön slir
gösen jóval az előállítási áron túladni.
Részletes árjegyzéket kívánatra b é r 
m e n t v e küldünk.
L e s x á llit o t t á r a k :
előbb
most
drb. kávéskanál
ft. 3.50
ft. 2 50
drb. evő kanál
„ 7.50
„ 2.80
drb. evő kés
„ 7.50
„ 2.80
drb. villa
, 7.50
, 2.80
drb. levesmeró kanál
„ 5.—
„ 2.30
drb. tejirerő kanál
, 3.50
, 1.50
drb. czn'iortartó
,1 4 .—
, 8.—
drb, vajtartó
, 5.—
„ 2.—
pár gyertyatartó
„ 8.—
„ 3.—
drb. evőeszköz zsámoly „ 5.—
» 2 70
drb. ezukorfogó
, 2.50
„ 1.—
drb. gyümölcs kés
„ 6.—
- 2.50
drb. gyümölcs villa
„ 6.—
„ 2.50
drb. sótarió
.70
I,egujabb gom bgarniturak gépszerkeszettel 1
frt. Egy darab czigaretta dohánytartó 2 ft. Továbbá
pompás tálezák, kave és theakannak, asztaldiszitmenyek. kargyertyatartók ezukorszóró toj.isUrtó,
fogpiszkaló állvány, eczet és olaj garnitúrák és
sok más czikk ugyancsak bámulatos olcsó áron.

6
6
6
6
1
1
1
1
1
fi
1
6
6
1

K ü lö n ö s e n fig y e le m r e m é lt ó :
6 drb. evő kanál, fi drb kés, fi drb. villa, fi drb.,
kávéskanál mind a 24 drb. finom zárkában [Etái]
24 frt helvett csak 10 frt.
_
Ugyancsak brittamea ezüstből és mind a 24
drb. csinos zarkaban [Etui] csak 7 frt.

Megrendelések utánvét mellett kész
séggel és lelkiismeretesen teljesittetnek-

P R E IS £ .
‘Bécs, Rothenthurmstrasse 29.
202 (12—9)1

SOPIANA-SZAJSZESZ
Hatása:
1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek
(odvas avagy iuüt'ogak, dohányzás vagy bármi más
okból eredő) min len bűzét nyomtalanul eltávolítja.
2. Krósbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér
színüket, meggátolja a fogkö képződését, védi a
fogak zománczát és óv a fogfájás ellen.
3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (skorbutikus) bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a
foghust és edzi a nyákhártyákat.
4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem
elegyített szájszeszszel megnedvesiftetik.
5. Dipheritis és más torokbajoknal igen sikeres
gargarizaló szer.
250. (0 4)

Megrendelések elfogadtatnak: I>r. K eh u lh o f A d o lf, orvos urnái és minden
gyógyszertárban P é c s e t t .
Weisz Ferencs úrnál M o h á cs, Petrász
gyógyszerész úrnál M iklós. Heindlhojer
Róbert, úrnál Z o m b o r .

F ő n je *
rem ény
eseti.

3 7 5 .00 0
m ark.

A nyere
ményekért

ti kormány

jelentés.

kezeskedik.

Felhívás a Hamburgi kormány részéről
biztosított
n agy p é u z -lo tt e r iá h ó l
eredő eredményekbeni résztvevősre, mely
alkalommal

Gyermekek, örüljetek!
Ki gyermekeinek karácsonyra nagy örömet
akar szerezni, veg^e meg általánosan kedvelt

