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Elbíiv.etésl « i j :
l’ostún vagy Pécsett házhoz 
küldve: t-gész évre ott.., t-1- 
évre2 írt. 50 kr.. negyed évre 
I ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton Egyes számok kaphatok 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár- 
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  ir o d a :
Ferenoziek ntczája 22.SZ.I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a ta l:
a kiadóhivatalban. Blauhom Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

Kormányképesség.
A százmilliónyi arany forintuak 

kölcsön utján leeudő beszerzését meg
szavazta a kormánypárt tizennégy 
szavazattöbbséggel, a kibocsájtási 
árfolyam, a bankár provisió éa bu
sás beszerzési költségekkel együtt; 
tehát a magyar államadósság ismét 
140— 160 mitlióuyi tí százalékos 
arany tokével nagyobb lesz, körül
belül kilencz millió arany forint évi 
kamatteherrel.

Hogyan fizetjük ezen újabb ka
m atterhet, midőn az eddigi rendes 
kiadások is fedezetlenek és már a 
kormány által is évi 25 millióra 
clöirányoztatik a hiány, melyet az
után a zárszámadások 30—35 mil
lióra felrugtatnak, azzal kormányunk 
és annak előterjesztéseit vakon meg
szavazó pártja mit sem törődik, be
vallotta maga a kormányelnök és 
a pénzügyminiszter, hogy erre ter
vük, sőt eszméjük sincsen, de szíve
sen vennék, ha valaki olyannal nékik 
szolgálna. Igazin! — Sonst habén 
sie keine Scbmerzeu?

Az e leuzék hasztalan számítja 
ö l, hogy a tizennégy szavazattöbb
ség tulajdoukép: a bukásnál nem 
egyéb, mert a nyolez miuiszter ön
magának szavazott bizalmat, három 
államtitkár pedig megszavazta azt 
miniszter főnöküknek, a fennmaradó 
három szavazat pedig kikerül Tisza 
Kálmán két fivére és sógorától, nem 
is kell számítani a többi szavazato
kat, melyek a kormánytól teljes 
függésben vannak,

Ily többségnek erkölcsi hatása 
a pénzpiacira csak a legrosszabb 
lehet, a sóiul töke, az ily kép és oly 
háztartás mellett megszavazott köl- 
e-ontöi visszavonul, csak azou uzso
rás cunsortium v&lUlkozhatik reá, 
mely a kamarilla pártfogása és védő 
szárnyai alatt Magyarország tönkre
tételé' és ezúton annak teljes beol
vasztását tartja szem előtt és a le
hetőleg alányomott árfolyam, a iegsú 
lynsabb kibocsájtási feltételek mellett

még más oly közgazdasági előnyö
ket köt ki magának titkon, melyek 
más oldalról is szívják ki az ország 
vérét, mint azt az osztrák államvas- 
úti társaságnak, bauknak és duna- 
gőzhajótársaságuak odadobott szaba
dalmak és előnyök már a múltban 
tanúsították.

A legparányibb hazaszeretet, a 
lelkiismeret húrjának legkissebb rez
gése mellett lehetetlen, hogy a kor
mány ily vereség után le ue tegye 
hatalmát, melynek kezelésére magát 
absolute képtelennek lenni bemutatta, 
azonban kiválóan a kormányelnök 
olyanuira ragaszkodik a hatalomhoz, 
hogy egy miniszteri szolgalap taná
csa szerint, még kissebbség mellett 
is, de szerintünk az alkotmány fel
függesztése mellett is, nem válnék 
meg tőle, inig onnan felülről el nem 
menesztetik.

Azt mondja Tisza, és jellemző 
reá nézve, hogy mondani meri, „nincs 
ki őtet felváltsa!* — Azt mondja, 
ö azounal távozik, mihelyt kijelelik 
azon embert, ki helyét a jelen vi
szonyok közt elfoglalni hivatva vau.

De miért ezeu körülírás és fel- 
tételezés , ö csak menjen, majd a 
viszonyok és körülmények kijelelik 
azon embert, és ha máskép nem, a 
vaskényszerUség majd reá fog mu
tatni azon emberre, kihez képest 
Tisza egész volt középbal) adhae- 
reutiájával és az összes deákpárti 
celebritások csak szánandó pyg- 
mensok.

Soha se törje azou funíángos 
agyát a kormáuyelnök, ki lesz utóda, 
h-gyeu az akár Apponyi gróf, akár 
Simonyi Eruő, akár b. Simonyi La
jos, akár Irányi Dániel, abban amúgy 
is biztos, hogy gyönyörűséges virág
szálai is ott lesznek azon a párton, 
mely hatalomra jutott és hogy a 
mostani kormánypártnak három ne
gyedrésze meg fog maradni kor
mánypártinak, sőt azt is jól tudja, 
hogy ha a függetlenségi párt biva- 
tik meg a kormányra, hogy akkor 
ö harmincz negyven társával ott

T  k  K G Z A .
K g j . l i l . l t  e m lé k ir a t a i .

Elbeszélés, 
lrt i : Hiiray Lajos.

(Folyt.)

Boldog igen boldog voltam s boldog 
ságom csak növekedett midőn l ittam, hogy 
Margit a menyegző uapját sietteti, hogy 
mint monda minél előbb egyesülhessünk. 
Éu nem gondolkoztam, csak hittem s azon 
édes öntudatban ringattam magamat hogy 
ő szeret. Boldog álmai első szerelmemnek 
miért kelle oly hamar eltűnnötök, miért 
kelie oly hamar felébrednem a kétségbeejtő 
valóra. Mily édesek, mily üdvöt adók vol
tatok ti drága percek, melyekben őt elő
ször enyémnek njomlhatám, mily édes 
reményekkel öleltem őt kebelemre, mily 
boldog férj voltam azon hitben, bogy nőm
ben tiszta angyalt bírok, ki felfogva hiva
tását, életét nekem szeutelendi, amint én
neki szentelem minden perczeraet-----------
Oh mily baigatag, mily szerencsétlen vol
tara én' e napokban, melyeket életem leg
boldogabb napjainak tartottam, mily gya
lázatosán meg voltam csalva az által, kit 
életem angyalának hittem.

Néhány napos férj valék, midőn nőm 
asztalának fiókjában egy kis könyvecske 
került kezembe. A könyvecske nőm nap 
lója volt. Boldogan nyitárn fel, azon hitben, 
bogy közös boldogságunk naplóját togom 
abban olvasni. De alig futottam át pár 
sort, máris minden világos !őn előttem, 
világos lön előttem, hogy életboldogsá
gomnak örökre vége van. Sápadtan meg
semmisülve olvasám a könyvecske végze
tes sorait:

„Arthur kinyiiatkoztatá, hogy nem 
fog nőül venni, nem indalt meg könyei- 
men, nem gyalázatomon, eldobott magától, 
miután tönkre tett. Elmondani neki, hogy 
szivem alatt gyermekét hordozom, elmon
dani hogy becsületem osak úgy les* hely-

rcáíiitva, ha nőül vesz, elmondani, hogy 
egyedül őt szeretem — — — — — —*

A könyv kihallott kezemből s szo
bámba tántorogva zokogtauj keservesen, 
megsirattam letűnt életboldogságomat Most 
már értettem, hogy nem a szerelem ve
zette Margitot karjaim közé, most már 
tudtam, hogy csak eszközül használt fel, 
meiylyel gyalázatát elpalástolja, világos 
lön elöltem, hogy miért sürgette a myira 
egybekelésünket. Oh bár ne értem volua 
meg e napot, bár ne közelítettem volua 
hozzá soha, akkor most boldog és elége
dett volnék !

Nőm belépve szobámba ijedten hátrált 
vissza dúlt arczomtól, de én megragadtam 
karját s a kétségbeesés hangján dörgém 
fülétié: „tehát Arthur elhagya önt asz 
szonyom!* Ő térdre roskadt előttem s 
tűig szép szemeiből záporként hullottak a 
könyek, kezeit tördel.-e kért, De űzzem 
őt el magamtól, ne taszítsam ismét vissza 
a gyalázat örvényébe.

Sokáig fetrengett lábaim előtt, de én 
egy szóra, egy tekintetre sem méltattam. 
Lelkem össze volt zúzva az iszonyú fel
fedezés alatt, hogy nőm, kit oly forrón 
szerettem, kit angyalnak hittem, bukott 
nő, ki mielőtt enyém lett volna, már til
tott kéjeknek áldozá fel testének, lelkének 
tisztaságát.

Három napig nem láttam nőmet, há
rom napig nem hagytam el szobámat. 
Betegséggel mentém magam a látogatók 
előtt és nem hazudtam. Lelkem beteg, 
nagyon beteg volt 8 érzém, hogy a seb, 
mely rajta Uttetett, örökké fájni, örökké 
sajogni fog.

Ha visszagondolok ez irtózatos három 
napra, szivem elszorul és ismételten átér- 
zem mindazt, a mit akkor éreztem. Mit 
szenvedtem e napok alatt, annak meg
ítélésére csak az képes, a ki e kínokat át
szenvedte. Hosszú éveken át minden vá
gyam abban összpontosult, hogy csendes, 
békés családi tűzhelyet alapítsak magam
nak és midőn azt hívéin, bogy czélomat 
elértem, vélt boldogságom küszöbén, le- 
ráutattam álmaim egéből és meggyőződ
tem arról, hogy boldog nem lehetek 
többé soha.

csücsülhetne a szélső jobbon, a hová 
ülnie kellett volua már 1861-ben, 
mert ez azou hely, mely őtet jog
gal megilleti, míg a többi, egy pár 
vad nemzetiségi ultra kivételével, 
mind a kormányra jutott magyar 
párthoz csatlakoznék.

És hogy ba az egyesült ellenzék 
hivatik a kormányra, és hogyha ez 
a Tisza Kálmáu (‘Ital teremtett és 
súlyosbított helyzetben szinte nem 
képes az ország pénzügyeit és köz
gazdaságát rendezni, a mi minden 
jóstehetség nélkül előrelátható, és 
hogyha ezen pártból alakult kormány 
elmeuesztése szinte elkerülhet len ; 
akkor mi más marad hátra, mint 
vagy az alkotmány felfüggesztésé
vel egy a deficitet bankóprés segé
lyével fedező és ideig óráig evicz- 
kélhető katonakormány, vagy annak, 
minek már rég kellett volna bekö
vetkeznie, a függetleuségi pártnak 
kormányra hivatása.

Egyedül e pártnak van programmja, 
mely Magyarország közgazdászai 
és pénzügyi függetlenitésével hozzá
fér és megnyitja ama jövedelmi for
rásokat, melyek egy részről az ed
digi kormányok által lelkiismeretlen 
és bűnös könnyelműséggel felhal
mozott terheket fedezni képesek és 
más részről véget vetve a corrupt 
gazdálkodásnak éa szédelgésnek a 
nemzeti vagyonoaodás biztos alapját 
lefektetui alkalmasak.

Egyedül ezen párt képes a ma
gyar hadsereg önállósítása utján a 
nélkül, hogy a véderőt kissebbiteuó, 
sőt erkölcsi erejéuek hathatós foko
zása mellett is a kiadásokban tete
mes reduotiót létrehozni.

Egyedül ezen pártnak vau ahoz 
etkölcsi ereje, hogy kiküszöbölvén 
a megyei intézményt m ‘gherélo 
korcstörvényeket és azt demokrat 
alapokra fektetve, tetemes költség- 
megkiméléssel, jobb közigazgatást, 
gyors és igazságos törvénykezést 
hozzon létre.

Az előbb említett eshetőségtől az
A negyedik nap reggelén belépett 

szobámba nőm. Arcza halavány volt, sze
mein a könyek nyomai látszottak.

— Gynla! — szólt tördelt reszkető 
hangon —- éu rútul visszaéltem bizalmá
val, méltó vagyok megvetésére, nem is 
kérem öntől, hogy szeressen, éu elhagyom 
házát, bűnhődni fogok; osak egyért kö- 
nyörgök s ha valaha szeretett, úgy nem 
fogja o kérésemet megtagadni — bocsás
son meg nekem! — K'. utóbbi szavai 
alatt köuyei ismét előtörtek s egész testű 
görcsösen vouaglott.

Egy perezig némán álltam vele szem
ben. Ajkaimra nem jött hang, mereven 
bámultam reá, mint aki mé y álomból éb
red fel. A következő pillanatban odalép
tem hozzá, fejét keblemre vontam — — 
és egy csókot nyomtam homlokára.

— Köszönöm — suttogá ő melegen 
s mielőtt észrevettem volna, egy csókja 
égett kezemen.

— Margit! — szóltam komoly, ün
nepélyes hangon — én önnek megbocsá
tok s ön nem fogja elhagyni házamat. 
Ne tadja meg a világ soha a szörnyű 
titkot, mely boldogságunkat szétdulta.

— Az ég meg fogja önt áldani ne- 
meslelküségéért s én igyekezni fogok he- 
gyógyitani a sebet, melyet szivén ütöttem.

— És én nem fogom többé szellőz
tetni a múltakat soha! -  szóltam szi
vemhez szorítva őt.

Megbocsátottam és éreztem, hogy 
szivem iszonyú fájdalma megenyhült. Hit
tem neki, elgondoltam, hogy bár elbu
kott, még sem esett oly mélyen, hogy 
fél ne emelhetném, azt hittem, hogy a 
nagy kedélyrázkodás és a bánat, melyet 
tette fölött érezni látszott, fel fogják emelni 
és igyekezni fog, hogy kitörölje szivem
ből a szörnyű csalódás emlékét. Szerettem 
igen szerettem őt, éreztem, hogy nélküle 
élni nem tudnék, éreztem! hogy őrülté 
tett volna a lájdalom őt elűzve, a gya
lázat tia taszítva, éreztem, hogy vérző szi
vem a bukott aogyalt is imádja és csó
kolja a kezet, mely tőrt döfött belé------

Múltak a napok, nőm házasságunk

alkotmány felfüggesztéstől és kato
nai kormánytól nem tartunk, mert 
van bizalmunk a király esküjéhez, 
de az ily állapot, a mit nem kell 
bizonyitauuuk csak igen rövid ideig 
volna tartható, nagyobb, sokkal na
gyobb veszély fenyegeti hazánkat 
Tisza kormányának meghosszabitása 
által, mert ez egyenesen a bécsi 
kamarilla eszményképe Magyaror
szág teljes beolvasztása felé vezet 
rohamlépésekkel.

Ezeu Őrült eszménykép vitte a 
bécsi politikát a három császárszö
vetségbe, ez ápolja a pangermanis- 
mus és paii8zlavÍ8mus szörnyeit, ezen 
eszeveszett törekvést támogatja min- 
denkép Ausztriának és az uralkodó 
háznak két örököB ellensége a po
rosz és orosz hatalom, mert jól 
tudja, hogy ez gyöngíti a kettős 
birodalom erejét, hogy ez viszi azt 
felbomlásra, hogy alkalmas időpont
ban megosztózkodhassauak rajta.

Az osztrák reichsrath alkotmány 
pártjának igen helyes érzéke van e 
tekintetben és Tasié gróf, noha a 
császár fiatalkori személyes vonzal
mával i’iesekedhetik, hasztal .ti kí
sérti meg parlamentáris kormányt 
alakítani, mert a reichsrath többsége 
ragaszkodik az alkotmányhoz, és 
nem elégszik meg anuak külsőségei
vel és sz általa nyújtott személyes 
előnyökkel.

Azért egész nyugalommal elme
het Tisza geszti tagjára, legkevésbé 
sem kell aggódnia utóda felől és meg 
lehet győződve, hogy bárki legyen 
az, annyi kárt, anyagi és erkölcsi 
rombolást senki ember fia sem ké
pes már szegény hazánknak okozni, 
mint az ő kormánya.

-- A s o sz tr á k  m InIsm tervál-
súg uj stádiumba lépett. Stremayer eddig 
közoktatási miniszter tározójának megtar
tásával lenne elnök, a többi miniszter Au- 
ersperg herczeg és Unger kivételével meg
maradna és Taafe gróf lenne belügymi
niszter. — Auersperg berczeg az osztrák 
legfőbb számszók elnökévé neveztetnék ki.

— A k o r m á n y p á r tb ó l  k llé«
7. tiavaüan egy fiúgyermeket szült. A seb 
szivemben egyre vérzett, de azért szeret
tem Margitot még most is és nevemet 
adtam az ártatlan csecsemőnek, kinek a 
bűn adott életet, kiről tudtam, bogy nem 
az én gyermekem. Bizonyos búskomorság 
vett erőt rajtam. Kerültem nőmet, bogy 
ne lássam a gyermeket. Munkába öltéin 
éjemet, napom-1, de a munka nem tudta 
elfeledtetiii velem gyászos végzetemet. Ha- 
lálharaugként kongott fülembe a kis cse
csemő hargja, mely dolgozó szobámba 
behallatszott és éreztem, hogy az élet 
terhemre van.

Másfél év múlva nőm ismét egy kis 
fiút, s egy évvel később egy kis leányt 
szült. R két kisded angyalarc látása fel- 
derité fásult szivemet és hinni kezdém, 
hogy ha boldog nem is lehetek, legalább 
visszatér nyugalmam, életkedvem. Azt hit
tem, hogy Margit miot jó anya szeretni 
fogja gyermekeit, ós jóvá fogja tenni ez 
által, a mit ellenem vétet, azt hittem, e 
két kis csecsemővel egy uj korszak kez
dődik életemben. Remény kezdett deren
geni búskomor lelkemben.

Ezen reményemben is csalatkozám. 
Nőm elfeledé, hogy becsületét a világ 
előtt én mentém meg, elfeledé, hogy ha
lálra sebezte szivemet, elfeledé női kötel
meit és minden idejét hiú szórakozásoknak 
szentclé.

Egész éjeket töltött tánczvigalmak- 
baD, estélyeken, az otthoniét terhére volt 
és minden alkalmat felhasznált, bogy csa
ládi köréből menekülhessen. E mellett igé
nyei napról napra nagyobbak lettek, úgy 
bár ügyvédi irodám a legvirágzóbbak 
hogy egyike volt a városban, mégis gyakran 
csak a legnagyobb nehézséggel tudtam 
kívánságait betölteni. Gyermekeim, sze
gény ártatlan kicsinyeim otthon elhagyat
va, űzetett dajka gondjai alatt satnyultak 
és csak nagy ritkán látták édes anyjukat. 
Sokszor kértem nőmet, gondoljon e sze
gény kisdedekre, forduljon el a hiú élve
zetektől, enfiékeztetém őt, hogy a nő hi
vatásának legszebb ága az édes anyai 
kötelmek betöltésében áll, de ő vállat vont 
és nem hallgatott kérésemre.

Én szerettem őtt még ekkor is, enge-

pésüket bejelentették: Juhász Mihály, Do- 
mahidy Ferencz és Boross Bálint, ez utóbbi 
az utolsó szavazásnál még a kormány 
mellett mamelukoskodott, most meg azzal 
indokolta kilépését, hogy a kormánypárt
ban nem tapasztalt Önállóságot, öntudatot 
és szabadéivüséget.

— A b e lö g y m ln ls a te r ln m b a u  
a közigazgatási bizottságoknak, a pénz
ügyminisztériumban pedig a fényüzési és 
vadászati adó eltörlése iránt meginditattak 
a tanácskozások, hihetőleg addig csak 
tanácskoznak felette, mig a Tisza kabi
netet exotikus intézményeivel együtt a ta
vaszi ár elsodorja.

Országgyűlés.
A képviselőház febr. ő-án tartott ülé

sében az 1879-ben hitelműveletek utján 
fedezendő kiadásokról szóló törvényjavas
lat tárgyalása folytattatott. Eötvös Károly 
jeles beszédben szónokolt a törvényjavas
lat ellen, melyet Szilágyi Dezső és Lukács 
Béla szintén elleneztek. Ugyanezen ülésen 
válaszolt Tisza Kálmán Apponyinak Bosz
nia szervezése tárgyában tett interpellatió
jára, melyet Apponyi azért sem vehet tu
domásul, mert a miniszterelnök a törvény- 
hozás alkotmányos jógának megóvására 
biztosítékot nem adott. Tisza Kálmán erre 
ismét satyrait vette elő, a mely azonban 
ezuttal nem sikerült, sőt azon kitétellel élt, 
hogy az ellenzék, ha kormányra jutna, az 
ország érdekével ellenkező rendszabályokba 
is kész volna belenyugodni. Apponyi, mi
ntán az elnök ezért Tisza Kálmánt rendre 
nem utasította, személyes kérdésben njra 
szót emelt és Tisza polémiáját és alapta
lan sértegetéseit az ellenzék zajos helyes
lése közt verte, illetve utasította vissza. 
Elnök megmagyarázta, hogy neki nem volt 
oka (de ha az ellenzék mondott volna ily 
gyanúsítást — akkor igen) a miniszterel
nököt rendre utasítani.

A ház Tisza válaszát 10 szótöbbség 
gél tudomásul vette. A február 7-iki ülés
ben folytattatott a hitelműveletek utján 
fedezendő állami kiadásokról szóló tör
vényjavaslat feletti vita. H e l f y  Ignácz 
ez alkalommal szintén jeles érvekkel kí
vánt hatni a képviselőházra, hogy a Tör
vényjavaslatot ne szavazza meg, beszédjét 
egy kiváló hazánkfiától nyert levélkéből 
vett eme szavakkal végzé: „én nem esném 
kétségbe hazánk jövendője felett, na egy 
vaskezü, de nyilt arczu tyrannns ülne a 
nemzet nyakán; de az alkotmányos ala
kiság ama szenderitő gőze, a mely lehe
tővé teszi, hogy egy szolgalelkü factio a 
maga turpisságát a nemzeti akarat ps-
dém cselekedni tewzese szerint. Nem tet
tem neki szemrehányást élvezeteiért, nem 
gátoltam roppant költekezéseit.

Mig ő élveket vadászott, addig én 
kedves gyermekeim között töltém minden 
időmet; sokszor keserű sóhaj tört fel keb-
l.-mből — ha elgondolám, mily más szíu- 
ben festé előttem jó anyám a családi élet 
édes örömeit; szivem úgy fájt, ha a két 
kis angyalarczra tekintettem. Mily boldog 
lehettem volna egy tisztalelkü, hivatásán ik 
élő nő oldalán, mily édes örömöket uyuj 
tott volna számomra az élet minden perce.

A bosszú téli estéken egyedül vir- 
rasztva alvó gyermekeim ágyánál, ngy 
érzém, mintha jó auyám szomorú arca 
tűnt volna fel előttem s szinte hallottam 
gyengéd szeretetteljes feddését, a miért 
sorsomat Margitéval egybekötém. Oh bár 
ne tettem volna ezt soha! — — — —

Pár év múlt el ismét, nőm mindig 
a régi élvvágyó, könnyelmű nő volt s 
gondtalapul szórta ki hiábavaló semmi
ségekre fáradalma* munkám minden gyü
mölcsét

Jövedelmem nem volt elég s egy na
pon azt vevém észre, hogy hitelem is tel
jesen ki van mentve.