!! k a r á c s o n y i b a z á r u n k a t ! !
a hallatlan
olcsóságu
áron:

mely ösza
következő
87 darab legújabb franczia játékszert, mindenkorú fiuk és leányok számára kaphatja, és pedig:
1 párisi rariété-szinház, nagyon mulatságos
és szépen diszitve.
1 var: zs ládáeska, belsejében elfogott basával,
ki megszökni akar.
X mikulás különösen hatásos karácsonyi alak,
egyúttal ezukorka-tarto is.
25 briliáns karársonyfn-diszités egészen njszerüek.
1 zongora, szép és elegáns, vagy 1 újonnan fel
talált Metalophon,melyen egészen fiatal gyer
mekek is a legszebb darabokat játszhatjuk.
1 khinni , gépezettel, mindig szorgalmatos
kodva és nevetést előidézve.
25 briliáns gyertyufarfó. a karácsonfára.
1 japáni kioszk, műdarab, belsejében mozgó
és éneklő kolibrival.
1 bohócz, művészi kivitelben, a legszebb mu
tatványokkal.
1 erdei rém, mely parancsszóra nyelvétöltögeti.
25 tarka kivilágítás! gyertyáikká.
1 bábu u kocsiban, elegánsán öltözve, mely
kocsikázás közben mozog, rángatózik és kiabál.
1 ó-rómni k"i-si, szerszámmal együtt.
2 doboz kitűnő tartalommal, mindenkora fiuk
és hányok számára.
87 darab. Valamennyi itten felsorolt 87 darab
eredeti franczia jatéktíírgy ara együtvéve csupán

Csak 4 ft 65 kr. o. é. szegért

4 frt. 05 kr.

CZIM: Pieitner Depot de Yienne,
Becs, lleinrielisliof,

8 -!t.

raktár.

Vidéki megrendelések utánvét mellett pon
tosan eszközöltetnek.
250. (5—3)

7 m i l l i ó
7 9 0 .0 0 0 bírod. M ark
biztosan nyerendő.
Ezen czelszerúen szervezett pénz-lotterianak,
tervszerúleg csak 82.5011 sorsjegyre alapított
nyereméyei következők: A lé g n a g y ó b b nye
remény eshetőleg 375.000 bírod. Maik, kttlönleg
250.000 Mark.
njer.
Márk
nyer.
Márk
'1
125.000
1500
3
1
80.000
10
1200
1
60.000
502
1000
1
50.000
621
500
1
40.000
37
300
1
36.000
675
250
3
30.000
40
200
1
25.000
36
150
6
20.000
22850
138
6
15.000
135
10
1
12.000
1950
124
24
10.000
75
120
2
8.000
4
100
3
6.000
94
3450
31
5.000
3950
67
61
4.000
35
50
4
3.000
3950
40
304
2.000
3950
20
mely nyeremények néhány hó alatt 7 osztály
ban b iz to s a n elválnak.
Az e ls ő nyeremény hozás h a t ó s á g i l a g
állapíttatott meg és arra

»z orész eredeti sorsjegy ára vsak frt. 3.40
a fel
..
..
n *• 1-70
a negyed „
„
„
„ „ —.85
kormány részéről biztosított eredeti sorsje
gyek (nem tiltott Ígérvények) a vételárnak bér
mentesen, készpénzbeni vagy postautalvány utjáni beküldése mellett altalam még a legtávo
labbi vidékekre is beküldetnek
Minden megrendelő, az eredeti sorsjegygyei
együtt egy a kormanyezimme! ellátott játszótervet in g y e n , a húzás után pedig hivatalos
nyereménykimutatást kap.
237 (3—5Jj

nyeremények kifizetése általam köz
vetlen és szerény titkontartás mellett
intéztetik el.
#

Megrendelések postautalvány mellett eszközölhetők.
Megrendelésekkel mindenki bizalommal fordul
hat a közelebbi húzásig

f.é.dec. 10-lg
id. Hekncher Sam u
bank- és valtóüzletéhez

H am burgban

KiiftniHiin

(Magyar kiadás)

F é r f lg y ö a g t M r g

3 7 ’i? K i a d á s
ki

önmpfróvin

I s a u r e n tiiiM tói
T. nácsadó férfiak szám ára minden korban, segély

Gyöngességiállapolban r
B iz o n y íték u l, hogy <* u lá g h irü mű minden e
szakban eddig m egjelent könyvet feliilhulad.elegend .
leoz ie le m lite n i, hogy Laurentiu* m űre m ár is fi
idegcnnyelvi f o i t l i t a m i k l i « ii m egjelent n ennél
I fogva egyébb feldicsérésn* nem m ru l.