A bukás szélén álltam ós éreztem, 
hogy menthetlcnül el vagyok veszve. Fel- 
fedezétu helyzetemet Margitnak, és ő ki
nevetett. Azt hitte, csak ijeszteni akarom, 
hogy költekezését megszorítsa, pedig ek
kor már csak egy lépést kellett előre 
tennem az örvény felé, hogy elmerüljek.

E végső lépést is megtettem és el
buktam!

Egy napon négy nagy összegről szóló 
váltó mulattatott be nálam fizetés végett 
és én nem tadtam azokat kifizetni.

Ez volt életem végkatastrophájának 
első jelenete.

Egyszerre minden hitelezőm megtá
madott él fizetést követelt.

Férfiúi erőm még ekkor sem tört meg, 
elhatároztam mindenáron megmenekülni a 
gyalázatos (rakástól. Meghívtam magam
hoz egy napon minden hitelezőmet, bőgj 
megkísértsem a kiegyezést velők.

(Folyt. kŐT-i



öltöztesse ; amaz álparlamcnta- 
t, mely önöknél a nemzet testével, 

.evei, jellemével, jövőjével kufárkodtk, 
z kétségbe ejt.- (Élénk helyeslés, telki 

állások a szélső balon: Éljen Kossuth
Lajos!) ,

Az elnök kihirdetvén a szavazatok 
eredményét, 44« igazolt közlü elnök nem 
szavazván, i genne l  szavazott 1 8 5 ,nem
mel 171, t á v o l  volt 8 »  s igy a tör
vényjavaslat általánosságban 14 szava 
zattal eltogadtatott. A megyebeli képviselők 
közül igéiméi szavaztak : A u t a 1 Gyula, 
T a r a y  Andor, távol volt (illetve szobá 
jábau várta a meghívást és hogy a leg
nagyobb szükségben szavazzon tarizeus 
módon) D á r d a i  Sándor. Nemmel sza
vaztak : Na g y  Ferencz, Men d e  Bódog, 
S is k o v its  Tamás, G o m b á r  Tivadar, 
és S z i I y László.

Külföld.
Francziaország teljes megnyugvás- és 

elégedettséggel fogadta az újonnan meg
választott köztársasági elnök Grévy üze
netét, mely a külföldön is kedvező benyo 
mást keltett. Az üzenetben a többi között 
Grévy igy nyilatkozik: Midőn a nemzet
gyűlés a köztársaság elnökévé tett, nagy 
kötelességeket rótt rám. Én szakadatlanul 
i ;vekezni fogok azokat teljesíteni. Elmondja 
ezután politikájának vezérelveit és kinyi
latkoztatja, hogy mindenki irányában s?a 
badelvü és igazságos leend és minden jo
gos érdekeket védeni tog. Kiváló figyelme 
tárgyát fogja képezni a hadsereg, de a 
felett is őrködni fog, hogy oly hivatalno 
kok szolgálják a köztársaságot, kik an
nak sem ellenségei sem nem rágalmazói. 
A Fraucziaország és a hatalmak közti jó 
viszonyt igyekezui fog fentartaui és tej 
leszteni s ekkép hozzájárulni az általános 
béke megszilárdításához. — Ez üzenetet 
a kamara is uagytetszéssel üdvözölte.

Nagy haj lehet a prágai békeszer 
ződés 5 pontjából. Ausztria szavát adta 
Bismarcknak, hogy nem fogja komolyan 
venni a záradékot és eláil attól, mikép 
északsehleswig tartomány hovátartozása 
népszavazás által döntessék el. A „Moni- 
teur nniversel“ ugyanis leghitelesebb tor 
rásból értesül, hogy a dán kormány az 
észak scbleswigi kérdés igazságos és vég
leges elintézését követeli Berlinben és ha 
ott nem sikerülne igazságos követelését 
érvényesíteni, úgy ezen ügyet más hatal
masságok kezeibe teszi le. A nevezett lap 
azt teszi még hozzá, hogy Bismarck Dáma 
ezeu lépését előre sejtvén, sietett Ausztriát 
terveinek megnyerni.

Az angolok újra háborút viselnek. 
Alig hogy atghaüistánual végeztek, már 
ismét káderekkel gyűlt meg a bajok ezek 
pedig az első alkalommal derekasau el
verték az angol hadsereget. A Reutter 
ügynökség jelenti a Fokvárosból jau. 
iTT-éről: 20,000 főnyi zulu hadsereg a 
24 dik ezred részeiből. 600 beuszúlöttbő! 
és egy ütegből álló angol hadcszlopo; 
borzasztó veszteségek mellett megvert. Egy 
élelmi vonat, mely 102 vaggonból, ezer 
ökörből állott, két ágya, 400 gránát, ezer 
puska, tömérdek élelmiszer, óriási eleség 
készlet és a 24.-ik ezred zászlaja az elleuség 
kezébe került. A csata a Tugela folyó 
mellett ment végbe; 560 zulu elesett, az 
augol badoszlop megsemmisitetett. Az an
golok részéről 500 ember és 60 tiszt ele 
sett. Natal komoly veszélyben forog. A 
tokvárosi főkormányzó Angolországból erő
sítéseket kér.

Az orosz-török egyezmény megkötte 
tett. Hogy mi indította erre az oroszokat 
az könnyű eltalálni. A járvány fenyegeti 
az egész hadsereget és így mit volt mást 
tenni, mint becsülettel (?) kivonulni. Az 
orosz-török egyezmény magában foglalja 
először a békeszerződést, másodszor a por
tához intézett orosz jegyzéket, harmadszor 
a jegyzőkönyvet és a főpontozatok 12 
czikkelyét. Mindazon pontok, melyeket a 
berlini kongreszszus érintetlenül hagyott, 
a jelenlegi szerződés által szabályoztalak 
Hadikárpótlásul 802,500.000 frank állapit 
látott meg. A fizetés mikéntje és biztosi 
tékok bővebb egyezményre tartatnak fönn. 
A bábom által károsodott törökországi 
oroszok kárpótlására 26‘5 millió frank 
köttetett ki; a török foglyok tartási kőit 
ségei 7 év alatt 21 részletben törlesztet
nek. Az Oroszországnak átadott terület 
lakói birtokukat eladhatják s három év 
alatt kivándorolhatnak. A békekötés előtt 
történtekért mindkét fél (amnesztiát ad. A 
kereskedelmi szerződések változatlanul fen 
tartatnak. — Lobanov herezeg Karatheo 
dory hasa előtt kijelentette, hogy az oro
szok, daczára a 35 nap határidőnek, 
azonnal megkezdik Drinápoly és vidéké
nek kiürítését.

Az oroszok c szerződés által a török 
birodalmat anyagilag is tünkre teszik ha 
ugyan van még mit tönkre tenni Török
országban. E szerződés megkötésével azt 
hiszik az oroszok, hogy már végeztek az 
ozmán birodalommal s igy most nem
sokára reánk kerül a sor. Két ily jelen
tőségteljes nyilatkozat fekszik előttünk. 
Fadajeff ismert pánszláv vezér programraja 
sarkelvéül azon dogmát állítja, fel, hogy 
Ansztria-Magyarországot romba kell dön
teni. Az uj szláv párt, mely a trónörökös 
védelme alatt áll, a ki ennek czéljaira egv 
millió rubelt adományozott, — Németor 
szágot is elakarja törölni a földszinéről. 
Skobeleff tábornok kedélyes poharazás 
közt szintén legellenségesebb hangon nyi 
latkozott rólunk. A nyilatkozatból a kö
vetkezőket közöljük:

„Ausztria-Magyarország — monda a 
tábornok — politikája által Oroszország 
ellenségévé vált. Bosznia és Herezegovina

megszállása Ausztria - Magyarországnak 
semmit sem fog haszuálni, arról majd 
gondoskodik diptomacziánk.

Nekünk meg kell kapnunk Ausztria- 
Magyarország minden szláv tartományát 
és akkor a mi dolgunk lesz a magya
rokból engedelmes oroszokat csinálni.

Konstantinápolyi nagykövetünk csak 
ötévi életet szánt még Ausztria Magyaror
szágnak — reméljük, hogy hamarább el
készülünk vele. Mi innen valóban nem a 
törökök vagy Európa kedvéért megyünk 
el, mi azért megyünk, mert visszavonulá
sunk minket erősebbekké tesz. Innen nem
boldogulhatunk Ausztria-Magyarországgal,
ha meg akarjuk támadni, akkor azt Len
gyelország felől kell kezdenünk. Hogy 
főseregünk Krakó vagy más felé tog-e 
működni, az mellékes, a fődolog az, hogy 
támadunk.'*

B t t r H i i y a m e g y e é v n e g y e d e s  
r e n d e s  k ö r ^ j n l ^ t * .

Február 10-én.
Bérezel Miklós főispán 10 órakor meg

nyitván a közgyűlést a szép számmal egy
jegyűit bizottsági tagokat szívélyesen üd
vözölte.

Mielőtt a gyűlés megkezdetett volna 
főispán a dárdai járás szolgabirójának 
kérelmére Feldl István dárdai ügyvédet 
a dárdai járásra vonatkozó hatáskörrel 
tiszteletbeli tiszti ügyészszé nevezte ki az 
árvaügyeket illetőleg. A mohácsi járás 
szolgabirájának kérelmére pedig, miután 
a marhavész az alsó vidéken itt ott mu
tatkozik Bobics Károlyt és Marzini Fe- 
reuezet állatorvosokká nevezte ki a nevezett 
járás részére.

Ezután a tárgysorozat vétetett tár
gyalás alá. Először is az alispánt jelentés 
olvastatott fel, a melyekből kitetszik hogy 
közgazdászainak hanyatlik és mezőgazda
ságunk mindinkább satnyul. Jóllehet az 
alispáni jelentés ennek okát nem kutatja, 
a módozatokról sem szól, a melynek fel
adata lenne ennek elejét venni s a roha
mos hanyatlást meggátolva az előhala- 
dásra serkenteni, mégis felemlíti, hogy 
mezőga daságunk emelésére a kisbirtoko
sok hitelintézete némi részben hatni fog.

Alispáni jelentés szerint aratásunk 
nemkülönben bortermelésünk nemcsak ki
elégítő sőt határozottan jó volt, de termé
nyeink nem kerestetvén, a forgalom pang 
és igy mezőgazdáink kénytelenek elkótya
vetyélni vagy pedig készletben tartani 
termékeiket. A marhatenyésztés — a mi 
igen természetes — szintén hanyatlik mi
vel az okszerű földmivelésekkel a marha
tenyésztés szintén virágzóbbá leszen.

Lótenyésztésünk halad és ép ez ma
tatja, mikép ott, a hol népünk serkentve 
lesz, a kívánt eredmények mutatkoznak 
és ha ezt keresztül lehet vinni a lótenyész 
tés körűi, miért uem lehetne azt a mező 
gazdaságra vonatkozólag alkalmazni, mely 
bizonyára jobban kifizetué magát.

A szellemi erők művelésére áttérve 
megemlíti az alispáni jelentés hogy eddig
ien megyénkben 37 községi 353 felekezeti 
és 16 magán intézet van, — és a múlt 
évhez képest az iskolák száma egygyel 
szaporodott. Ezen összesen 406 iskolában 
443 rendes és 56 segédtanító működik és 
pedig 309 saját és 8 bérelt iskolaházban, 
a melyek mellett 118 kert és 82 testgya
korló tér van. Az iskolákra 212,112 frt. 
adatik ki, mig a jövedelem 215,503 frtot 
tesz ki és eunekfolytán nemcsak fedezi a 
költségeket, hanem 3191 frt többletet ád 
a mi bizonyára tekintve azt, hogy a nép
tanítók fizetése átlag 396 frt 85 kr. a se
gédtanítóké pedig 249 frt. 50 kr. tehát 
mindkettő a törvényszerinti minimumot 
felülkaladja, — örvendetes jelenség és iga
zolja, hogy az anyagi viszony népnevelé
sünket illetőleg kielégítő.