Az rroiloli kiada* l.aumtlhív tol Li|»r»r-

b t* n egynyolcudretü 23 : l.tpnyi kötetben
6ti
| bonczt.ini áb rák k al m inden könyvkereskedésben
j d« a szerzőnél is L ip zig . S o p h ien strasse 7 B
m egrendeltet hetik. Ara 60 Kr, o. e

Daube G. L. és társa
ajálják bécsi központi hirdetési irodáju
kat úgy a bécsinérnet-valamint más egyéb
bel- és külföldi (nagyvárosi) lapokban
eszközicndő hirdetések iránt. A szolgá’at
pontos és olcsó: Nagyobb megbízások
magas rabattal eszközöltetnek. Részletes
újság névsori, valamint a legczélszerübb
hirdetési alakok, mintaivek melyekből a
hirdetetni akaró meggyőződhetik, miként
lehet olcsó és legjobban hirdetést eszkö
zölni kívánatra ingyen és bérmentve
küldjük.
Ajáljuk egyúttal irodánkat egyéb
falragaszok s hirdetési táblák felálitására
a bel- és kü'föld bármely városában a
melyről szintén ingyen és bérmentve kül
dünk részletes árjegyzéket.
245. ( 6 - 5 )

J lau ln cr

thea és rum kereskedése B u d a p e s t ,
váezi- és zsibárús - utcza szögletén,!
ajánlja dúsan berendezett s direct1
importált
•*

folyó évi november 3-án

Chinai thea - raktárát, ^

tartott

18n /7R-iki szedés:
^
Congo legtinom. 1 Ko 4 frtól 6-ig _
10 „
Sanchang „
„ 6
8
—Orosz családi thea Igf. „ 6
12,, a
eJCarav. vir. thea fekete „ 10
8
12 „ a
= Pecco virág tbea lgf.
20 ,, |*
14
3 [Orosz cs. virág thea
6
^Mandarin keverék
— ” a
8
stjKirály
>» l_
10
3 iCsászár
16
* Paraván
20
§ Angol
*•
J a n ia ik a r u m
5! direet hozatott legtinomabb ár úk:
1 üveg á 1 liter
frt. 2.20“
3 1 ,, á '/j „
» 1 1 0 ||
t i
„ á 0.3 „
„ - .6 0 1
'1
„ á 0.2 „
„ — .40) k
5
Á n an as ru m
frt. 3 .- —1 üveg á 1 liter
„ 1.50 Jf
„
á V, „
_1
a 0.3 ,,
„ — 755
„ - .5 0
á 0.2 fj
? 1
D «*
1
A ngol fe h é r r u m :
1 nagy üveg
frt. 2.
IH
*
©j
-

k is

„

„

rendkívüli közgyűlésen
a felosztás, és felszámolás jogérvényes határozattal kimon
datott, ennek folytán a társasági hitelezők ezennel felhivat
nak, hogy követeléseiket a jelen hirdetménynek harmadszori
közzétételétől számítandó hat hónap alatt érvényesítsék.
^
Kelt Pécsett, 1878. nov. 21-én.
A Baranyamegyei takarék- és hitelbank ^
iKSZD'íAtiáa^' állíar' r.>' OPCnZ

1878, évi decz. li)-én d, e. 10 órakor
Pécsett, saját helyiségében

1 —

rendes kö zgyűlést
figyelmeztetéssel az
tart, melyre a t. ez. részvényesek
ezennel meghivatnak.
alapszabályok 2ő. §-ára

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés.
2. RéBzvéiiyátiratás.
3 Felügyeli) bizottság jelentése a mérleg és számadás felett.
4. Netáni osztalék megállapítása.
5. Uj aknaépítés eráut kiküldött bizottság jelentésére ala
pított igazgatósági vélemény.
6. Prick Vinczének az első duua-gözhajózási társulat ré
szére fizetett kőszén után járó úgynevezett bérgaras visszatérítése
eránti követelése.
7. Indítványok tárgyalása,
Kelt a pécsi kőszépbánya és gépgyár részvénytársulat igaz
gatósága részéről 1878 évi nov, 9-én tartott üléséből.

Á 250.000 bir, márka

rflPnAk*

375,000 bírod, márka
vagy 218,750 frt.
főnyereményt nyerheti a legújabban ren
dezett. az állam által engedélyezett és
garantirozott pénzsorsolásánál.
Az uj terv oly előnyösen van beren
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 42000 nyerem ény játszatik ki,
melyek közt van a 375,000 bir. márkás
vagy 218,750 frt. főnyeremény nevezete
sen pedig:
bir. márka
1 nyerem. 25 0 ,0 0 0
125.000
80 000
00,000
50.0 0 0
40.000
30.000
30.000
25.000
20.000
15,000

bir. márka
1 nyer. 12.000
24
10.000
2
8000
31
5.000
61
4.000
304
2.000
502
1.000
021
500
250
075
22,850
138
stb. stb

Ezen, az állam által rendezett és ga
rantirozott nagy sorsjáték húzása már
f. é . d e c . b ó 11. é s 12-én
történik.
1 egész eredeti sorsjegy ára 6 márka
vagy 3'/2 frt, 1 fél 3 márka vagy 13/4 ft,
1 negyed 1 ll3 márka vagy 90 krajezár.
Minden megrendelés az Ssszcg bekül
dése vagy utánvét mellett a legpontosab
ban eszközöltetik, s minden megrendelő
megkapja az állam czimerével ellátott
eredeti sorsjegyet.
Minden megrendelőnek a hivatalos
játékterv ingyen küldetik meg, úgy szin
tén a húzás után azonnal a sorsolási lista.
A nyereménynek kifizetése az állam
garantiája mellett azonnal történik vagy
póstán való küldés által, vagy nagy
összeköttetéseinknél fogva az osztrák
magyar birodalom minden nagyobb vá
rosában velünk összeköttetésben álló
bankházaknál.
Bankházunktól vett sorsjegyek min
dig nagy szerencsének örvendtek, s igen

K ő s z jts
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16,634
2 6 7 ’ í 1-

1*

játm

Hirdetmény.
Alolirott városi tanács részéről ezenut 1
köhzirré tétetik, hogy miután a város kö
zönsége tulajdonát képező mecseki kőbánya
illetőleg kőtörési jog, úgy a zsupponparagi
kőbánya haszonbérlete jövő 1879. évi máitius bó 1 én lejár — ezen két jog ez idő
től kezdve külön három egymásután kö
vetkező évre vagy is bezárólag 1882-ik
évi február hó véíréig újabban zárt aján
lattal összekötött nyilvános árverezés utján
kifog adatni.
Felhivatnak azért a vállalkozni szán
dékozók, hogy ez érdemben f. é. deczember hó 11 én reggeli 10 érakor a gazda
sági hivatalban, városház II ik emeletében
tartandó nyilvános árverésre megfelelő 10°/0
bánatpénzzel ellátva megjelenni szívesked
jenek, felhivatnak továbbá a zárt ajánlat
tevők, hogy erre vonatkozó ajánlatukat
10°/0 bánatpénzzel ellátva f. é. deczember
hó 10-én délutáni 5 óráig a polgármesteri
hivatalban annál is inkább beadni el ne
mulasszák, miután a később netán beér
kező ajánlatok figyelmen kivül fognak
hagyatni.
Végre tudomásra hozatik, hogy az
erre vonatkozó teltételek f. é. deczember
bó 1 tői kezdve Lechner kiküldött tauáesnok urnái az árverezés napjáig mindig a
hivatalos órákban bárki által betekjnthetők
lesznek.
Pécsett, 1878-ik évi november hó
23-án tartott tanácsülésből.