A mi a tankötelesek számát illeti a 
jelentés a következő adatokat sorolja fel:

6—12 évesig vau 28894
1 3-15  „ „ 12930

vagyis a tankötelesek száma összesen 41924 
a mi egybevetve a múlt évi tankötelesek 
számával 1024 apadást mutat a melynek 
okát a dühöngő járványban (diphteritis) 
kell keresnünk, melynek egyedül a 300 
egynéhány lakóval biró Egyházbér köz 
séglien 26 gyermek esett áldozatul. Elte
kintve ettől az iskolába járók száma 109-ei 
szaporodott és bármily csekély legyen is 
ezen növekedés mégis javulást és nem ha
nyatlást jelez a mi bizonyába kedvező.

Azt mondja továbbá az alispán jelen 
lése, hogy daczara a súlyos viszonyok és 
a termények elárusítana körüli pangásnak 
adózó polgáraink derekasan megfeleltek 
állampolgári kötelességüknek a meuyibeo 
15489 trl hátralékot is befizettek adóban. 
Igen ám ! befizettették. Neui önkényt, neui 
az állampolgári kötelesség eszméje vezette 
a polgárokat súlyos adójuk lerovására, 
hanem kéuyszcritették erre a pardont nem 
ismerő adóprés által. Nem ők fizették he 
az adót, hanem elkótyavetyélt jószágaik 
árából folyt, az be az államkincstárba s 
inig az pár ezerrel gazdagabb lett, a sze 
géuy emoer három annyival lett még sze 
gényebb, ha ugyan koldusbotra nem jutott. 
1878-baD a kivetett adó 1.650,383 frt 69 krt 
tett ki; ebből befolyt 1,480,052 ft 671/, kr.
A hiány tehát még 174,331 ft 01 */, kr.

Hogy előbbi állításunk az adóbehajtás 
körül igaz, bizonyítja azt az alispáni jelentés 
is akkor, a midőn azt mondja a községek 
cselekvő vagyon 67,766 frtal kevesebb 
mint a múlt evben volt vagyis enyivel 
lettek szegényebbek a községek, a miről 
bizonyára a község lakóira is lehet követ
keztetni.

Legtöbb vagyona 641.711 frt van a

siklósi járás községének (már mint testű- 
letticík) 11 í 1  ̂ *

Legkevesebb vagyis 184.330 frt a pécsi
járásnak. .

A szeuvedő vagyonra vonatkozólag 
legtöbb adóssága és pedig 45.820 ft 40 kr. 
van a mohácsi járásuak, mely adósság 
mintegy 6000 frtal szaporodott a múlt 
évihez képest, még a barauyavári járás 
községének (mint testületnek) semmi adós
sága nincs. A községi pótadók 1 50 ,0
terjednek.

A Boszniából visszatért katonák közül 
30 betegedett meg és ezek Közül 21 lön 
a halál áldozata és pedig 16 bagymázban 
halt el.

.Szomorú jelét adja az auyagi helyzet 
satuyulása és az alkotmányos élet iránti 
érdeklődésnek az, hogy a választók száma 
apadt. Összeiratott 1879-re 22810 választó 
a mi a múlt évihez képest 265 el apadást 
jelent, mely leginkább a szt.-lőrinczi, dániai 
és szalántui, tehát leginkább a magyar es 
liorváf állampolgárok közt mutatkozik.

Elmoud|a az alispáni jelentés mikép 
eddig már mintegy 98 községi biró tolya 
rnodott, hogy a községi bíráskodástól 
mentessék fel, a tűi ismét azt látszik kö
vetkeztetni, miszerint a törvény értelmében 
erre önkényt senki sem fog maholnap váj 
lalkozni, hanem kényszerrel kellend élni.

Ezekutáu még au egyes hivatalokban 
előforduló ügyforgalmi kimutatást elősorolva 
befejeztetett az alispáui jelentés, mely 
egyszerűen tudomásul vétetett.

Goocs Gyulának a közigazgatási bi
zottsági tagságról való lemondása el
fogadtatott.

Az igazolási választmiuy jelentése 
szerint a magyarszéki választó kerületben 
Delimanits István, a nagyvátyiban Csipán 
J. a gyüdiben Szivér J. és a siklósiban 
vidámovits István választattak meg megyei 
bizottsági tagoknak.

A választott közigazgatási bizottsági 
tagok fele (5 tag) a törvény szerint kisor 
soltatván Siskovits Tamás, Czirer, Mayer 
Ferencz, Nagy Ferencz és Sauska Jenő 
mindnyájan a beadott összes szavazatok 
számával vagyis 70 szavazattal választattak 
be e bizottságba.

Az igazolási választmány 1879. évre 
következőleg alakult meg: Elnök: Bán, 
választmányi tagok: Nádosy, Biufay, Da- 
nitz, Skerletz, Koszits, Feszti Károly, ifj. 
Jeszenszky Ferencz és Delimanits István.

A belügyminiszter körrendeleté az adó- 
és értékbizonylatok díjtalan kiszolgáltatása 
tárgyában fel olvastatott és mely szeriül 
mindazok a kik íiy bizonylatok kiállitá 
sára kötelezvék, azt bármi okból díjtala
nul és sürgősen, ki nem szolgáltatják a 
legszigorúbban fognak megbirságoltatni. 
E körrendelet miheztartás végett az lile 
tőkkel közöltél ni fog.

A földművelés-, ipar- és kereskedőim 
miniszternek az utak befásitása, védül tel- 
vények létesítése és gyttniölcstatenyés/.tés 
felkarolása tárgyában küldött körrendeleté 
a gazdasági egyesületnek adatott ki, hogy 
a községi elöljárókkal aiagat érintkezésbe 
téve a körrendeletnek elég tétessék. Csak 
azután adacta ne kerüljön e körrendelet.

A megyei alispáu bárom Ízben tett 
sürgetésére végre valahára a honvédelmi 
miniszter lekíildte körrendeletét a Bosz
niába kirendelve volt előfogatosok kár
térítési igényei ügyében követendő eljárás 
iránt. E körrendelet ugyancsak meg vau 
fogalmazva. Ember legyen a talpán a ki 
azt háromszori olvasásra is megérti, avagy 
konyit hozzá. Akár egy egész törvényja
vaslat olyau ez a körrendelet. A kiuek 
valami kárt  történt az inkább fizessen 
még rá, sem hogy arra adja a fejét, mi
szerint az eljárást megiuditsa, mert a 
Pontinstól Pilátushoz való járkálásban több 
időmulasztása lesz, mint az a pár forint 
ér. A többek közt a kár csak akkor tog 
megtérhetni, ha a fogatok hadi ezélokra 
voltak alkalmazva és ha a baj ez alkalom
mal történt és mindezt hiteles tauukkal 
vagyis olyanokkal kell igazolni a kik 
saját szemiiKkei látták. Be kell igazolni, 
hol, mikor, mely időtájban, minő munka 
alkalmával stb. történt a kár s ezt szintén 
igazolni kell. S ha ez megvan, — jön a 
becslés. A szolgabiró jelenlétében 3 köz 
ségi tag eszközli a becslést, ba ugyan 
meg vau a corpus delicti, ekkor azután 
e becslés a katonai hatósághoz megy, ez 
előbb elbírálja van-e kártérítésnek helye 
vagy nincs, ba igen, akkor a katonai ha
tóság kiküldöttje becsüli mag újra váljon 
a bees'és helyes e és igazságosan történt 
stb. Elég a jóbói ennyi, — az egész kör
rendelet ki lesz nyomtatva és a közsé
gekbe kiküldve azután okoskodjanak rajta.

A belügyminiszter az Oroszországban 
felmerült pestis tárgyában is küldött kör
rendeletét, a mely szerint haladéktalanul 
megkívánja a törvényhatóságoktól, hogy 
közegei által a következő intézkedéseket 
megtegye:

1- ör: a lakások és egyéb helyiségek
tisztán tartassanak.

2- or: a vendéglők, kávébázak, s egyéb
nyilvános helyiségek megfertőtle- 
nitessenek.

3 n r: a vásári bizottságok felügyeljenek,
hogy az élelmi szerek egészsége 
sek és ne romlottak legyenek.

4 er a járvány felmerülése esetére, már
előre is oly helyiségről godoskod- 
jan&k a hová a betegek rögtön 
elhelyezendők legyenek és végre

5-ör: hogy a járvány felmerülése esetén 
a legszigorúbb felelősség terhe 
alatt neki rögtön táviratilag je
lentés tétessék.

Ezek felsorolása után meghagyja a 
belügyminiszter, hogy e körrendeletben 
adott utasítások mikénti teljesítéséről 8 
nap leforgása alatt jelentés tétessék.

A körrendelet ki fog nyomataiul és 
minden községi elöljárónak meg fog kü -

detnlEzekntán még egyéb kevés jelentős
séggel biró ügy elintéztetvén a gyűlés 
feloszlott. ____ _

R ö v i d  ú j d o n s á g o k  a  m e 
g y e i  t a i i ü g y  k ö r é b ő l .
Közleményeim nagyobb részét ezúttal 

is úgy mint egyébkor azon tárgybalmaz-
ból veszem, mely a tanf. hivatal részéről 
a k. i. b. f. hó 11-én megtartott Uléséo 
letárgyaltatok. — Érdekkel bírhat külö
nösen a tanítóságra nézve egy miniszteri 
leirat, mely N.-Boly község elüljáróságá- 
nak — egy általuk sérelmesnek tartott 
uiiu. határozat elleu benyújtott kérelmükre 
vonatkozólag leérkezett. A fenálió nyug
díjtörvény, — de különösen a régebbi 
„Ratio educatiouis1* alapján a magas kor
mány a tanítói özvegynek nyugdiját, — 
kinek férje a „két emberöltő1* időt töl
tötte el magasztos hivatásában a község
ben, évi 284 írtban állapba tneg; ez ellen 
a község lelfolyauiodott; de folyamodvá
nyában csak állított és nem bizonyított, 
mégis oly ügyetlenül, bogy ezen goudo- 
lomszerü állítások is ellene szolnak és a 
min. végzés helyessége és törvényszerű
sége mellett tesznek kiváló bizonyitékot s 
igy kérelmükkel elutasittattak, amennyiben 
a kormány előbbi végzését — a kellő in
dokolással fentartotta. Ez a tanítókra nézve 
nagyfontosságu, mert nem báuthatja őket 
azon folytonos és kínzó tudat, különösen 
a régiebbeket sem, hogy haláluk esetén 
családjuknak „ végkielégitésképen-* a kol
dus tarisznyát nyomják kezükbe.

Szolgabiráink is igen szorgalmatosak 
a jelentéstételben, bogy a községi elöljá
rók elvégre is megérvén az iskola iránt 
tartozó és a törvényben kellő szabatos
sággal körülírt teendőiket, azoknak a vi
szonyokhoz mérten és minden irányban 
megfelelni törekednek. Ez mindenesetre 
csak örömünkre szolgál, mert az iskola 
csak akkor virágozbatik fel, ba az arra 
hivatott közegek — a nekik megjelölt 
hatáskörön belül — annak ügyét a ma
guk legszentebb ügyével azonosítják.

Dályok községgel e: idén is ismét
lődik a múlt int zkedés, amennyiben a 
plébános neveztetik ki gondnokai, mint
hogy nem találkozik ember, ki az isko- 
iaszéki tagságot elfogadná. Meg is volna 
verve a község e szellemi vaksága miatt 
teljesen, ha az egyedüli ember, a plébá
nos nem állana a jó ügy szolgálatában. 
Azonban egyet kérnénk a plébános úrtól, 
s ez az, miként magára az ügyre és sze
mélyére hivatkozva, iparkodnék őket ér
dekeik felfogására vezetni, s bennük az 
érdekeltségnek csak szikráját is felébresz
teni; mert elvégre ily nagy közöny mel
lett majd akk r, midőn fontosabb esemé
nyek is merülnek fel a tiszta fe.ügyeletnél, 
egymagának — mások helevouása néktti
— titáui erőre leszeu szüksége, sőt ekkor 
is sokban kétessé válik az eredmény.

Azrael — a halál augyaláuak neve
— kezd ismét rettenetessé lenni úgy a 
szomorodott szülők, mint a szegény nö
vendék gyermekek közt. N.-Bolybau, Ké- 
méudeu, Harságyon a járványos betegsé
gek miatt az iskolák 2 - 3  heti időtar
tamra zárva voltak ; Baksáu ped'g még 
most is szedi áldozatait a félelmetes ellen
ség — a roncsoló toroklob. Mludenfelé 
leverő szomorúság : szegényedünk és pusz
tulunk. — Hanem ezen szomorú újdonság 
elbeszélése után — szent Pál szerint — 
a keserűség közé egy kis örömet vegyí
teni tudósítói tisztem közé számítván, an 
nál inkább, mert a farsangi idéuyben 
élünk, elmodhatom, hogy a megyében az 
iskola javára tánczofoak is! Vokánybau 
azon élelmes gondolatra jöttek, s tán nem 
lesz szükség mondanom, miként a gon
dolatot az otthelyi iskolaszék dobta a 
felszínre, — hogy jó leuue az újonnan 
építendő iskola javára egy kedélyes táncz- 
estélyt rendezni. A tervet tény követte, s 
ma már az építési költség bizonynyal je 
lentékeoy összeggel vau megtoldva, aun 
mindenesetre rovatot fog képezni. Nem 
kételkedünk, miként ezen összeg a min
den szép áldozatra kész főpapságunk ré
széről került ki, — amint hinnünk már 
azon körülmény is feljogosít, mert hiszen 
az építendő iskoka rom. katli. — Jó lenue 
ha e gyakorlati példát több helyen kö
vetnék és bizonynyal nem hallanánk azon 
sok hiányokról, miket pótolni a legtöbb 
esetben erőhatalom kell. Hiszen ha az 
emberek már megszokták miudenért tán- 
czolni: miért ne tehetnék ezt az iskoláért 
is; mert La valamiért, agy bizouynyal 
ezen mostoha gyermekért meg vau szen
telve az eszköz, melylyel azt elérni töre
kedtünk. No azután lám az emberek any- 
nyira rabjai önösségüknek, hogy már jót 
sem akarnak igen tenni anélkül, hogy 
abból rájuk valami kellemes ne háramol
jon; s minthogy az adakozás nemes eré
nyének gyakorlására hathatós módnak 
bizonyult: tehát csak tánczoljunk sokat, 
de mentül többet szent czélok javára! — 
Mit tehetne Mohács ily kísérlettel iskolái
ért ? — Sokat; és dr. Serli Sándor urnák 
jogosult panaszai nagyrészhen orvoslást 
nyernének.

Végezetül még egyet. Izgatottságban 
tartja a megyei tanítóságot azon eljárás, 
mely a kisasszonyfai tanítónak elmozdit- 
tatása tárgyában' előfordult. Én megval
lom, miként főkép ily eseteknél nem igen 
ragaszkodom a formaiasságokhoz, mint 
inkább azon körülményhez, hogy meny
nyiben bírnak alappal azon sújtó vádak, 
melyek a tanitó ellen emeltetnek; nincs-e 
hátrerükben más; nem-e vezethetők vissza 
egy titkolt forrásra sat. — Ezen ügyben

későbbeu kimerítőbben fogok irai Ad r  
is azon reménynek adok kifejezést ■ 
ként az egy hm. hatósigot eljárásában T , 
igazságossággal párosult emberbaráti 8, 
retet fogja vezérelni; mert a vádak bá 
kemények, még nem képezhetnek alanot 
arra nézve hogy egy ember elől a jövő 
elzárassék. Tüskön bokron keresztül vaia 
kit vitetni, talán mert épen tanitó nem 
lehet; — s ha végezetül azon vádak’e-és- 
sora valónak bizonyulna, kinek bUaéui 
lennének azok tisztán betudhatók ? nem-e 
lenne részese azou hanyag elüljárósá°- 
mely kötelessége mulasztásával ily rakásra 
hagyta nőni a bajokat s nem iparkodott 
azokat még csirájában elfojtani? Eleinte 
mindent átnéztek a szitán — ha ugyan 
volt mit nézni és most mikor már botrúuy 
botrányt ért, akkor kisütik, hogy ezért a 
méltó büntetés — elcsapás! De'néni oda 
Buda! mert vau még ez előtt más bün
tetés is, ha arra az ok megvan; s ha 
vau, azt alkalmazni kell, csakhogy nem 
azon mértékkel, amint azt azon kis tőre 
dék alkalmazni akarná! — Természetes

most, miután a hároui éves ideigie- 
nesség lejárt, jó volna az 5 mondásuk 
szerint — „a korpára disznót cserélni!* 

Különben is figyelemmel fogjuk ki
sérni az ügy legombolyodását.

____  Hálást.

Lyukas mogyorók.
A „P. H .“ után.

Két szabadelvű párti képviselő kilépé
séről tudósította megint Szontag Pál (nóg
rádi) magánúton a párttagokat.

77 Hogyan lehetne az efféle kellemet
len kijelentéseknek valahára elejét venni? 
kérdé valaki.

— Én annak már rég kitaláltam a 
módját, viszonzá egy képviselő, ki tréfáiról 
általánosan ismeretes. Gazda koromban 
volt egy idő, mikor juhászgazdára minden
nap bejött azzal a hírrel, hogy megint 
elesett egy birka, megiut elesett kettő, s 
tgy ment ez folyvást. Végre meguntam a 
dolgot. Mikor este a júuászgazdám beállt 
tott, jól pofonvágtam, mielőtt még egy 
szót szólhatott volna. Azóta soha se jelen- 
teL többé „birkahullást1*. Hanem arra uem 
emlékszem, hogy ennek következtében meg
szűnt e a dög.

* *
A. : Rothscl ildók nem adnak pénzt a 

lisza kormánynak.
B . : Miért nem ?

, A- ’ *̂ ert ingóságokra nem szoktak 
kölcsönözni.

* ** .furcsa egy kis pénzügyminiszter 
ez a Szapáry. 0  a trafikáusok lőtratikánsa, 
aztán mégse dohányos.

Tudod pajtás ez onnan van, mert 
kevés a — vágott dohánya.

* * *
A pénteki Ufosen leszavaztak. Mint 

tudjuk, a kormány épen csak 14 szavaza
tot kapuit.

— No barátom — mond Sz . . . szél- 
bali képviselő B . . . hoz, ezután a sza
vazás után Tisza Kálin u elmehet hakter- 
uek valahová a Tisza mellé.

— Tévedsz — feleié a megszőllitott, 
nogy jelezheiué az másoknak az időt, ki 
oly uehezen hiszi el, hogy az ő órája ütött.

*  *
4 . . .  *A csütörtöki ülésben Korizmics kelt 

fel a kormány mellett és mond vala kelle- 
metesnél kellemetesebb dolgokat, már t. i. 
a bárompróbás tnamelukoknak.

— Az üreg ugyancsak magasztalja 
Tiszát — jegyzé meg Sz. D. egyesült el
lenzéki.

— Ez csak afféle magyar jószívűség 
feleié A. gróf, mely a siralombázban

az elítélteket is tyúkkal és kalácscsal trak- 
tálja.

* *
Mit gondolsz, mit tart Tisza Kálmáu 

legjobb kormányzási elvnek ?
— Azt hiszem azt, bogy az ember 

nek egyáltalában semmíuemü kormányzási 
elve ne legyeu, s minden viszonyok közt 
miniszter maradjon.

T ö rv é n y szé k i Csarnok.
A lefolyt héten előadattak polgári 

perek:
Novoszellácz Gyuka darázsi lakós fel

peresnek, Novoszellácz Pávó darázsi lakós 
alperes ellen, örökösödés. — Varga György 
és Katalin kövágó-szőllősi lakós felperesei
nek, Kelenfi Péter és Mihály ugyaaottaui 
lakós alperesek ellen, tulajdonjog. — l’a- 
bula Zsófia Males Györgyné mohácsi lakós 
felperesnek, — Pabula Vászó és Jóvó mo
hácsi lakós alperesek ellen, köteles rész. 
—- Sivó Józsefné felperesnek, — A pécsi 
kőszénbánya és gépgyár részvénytársaság 
ellen, társulati részvényjegyesek elsőbbségi 
jogának elismerése, és az osztalék kiada
tása iránt.

Különfélék.
Hymenhir. Kiss Gyula budapesti 

kir. alügyész eljegyezte magának váro
sunk legszebb hölgyeinek egyikét, Je
szenszky Ilka nrhölgyet. Rózsás élet kö 
vesse frigyüket.

Múlt vasárnap l/a 1 órakor tarta
tott meg a hetybeli zsinagógában Sebül 
hot Irma urhölgy összeesketése Taubor 
János úrral. Már jóval a kitűzött idő előtt 
csak úgy hullámzott a kiváncsi nép a zsi
nagóga körül s a midőn a násznép a fo 
gatok hosszú során megérkezett, — az 
imaház zsúfolásig telt meg. Dr. Kobut 
tőrabbi adta össze épületes ünnepélyes
séggel a boldog párt, kiket szülei, test-



virei és a szAro'alan rokonság: vett krtröl.
Az esketés befejezte előtt a főrabbi igei 
szél* és tanulságos beszédet intézett a fi 
Utal házas párhoz, melynek végeztével, 
megáldva őket, a szertartás beíejcztetett 
és a uászncp az örőmsztllők hajlékába 
hajtatott, a tol azután szívélyesen meg 
vendégelve igen kedélyesen sokáig e'.mu 
látták e nagy nap örömére, és mi csak 
azt kívánjuk ehhez, hogy a fiatal házas
pár öröme és boldogsága is végnélküli 
legyen.

_,4 gyermekkert felszerelcsere a pécsi
nőegylet által rendezett közvacsora és 
tánczestélyheui részvét helyett a meghívó 
visszajuttatása mellett a kitűzött czélra 
adakoztak: Mayer nővérek, — Lukács N.
_ jjjjv. Czvetkovicsnő, Kohárics Beatrix,
Fischer Laura egyenkiut .') irtot. — Renz 
Béla. Vésey Ke süné, Seitovszky Országh 
Pauliu egyéiikint 3 frtot. — Trober Mátyás, 
DittmayeV Jakab. Obermaver Józsefuő, Eu- 
gesz.'Zer Mari, Porgesz Ede, Országb Luiza, 
Országh Teréz, Sclieuerer Katalin, Lechner 
áutalué, Heinfeld Teréz, Cserfa Terez, 
Blauhoru Júlia, Hrabovszky bárónő és egy 
névtelen egyenkiut 2 frtot. — Sey Józsefuő 
őz*., Strausz Borbála, Hölczl leréz. Novo- 
tarszky Erzsébet, Bedő Mari, Pillér Karolin, 
Pintér Ferenezné, Pintér Teréz, Berecz 
\uua, Baczó Józsefuő és Ruvald Ilona 
egyenkiut 1 frtot, Vész Mari 3 ft, Diska 
Mathild 2 frt, mely nagylelkű adomá
nyokért hálás köszönetét jelenti ki a ren 
dező bizottság.