melyek 1—200 darabot; diszmüves harang,
dob, és harang játékkal; mennyei banguk,
mandolin

Zenélő szelenczék
melyek 2—16 darabot játszanak jnecaissere,
szivarállvány, svájezi házacskák, fénykép
albumok, iró eszközök, kesztyűtartók, levél
nyomók, szivarkészletek, dohány és gyű ti
tart ók, dolgozóasztalok, palaozkok, seres
poharak, tárczák, székek stb. mindellik
zenével ellátva. A legújabb e tekintetbeai
gyártmányokat ajánlja

H t iie r J . H . B o r ii.
Heller-féíe valódi gyártmányok ne
vemmel jegyezvék és csak egyenes meg
rendelésre kaphatók, képes árjegyzékek
bérmentesen küldetnek.

Steiner Adolf

JctváslerczcfczáMája

P écs h . k lr. város ta n ác sa.

B u d a p e ste n

ujja alakított szobái 70 kr-túl
3 ft OO-kr
Küldöttségeknél tetemes árleengedós,
Hónapos szobák megegyezés szerint,
224. (12-7)
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a tüdő és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés,
rekedtség és tttdohurut biztos gyógyszerei!
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bank- és váltö-özlete Hamburgban.
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LiU János^pitzei Sándor és Reeli Vilmos uraknál.

Wyonaitoti r«i*» MiliálynHi Peciett 1878.

S fa o

■5 zz x B !C I

' n f l * rz u k o r cs keskeny
i tif ű h ő li

s

*

fa
a g
« m
_ _ ÍS
8 C /S3'
• a,

a = S í i 1 *"a
~ 2 £

tálcjr olőse.íií.

K an fm an és Ki inon
Mindennemű államkötvények, vasúti
részvények és kölcsönsorsjegyek meg
vétetnek vagy eladatnak.

S z ilá r d ,

társulati titkár.

“ T öt T 82-

sok nyeremény közf többször a főnyere
ményt is tölflnk vett sorsjegy nyerte, me

lyek az illető érdekelteknek közvetlen
ki lettek fizetve.
Reméljük tehát, hogy ily biztos ala
pon levő vállalatunk tömeges részvétnek
fog örvendeni. Szives megrendeléseket
már a közeli húzás miatt minél e'őbb
kérünk megtenni.
229. (7—7)

^

pécsi Ustttyi és gépp-részmylírsá1

i

B ra s ilia i r u m :
1 nagy üveg
frt. 1.
„
„ —.50
1 kis
j Továbbá ajánljuk minden minőjségi angol s belföldi thea-kényeret s
[kétssersültet. Franczia liqueureket,
franczia és spanyol borokat és cham\pagnereket a legjobb czégektől, mint
„L. Röderer,“ „Veur Cliquot1* „Hei
elesik Monopol^ ,Pieper & Cie1, stb. "jj
K í v á n a t r a a legnagyobb kész “
séggel szolgálunk árjegyzékkel.
Próba-megrendelések a legkissebb mennyiségben s pontosan teljesíttetuek. Posta és távirati megren
deléseknél elég ez egyszerű czim:
l l i i s m a n n és T l n u t n e r
273 (1 0 -7 )
Budapest.

jutalomnyeremény f. é. nov. 12-iki húzá
són — a hivatalos kimutatás szerént
— ismét a mi szerencsés gyüjtődéukre
esett és az érdekeltnek (Ausztriában)
rögtön kifizettetett.
N y ú jtsu n k k ezet a szeren -

I

részvénytársaság alulirt igazgatósága részéről közzététetik,
hogy a czimzett társulat által

03

P3

S S Ő -a
o s >^ a i
te v g — ^ Ti '

-

S V 45 9

S:S g g i s

in

5©

í-t
2 tltú 2 eí S t *