_A pécsi m. k. állami főreáltanodai
segély egylet alaptőkéjének gyarapítására 
e nap ikban PJ ft 20 krnyi öszveg külde
tett Budapestről az igazgatóhoz köveiké 
ző levél kiséretébeu: Tekiutetes igazgató 
úr. A budapesti egyetemi polgárokból tavai 
alakult „Pécsi társaskör', melynek czélja 
volt a társas szellem ébresztése, lentartása 
s a segélyezés, kellemetlen körülmények 
következtében feloszuiváu, most í. hó 7 én 
tartott közgyűlésében azon határozatot hozta 
hogv a föumaradt tőke fele, 10 írt és 20 kr. 
küldessék el a pécsi tőreáltauoda segély 
egyletének kitejezvén ez áltat nemileg há
láját azon középtanoda iránt, melyben a 
föloszlott kör tagjainak egy része kiképez- 
tetését uyerte. — Midőn ezen határozat
nak eleget teszek, midőn ugyanis a fen
tebbi összeget ma póstautalvánnyal felad
tam, arra kérem t. igazgató urat, hogy a 
fenti összeget a pécsi főreáltanoda segély 
egyletének átadni s hirlapilag a „Pécsi 
Figyelő- ben nyugtatni szíveskedjék. — 
Budapest 1870 február 8-áu Keliemen Ká
ron- tanárjelölt s a volt „Pécsi társaskor" 
eluöke.

— Bekül (letett. Figyelmeztetik a vá
rosi rendőrség a kisfiorián-utczai feneket
len és bűzös sártengerre közegéségügyi és 
közlekedési tekintetekből. Már csak megér
demelnék az itt lakók, hogy őketse tartsa 
a rendőrség a város mostoúáinak.

— Nemes tett A föváro i egyetem- 
i, k poci polgárai alu l alapító Itt „Pécsi 
kör- fcloszolván, tagjai a kor pénztárá
ban levő összegnek telét, azaz 10 tit és 
20krt, a „pécsi fógyrnu. segélyző egyesü
let- ne k adományozni voltak sz.v .-sek. Mi
din teliár a „segélyző egyesület” elnöksége 
ezen összeget uyugtázza, egyszersmiud 
azon kötelességének is eleget leszon, bog} 
a nemes szivü adakozók iránt, legmélyebb 
bálájának adja ki íejezését. A „pécsi fógym. 
seg.lyző egyesület elnöksége. _ _ _ _ _

— A )lecsvárosi közigazgatási bzott- 
ságnak e hó 13-án tartott havi rendes 
ülésen ismét ledaráltattak a havi és felévi 
jelentések és mint közönségesen, tudomá
sai vétettek. — Egyúttal újra egy évi 
gyakorlat után ez intézmény haszouta 
lansága felöl merített meggyőződésből el
határozta a bizottság, utalva múlt évi ki- 
meriiő jelentésére, a kormánynak előter
jesztést tenni ez íutézméuy feletti törvény 
gyökeres megyvá t íztatása, vagy teljes 
eltörlése iránt.

— J  malom játék. Szerdán azaz feb- 
ruar 10-én Prielie Petemé Lujza asszony 
jutalorujátékáui a „Három pár czipő" élet
kép fog előadatni, melyre előre is felhív
juk a u. é. közönség figyelmét. A jutal
mazandó a színtársulat egyik legtevéke- 
uvebb tagja — de különben e darab is 
igen mulattató, miért is reméljük, hogy 
s/.ép számú közönség fogja ez előadást 
látogatni.

— Ma lesz aki s  Tolnag Juliskának 
a jutalomjátéka, melyre már múltkor fel
hívtuk a n. é. közönség figyelmét, de fel
említjük ezúttal újra és pedig annál is 
inkább, mert a tömeges és nagymérvű 
pártolás valóban a jótékonyság szép jelét 
mutatná. Az előadandó darabra nézve a 
színi miisorra utaliuk tisztelt olvasóinkat.

— Fényes bál van ma. A  „Hattyú“ 
és a „Casino* egyesitett termeiben tarta
tig meg a easino bál, mely nálunk a leg
fényesebb és a melyre messze vidékről 
sereglenek össze a szép nem kiváló sze- 
mélyesitői-

— Hétfőn a szini-bizottság által a 
színházi segélyezésre szánt alap javára 
fényes áiarezos bál tartatik, a melyen bi
zonyára érdekes és mulattató álarezosok 
fogják a kedélyeket felvillanyozni. A je 
gyek iránt a falragaszok bővebb felvilá
gosítást nyújtanak.

— A rendőrségnek múltkori razziája 
ugyancsak sokakat elijesztett az úgyne
vezett „Vich-mark“ látogatásától. A miut 
halljuk a terem tulajdonosa és ezen bálok 
rendezője kétségbe van esve, mivel a múlt 
vasárnap majdnem deficzifje volt.

— A  „Pécs baranyai központi takx- 
rékpénztár f. hó 2-án tartott köz
gyűlésen a péesinőegylet által életbe 
léptetendő gyermekkert javára 50 ft, és 
egv ismeretlen a szegények részére 30 ft. 
kegyadomáuyt nyújtott, — mely nemes

lelkű adományért a pécsi nőegylet részé
ről hála köszönet nyilvánittatik.

— A bárányom ''gyei qazd. egyesület 
f. hő 10-én közgyűlést tartott a főispán 
úr elnöksége alatt. Az ezen alkalommal 
felolvasott évi jelentésből kivettük, hogy az 
egyesület tagjainak száma évről évre gya
rapodik. Van pedig az egyesületnek jelen
leg 472 tagja. Az egyletnek vagyona pedig 
a künlcvő tagdíj követelésekkel együtt 
6720 írtra rúg. Ugyancsak az évi jelentés 
hosszú sorát tartalmazta azon különben 
közismert intézkedéseknek, melyeket az 
egyesület megyénk közgazdaságának eme 
lése érdekében tett. Hogy ezeu szépezélú 
egyesület a mai mostoha viszonyok közt 
nemcsak feutartja magát, hanem mindin
kább virágzásainak indul az csak az egye
sület vezérfértíanak érdeme, kik ép oly 
lelkes buzgósággal mint jeles szakisme
rettel vezetik az egylet ügyeit. Az említett 
közgyűlés folyamából megemlítjük még, 
hogy az egyesület Walter gazdasági Írót 
tiszteletbeli ‘.águl választotta meg, továbbá 
hogy a közgyűlés a főispán úr előterjesz
tésére elvileg megállapodott abhan, misze
rint ha a város 1880-ban szab. kir. város
sá tételének százados évfordulóját megüne- 
peli — az ünnepélyesség emelése czéljá- 
ból ugyanakkor itt Pécsett ipari és gazda
sági kiállítást és nagylóversenyt fog ren
dezni. Végül elfogadtatott Záray K. azon 
indítványa, mely szerint az egyesület me
gyénk földművelésének fejlesztésére egy uj 
szellemi eszközzel kőzreniüködeudő, részint 
pedik adakozásokból megyénk gazd. érde
keire vonatkozó kérdések megadására éven- 
kint pályázatokat fog hirdetni. Ily pályá
zatok kitűzése a bizottsági gyűlések ügy
körébe lett beosztva. Csak egyesületi tag 
pályázhat s a pályamuukák az egysületi 
közlönyben való megjelenés után a lehető 
séghez képest kiilöu kiadásban is foguak 
megjelenni, hogy azok a nép között is 
elterj esztethes.senek.

— Kimutatása azon betegeknek, kik 
az „Irgalmas Rend* pécsi koródájában 
1878. évi január bó 1-től deczember bó 
utolsó napjáig vallás- és nemzet-különbség 
nélkül ingyen felvétettek és ápoltattak. I. 
általános kimutatás. 1877-ik évről maradt 
29. 1878-bau lolvétetetí 469. Elbocsátatott 
458. Meghalt 19. ápolás alatt maradt 21.
II. az újonnan fölvettek voltak. I. vallásra 
nézve: Római katholikus 409. Görög egye 
sült 5 nem egyesült 2. Evangélikus 16. 
Református 19. Izraelita 18. Összessen 469. 
Dr. Hölbling Miksa a feutnevezett kórház 
r. orvosa. Pataky Lucidus perjel s főorvos. 
Az irgalmas-rend magyar tartományának 
összes kórodáihau 1878 dik év lefolyása 
alatt vallás- és nemzet külömbség nélkül 
felvétettek és ápoltattak. 1877-dik évről 
fenmaradt férfi 651 nő, 202; 1878-ik évben 
felvétetett férti 6772 uő 981 született férfi 
3 uő 5. Meghalt gyógykezelés alatt férfi 
499 nő, 114 holtan vagy haldokolva hozat
va férti 62 uő 12. Üdülő intézetbe áthelyez
tetett 82. Gyógyítva elbocsátatott férfi 6111 
uő 855. .Ápolás alatt maradt 1879-re férfi 
672 nő 207. Mpolási r.apok 287678. Kell 
Budapesten 1878. évi Deczember hó 31 -éu 
Ferenczfi Imre s. k., irgalmas-rendi tarto
mányi főnök.

— Színpadunkon legközelebb vendég- 
szerepelni fog a hírneves „S a t a n e 11 a* 
augol ballett- és grotesk táncztársulat a 
royál színháztól Londonból — mely most 
először utazza he Magyarországot, és ed
dig: Szege  l e i ,  Sz . - Fe hór  vá r o t t ,  
Mi s ko l czon ,  Ka s s á n ,  De b r eez eu -  
beu,  Aradon,  T e m e s v á r o n  és Sza  
bail  kán a legnagyobb t e t s z é s  me l 
l e t t  l ép e t t  föl.

— (Ny Ivános köszönet.) Nagyságos 
Kóbor Antal eziuiz. prépost és nyug. plé
bános ur „Újévi ajándék a/, olvasó fi ital- 
sághoz“ czimü röpiratát 100 példánvb tn 
a „pécsi jogász segélyző- egyletnek ado
mányozta, hogy az ezen röpirat elárusi 
fásából befolyó pénze az egylet saját czél- 
jára fordítsa. Mely nemes adományért 
feutisztelt urnák ezennel köszönet nyilvá- 
mttatik. A pécsi jogász segéyző egylet 
nevében Kantiuann 1 nre egyleti elnök.

— Rósz az alapjuk a r. k. és izr. fele
kezeti is kóláknak Siklóson. Mindkét iskola 
falai ledöléssel fenyegetnek. A falakon tá
madt repedések akkorák, hogy mindkét 
tanodái épület már több helyen raeglőn 
támasztva. A r. k. tauoda tnár egy Ízben 
szenvedett e bajban, a midőn is csak a 
pécsi káptalan nagylelkűsége által épitet- 
tetett tel részben, nevezett bitfelekezet köz- 
tudomás szerint legnagyobbrészt o'y ta
gokból áll, kik a folyó iskola adót is alig 
fedezhetik és igy hacsak ismét valami jól- 
tevője nem akad nevezett hitközségnek, a 
mennyiben az épület kijavittása legalább 
3000 írtba fog kerülni, az építtetésről 
aligha nem lesz kénytelen lemondani.

— A f. évi február 5-én Vókányhan 
az építendő iskola javára megtartatott bál 
tiszta jövedelme volt 90 forint, mi a v ó- 
k á n y i  községi elöljáróságnak átszolgál
tatott. Az oskolaépités czéljábol ez alkalom
mal ajándékozni Bzivesek voltak: Dr. Ko
vács Zsigmond püspök (veszprémi) 10 frt. 
Girk Alajos kanonok 10 frt. Salamon F. 
kir. tanfelügyelő 2 ft. Rézbányái János 
5 ft. Szuly János ügyéd 5 ft. Báter József
3 ft. Hoímaun Béla 2 frt. Eisenbart Gyula 
1 frt. Benyovszky Jáuos káplán 1 frt Szel- 
fricz István kanonok 3 ft. Lechner János 
1 ft Dr.Szilvásy Mihály 1 ft. Heid János 1 ft 
Mikes József 2 ft. Troli F. kanonok 5 ft. felül 
fizettek: A vókáuyi plébános 5 frtot Tiecze 
trinitási erdész 4 ft. Hirüng A. körjegyző
4 frt. Szüustein siklósi lakos 2 frt. Szivér 
ügyvéd 1 frt. Máté Balázs ref. lelkész Kis- 
tótfaluból l frt. Midőn ezen összegek át
vételét nyilvánosan nyugtatjuk, egyúttal 
kőszönetüuket fejezzük ki az oskolaszék 
nevében a nemes sztvü adakozóknak. —

Gebhardt Károly oskolaszéki elnök, Petz 
András osko'aszéki jegyző.

— Zsarolás és kötelesség mulasztás 
miatt a siklósi postamester ellen vizsgálat 
van folyamatban. A eddigi felderített tények 
következtében fölfüggesztetett hivatalából. 
A panaszok sokasága és természete arra 
következtetni engednek, hogy e kötelesség 
felejtett hivatalnok a siklósiak közóhajára 
egy lelkiismeretesebbnek fog helyt engedni. 
Egyelőre beérjük ezzel, ha azoban vára
kozásunk ellenére sem segitene bajainkon 
az igazgatóság; fogjuk szellőztetni még 
továbbra is ez ügyet.

— Így eszik az ember falun. Egy 
helységbeu drag myosok voltak elszállásol
va. — Az egyik nagyon uraskodott egy 
parasztbázbau. A paraszt közönyösnek mu
tatta magát. Midőn az ebédhez ültek, a 
katona kihúzta kardját hüvelyéből és maga 
mellé helyezte az asztalra. A paraszt a 
nélkül, hogy egy szót is szólna, (kimegy 
a szobából. Néhány perez múlva egy uagy 
vasvillával tért vissza és az asztalhoz ülve, 
azt sziutéu maga mellé tette. — „Mit je
lentsen ez ?“ kérdi boszúsan a hadfi a 
paraszttól. „Semmit se- válaszol az „tniná- 
lunk faluu az a szokás, hogy nagy késhez 
nagy vella illik." E szókra a dragonyos 
karaját a hüvelybe dugta és ez időtől 
fogva paraszt és katoua a legjobb bará
tok voltak.

— A kinek nem kell rendjel. — Grévyt, 
a frauezia köztársaság elnökét a becsület
rend káptalanja a reud nagy keresztesévé 
nevezte ki. Vinoy tábornok nyújtotta át a 
kitüntetést a köztársaság elnökének, ki azt 
k é n y t e l e n  volt elfogadni, búra rendje
lek iránt nincs uagy hajlandósága; eddig 
egyet sem fogadott el.

— A földmivelés-ipar és kereskedelmi 
miniszter az 1878-iki párisi világkiálitás 
alkalmából szervezett kormánybizotságot 
feloszlatván, erről a közönséget a hivatalos 
lap utján oly figyelmeztetéssel értesítette, 
hogy a még függőben maradt ügyek le
bonyolításával a kereskedelemügyi tninis- 
terium elnöki osztályát bízta meg, mely 
minden az említett világkiállításra vonat
kozó kérdésekben folyó évi február hó 
utolsó napjáig felvilágosításokat fog adni, 
ezen határnapon túl azonbau felszólamlá
sokat nem fogad el.

— Lázongás a várpalánkai fegyház- 
házban. Munkácsról Írják: A várpalánkai 
fegyházban jan. 31-én lázongás tört ki, 
melynek leverésére katonaságot kellett 
requirálni. Okot erre állítólag az adott, 
hogy a fegyeuezek répát kaptak ebédre. 
A fegyenezek már jan. 30 áu délután 
vonakodtak a gyárban dolgozni ; sem a 
szép szó, sem a szigorú intés nem hasz
nált. Masnap a fegyenezek egy része kész
nek nyilatkozott bozzáíogui a munkához. 
Egy bortöuŐr és 16 őr felügyelete alatt 
elmentek a második udvaron levő gyár
helyiségbe, hanem ekkor a 28. számú 
terembe zárt fegyenezek, mintegy 50—60-an 
feltörték börtöuíik ajtaját és az udvarra 
rontottak. Itt a börtünőrt, ki szép szóval 
akarta őket eseudre iuteui, annyira elver
ték, hogy a szerencsétlen aligha gyógyul 
fel tüobé, Az örök inegüátráltak a tulíia- 
talom előtt és az első udvarra menekül
tek. Most a 28. számú teremóeli íegyen- 
czek baltákkal feltörték a többi börtöuök 
ajtait, a kiszabadultakkal együtt elker
gették a gyárban dolgozó fegyenczeket, 
bezúzták az ablakokat, ajtókat, felszaki- 
tották az udvar kövezetét és az őröket 
kőzáporral dobálták. De ezalatt katouaság 
érkezett és helyreállította a reu,let. Ha a 
katouaság később talál jönni, a fegyen- 
czekuek csakugyan sikerülhetett volna 
megszökni. Ötszázan vaunak, és képzel
hetni, hogy a kürnyékuek mily borzasztó 
csapásává lehettek volna!

— A szibiriui magyar fogoly ügyében 
a fővárosi lapok illetékes helyről vett 
közleménye szerint Csolak György értel
mes néptanító szolgabirói utiigazclváuy-

j nyal utazott Galieziába rokona látogató -
! sara, az orosz határou találkozott egy 

orosz őrjárattal, mely őt igazolváuya da
czára elhurczolta. — Atyja a hírt G i'i- 
cziából megkapván, egy zempléuuitígytíi 
képviselő közvetítésével folyamodott a ma
gyar kormáuyhoz. — A küiügyérség a 
szentpétervári követség utján reclamált és 
több év elteltével azon választ kapta az 
orosz kormánytól, hogy ily nevű fogoly 
Oroszországban nem létezik. — Most 
azonban az irkuezki (szibiriai) kormányzó 
a bécsi orosz nagykövet által kérdést 
intéztetett, valjou bizonyos Csolak György 
ki évek óta dolgozik az ólombányákban, 
csakugyan magyar alattvaló-e? — Most 
már a kormány azon lesz, hogy a jogta
lan fogva tartott ember visszanyerje sza
badságát. — Hát az ólombáuyákban alá 
ásott egészségét ki fogja kárpótolni, és a 
bűnösük megbüntetése megtörténik-e? A 
jogtalan elhurczolás téuyáliása constatáiva 
lévén, a külügyi hivatal csak vétkes küuy- 
nyelmüséggel nyugodhatott meg az orosz 
kormány korábbi válaszában és csak azt 
tanuljuk belőle, hogy drága diplomatánk 
bizony semmit sem törődik adózó állam
polgárai jogaiuak védelmével.

— A név-változtatások ügyében, miu
tán számos ely eset adja magát elő, hogy 
a kérvényezők neveiket más, nem magyar 
nevekre akarják változtatni, a belügymi
niszter tudatta a hatósággal, hogy csak 
oly név-változtatások engedtetnek meg, 
melyek kellőleg indokolva vannak, kereszt
nevek megváltoztatása pedig semmi szín 
alatt meg nem engedtetik. így legutóbb 
Reach Zsigmond magánzó nevének „Cbare 
Sándoréra való változást kérvényezte, 
elutasittatott. Az efféle kérvényezőknek 
legtöbb okuk szokott lenni a névváltozta
tásra, azonban restellik bevallani.

— A pápa a bosnyák okkupáeziőről.
Philipovics táborszernagy a pápai Ger- 
gelyrend nagykeresztjét kapta; ezen deko- 
ráezióaak érdekes kis története van. Bées- 
ben annyira megszerették a bosnyákverő 
tábornokot, hogy valami különös kitünte
tést óhajtóttak számára szerezni s erre 
legalkalmasabbnak tartottak egy pápai 
rendjelet. Egy magas állású egyéniség 
azon czirn alatt, hogy Püilippovics nagy 
érdemeket szerzett a bosnyák katoliku
sok felszabadítása körül, meg is tette a 
szükséges lépéseket. Úgy látszik azonban, 
hogy XIII. Leó nem igen tudja méltányolni 
ezeu bokros érdemeket, mert igy nyilatko
zott azokról egy osztrák magyar diplomata 
előtt: „Valóban sokkal inkább szerettein 
volna, ha a vitéz tábornok a katholicziz- 
musz valódi ellenségeit, az oroszokat verte 
volua le, nem pedig a mohamedánokat, 
kik csak saját tűzhelyüket védelmezték az 
idegen támadás ellen. De azért mégis meg
küldöm neki, nemcsak a kívánt rendjelet, 
hanem apostoli áldásomat is, hogy Isten 
meg világosítván őt, jövőre okosabban tud
jon cselekedni."

— - Ilerczegi csőd. Tarts Egon herczeg 
bánsági fölbirtokos, Licbtensteiu ezredbeli 
huszár alezredes vagyona felett a nagy- 
beeskereki törvényszék csődöt rendelt. A 
herczeg mint nagy sportman ismeretes 
városunkban is.

— Egy kis pénz dévaivatió történt 
Bukarestben, az ottani magyarlap a „Bu- 
kuresti Híradó" szerint egészen váratlan 
megjelent egy fejedelmi rendelet, mely a 
muszka rubel értékét négy frankról 3 fre 
70 bauira leszállítja, minél fogva minden 
rubelnél 30 báni a vesztesség és miután 
igen sok oroszpénz forog már ottan, egye
sek igen érzékenyen Bujtatnak.

— Az is szép gazdálkodás, a miről 
most értesítenek. Mig Boszniában a kény- 
szerfuvarok teljesítették a szolgálatot, aza
latt a hadügyminisztérium tömérdek nagy 
transzport-kocsit vásárolt össze és leküldte 
azokat Brodba. Azoubau ezek uem lévéu 
alkalmasak a bosnyák talajra, most vissza
hozzák őket, helyükbe pedig a dálya brodi 
vasút minden vonata szállít le kisebb ko
csikat. Tehát először megkészitették a 
hasznavehetetlen drága jármüvet, azutáu 
meg kéjutaztatják h zafelé. De hát máskép 
hogy is iehetue elölni azt a sok pénzt, a 
mit a delegácziók megszavaznak?!

— Furcsa kérés. Egy 16 éves mészá
ros inas Liliében bele szeretett egy ottani 
színésznőbe, ki azonban érzelmeit nem vi
szonozta. Kétségbeesésében azt hitte a fiú, 
hogy a leány szerény állása miatt nem 
szereti őt. Kapta tehát magát s levelet irt 
Gambettáuak. melyben 50,000 frank bekül 
déset sürgeti. Én Írja. levelében — egy 25 
tagból álló rablóbanda főnöke vagyok, 
kik szilárdul eltökélték önt meggyilkolni 
ha követelésnek eleget nem tesz. Gambetta 
eleinte tréiáuak vette a dolgot, de barátai 
följelentették az esetet. Egy vasúti szolga 
által értesítették a fiút a pénz érkezéséről 
s midőn az örömsngárzó arczczal az indó- 
házban megjelent — elfogták.

— Egy fejedelem, mint pénzügymi
niszteri fogalmazó. Dr. K. K. pénzügymi
niszteri fogalmazó, a király kabineti irodá
jához vagy három ívnyi terjedelmű folya
modást nyújtott be; elmondja, hogy — 
ősei a reformáczio idejében menekültek 
Magyarországba. Türingiai fejedelmi ház 
sarjai voltak Drippe néven, s itt nálunk 
álnév alatt éltek egész napjainkig. Ő (a 
fo'yamodő) magas származásának tudtára 
ébredvén, föltette magában ő felsége kegyei
hez fordulni, hogy helyezze vissza feje
delmi rangjába s adjon neki elegendő 
birtokot, hogy állásához cs nevéhez méltóan 
élhessen. Minthogy pedig jelenleg a pénzügy
minisztériumban dolgozik, kér egy évi 
szabadságidőt iratai bizonyítékai beszerzé
sére. Folyamodványához nem mellékelt, 
semmi okmányt; csak egy bizonyítványt 
arról, hogy — beteg s biztosítja a királyt 
hogy kérelme teljesiiése esetén életét és 
vérét a trónért mindig kész lesz feláldozni.

— Uj foglalkozás, mely Parisban 
dívik. Vaunak egyének kiknek lakásán 
levő czimtáblájukou, vagy finom vizitkár- 
tyájukon ki vau irva, bogy „N. N. tizen 
negyedik." Ezek oly egyének, kik nagyobb 
ebédek vagy vacsorák színhelyén tartóz
kodunk, a legfinomabb rubábaués jó ét- 
vágygyal felfegyverkezve, hová azért megy, 
hogy az ominózus 13 szám elkerültessék. 
Többnyire jó társalkodók s kik mimlen új
ságot tudnak, és méltóság és tartózko
dással lépnek fel. Ott hol az ilyenre mint 
14 d kre szükség vau, nem fogad el fize
tést csak kitünően eszik és iszik. Fizetést 
a bor és élelmi szerek árustól kap, kikuek 
italait és ételeit ajánlhatja.

— Párisi apróságok. A  nemzeti sors
játékról beszélgettek egy kávéházban :„ Ab! 
ha a 125.000 trankos főnyereményt meg
nyerném — monda egy vendég — mostani 
vagyonúmmal együtt lenne vagy 110.000 
frankom.- A szerencsétlennek emlegetett 
vagyona 15.000 frank — adóssága volt. — 
Óvszer a hideg ellen. Könnyű szövetből 
készült felöltőben sétálgatott egy szegény 
ördög a boulevardokon metsző hidegben 
s még két óriási lyuk is volt felöltőjén, 
egyik a jobb, másik a baloldalon. „Meg
fagysz- — mondá neki egy barátja. — 
„Hogyis ne felel vissza neki emez — nem 
is érzem a hideget, mert a mennyi az 
egyik lyukon bemegy belőle, annyi megy 
ki a másikon.- írói büszkeség. Hosszú 
fáradozás utáu sikerült egy írónak valami 
kis vígjátékot előadatui egy harmadrendű 
színpadon. Az előadás után egyik barát
jával karöltve hagyta el a színházat, 
ki melegen kivánt neki szerencsét a siker
hez : „Látom már, hogy igaz barátom vagy 
— mondá a szerző ellágyalva — gyere

megmutatom neked a házat, a hol szü- 
ettem.

— R övid  h ír e k . -  Dufaure mi- 
niszterelnök midőn kilépett a kamara ülé
séből, melyen barátaival lemondási szán- 
dokát tudatta, igy szólt: „Ha az emberek 
tudnák, mily nehéz a minisztériumból ki
lépni abba soha sem lépnének b e!* — 
Múlt hó 16-án ismét három török lövetett 
agyon Bihacs városában, és még 15-re 
ugyanezen sors vár, kik mindannyian fegy- 
vernemüek eltitkolásával vádoltatnak. — 
Grévy elnökké választását a tanulók is 
megünnepelték. A frauezia közoktatásügyi 
miniszter ugyauis elrendelte, hogy február 
3 án előadások ne tartassanak. — Cs r- 
nájew Rubinban. A „Tera. Lapokénak Ír
ják a torontálmegyei Kubinból: „Nyolcz 
nappal ezelőtt két előkelő orosz tiszt, ma 
(jau. 29 én) pedig Cseruajew tábornok 
segédtisztjével Szendrőre eveztek át. — 
ó felsége, Zichy Mihály képiróuak „Erzsé
bet királyné Deák Ferencz ravatalánál" 
czimü festménye után készült aczél met
szet egy példányának ára fejében — a 
jótékony czélra való tekintettel, melyre a 
tiszta jövedelem szánva van, — legfelsőbb 
magánpénztárából 100 forintot adományo
zott. — Afrikába menendő expediczióra 
Hajuald érsek felhivávására 200 magyar 
ifjú jelentkezett azonban csak kettőt fog 
az e czélból megtartandó ülés kijelelni. — 
Uj északsarki expeditiót terveznek 1880-ra 
Weyprecbt és Wilzek vezetése alatt, de 
csak úgy, ha béke lesz a monarchiában.
— Az elhunyt Tóth Ede iratai közt özve
gye egy uj népszínművet talált, melynek 
czime „Az oltár előtt*. A darabot legkö
zelebb Debreczenben hozták színre. — .4 
bécsi graphikai klubban hat litographiai 
rajz vau kiállítva, melynek szerzője a király.
— Marié Antoniette rokkája Párisból ha
zánkba kerül. — A buda-pesti népszínház 
sorsjátéka 22992 frt 60 kr jövedelmezett.

Színház és művészet.
Egy k a t o n a  t ö r t é n e t e .  E szín

mű, melyet D’Eunery és Kormon után 
Csepreghy Ferencz fordított magyarra, 
egyike ama müveknek, melyek figyelemre 
méltók; s nem hiába adatott Párisban 
kétszáznál többször egymásután, s lön 
most utóbb kedvencz darabja a népszín
háznak. Nem foglal uj eszmét magában, 
nem tárgyal rendkivttliségeket, s nem ki- 
ván meglepő eszközökkel hatni: az életet 
tükrözteti, az életet szép és árnyoldalaival, 
az erényt és bllnt és öt felvonáson át 
legnagyobb érdekeltségben tartja a nézőt 
olyannyira, hogy egyre fokozva kíván
csiságát, még a legnagyobb várakozást 
is kielégíti. Alaprajzában egészben véve 
nincs ugyan hiján némi lélektani csekély 
ellenmondásnak, de azontúl minden ré
szében és legfőbb becse erkölcsi életében 
rejlik. A családi élet itt nincs pellengérre 
állítva.; hanem ellenkezőleg oly támaszt 
nyer, mely minden becsületes embernek 
kedvére lesz. Mondjuk ki határozottan, 
hogy szinrehozatala becsületére válik Csóka 
igazgatónak.

Előadását is mindenkép sikerültnek 
kell mondanunk, s ezúttal bizonyult be 
teljesen, hogy e sziutársuiat sokoldalúsága 
mellett nemesebb irányú müvekben is min
denkép megállja helyét. A katouát Brcz- 
n a y  személyesité azzal az igazsággal és 
természetességgel, mely e szerepet min
denkép megilleti. Madléut Tőkés  Enilia 
melegséggel s egyszersmind kifejező erő
vel is. P r i  e l l e n é  kedves Adricnt állí
tott elő és C s ó k á n é Valentin, B r e z- 
n a y n é  az apátoé szerepében igen sike
rültén működtek. V ed  ré s  s elsőben Lá
zár, majd Moruáz gróf szerepét jellemezte 
szokott színpadi ottboniassággal. V i h a r i  
a tábornokban ismét jó szerepre tett sz*»rr, 
a mi pedig A j t a y t  illeti, ő igen kedé
lyes bizalmaskodással játszta az őrmes
terből lett inast. A kis T o l n a y  Juliska 
pedig virtouzitással sziuószkedett a kis 
Adrienben.

Az „ E g y  k a t o n a  t ö r t é n e t e “ 
tehát miudenkép méltó arra, hogy uieutől 
többször adassék és ineutől szélesein kör
ben legyen ismeretes A kik háromszor 
egymasu'án történt szinrehozatalában e 
szivképző müvet megnézték, azok bizo
nyára negyedszer is látni óhajtják.

S z ín i  e lő a d á s u k  s o r o z a ta .
F. hó 15-étöl.

Szombat: T o l n a y  A. Juliska juta
lomjátékául : 1) „Szamártej- énekes bo
hózat, 2) „A kis leány záloga* szavadat 
a kis jutalmazandó által, 3) „Egy nő 
vétke* franczia színmű. — Vasárnap: „Egy 
magyar lmszárkáplár Béesbeu* (Ilir Cor- 
poral). — Szerda: P r i e l i e  Péteruc Luiza 
asszony jutalomjátékául: „Három pár czi- 
pő.“ — Csütörtökön: A londoni Royal 
színháztól a hírneves „Satanella* angol 
ballett és grotesk táncztársulat elő ven
dégfellépte. — Péntek: A fent hirdetett 
ballett és grotesk táncztársulat második 
vendégfellépte. — Előkészületen van: „A 
kornevilli harangok- világhírű nevezetes 
nagy operetté, továbbá „Niniche- leg
újabb kitűnő énekes bobozat, a budapesti 
népszínház legjelesebb újdonságai.

I R O D A L O M .
s  llj zenemüvek;. T áboruk; ót Pu ic li

zenemukure.keűősében megjelentek ázentirm&y Ele
mértől 6 eredeti dal zongorára külön vagy eaekre 
zongorákieérettel. 1. Mit tehet a kis lány róla? 2. 
Kinyillott a napraforrgó. 3. Betyár-dal. 4. Este van 
a faluban. 5. Hadd szidjon az irigy világ. ti. Há
rom rózsa sgy sorjában mind piros. Ára 80 kr.



== A „Vasárnapi Újság" február 9-ki száma 
iiöTetkí-zü tartalommal jelent meg: „A KisfaluJy- 
tarsasag uj választottjai" (Butler Ede és Omán \ . 
L. arczképével). — őman V. költeményeiből: 
„érató dat.“ „Az anya és leanya." „A fa.“ „A ma
dár.' Svédből: Qyóry Vilmos. — „A ki örökké 
bujdosott.' Igaz történet. Közli Eötvös Károly. 
„Budavári templom1* (ó képpel: a budavári Mátyás- 
t-mplom Schulek Frigyes terve szerint, s a milyen 
volt 1793., 1686, 1725. és 1673. évben.) — „A 
Bégum ötszáz milliója.“ Verne Gyula regénye. 
„Czivilizált szigetek a Csendes oczeánon** (8 kép
pel). — „Karácsony, uj év és vizkereszt Bukarest
ben." (Bukaresti levél.) — „A fekete halai a XIV. 
szazadban.*• Litrow után. — „Az országos régészeti 
és embertani társulat első ülése. — Irodalom és 
művészet. Közintézetek, egyletek, stb. rendes heti 
rovatok A „Vasárnapi Újság' előfizetési ára ne
gyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok “-kai együtt 
3 forint

=  A „Közigazgatási Lapok" 6-ik száma 
következő taralom m al jelent meg: A közigazgatási 
bíráskodás kérdése 1878-ban, tiréber Lajos. — A 
depeeoratio Európában. — Szakirodalom. — Köz
igazgatási szemle: A helyhatósági bizonyítványok 
helyreállításáról. — Vegyesek. — Közigazgatási 
döntvénytár. Előfizetési ara évnegyedre 2 frt 5* kr.

E= A „Képes családi lapok" 1-ső évfolyam 
7-ik füzetének tartalma: A legyőzhetetetlen. Elbe
szélés. Irtá Balázs Sándor. Adnenne groinő. Elbe
szélés Mery-töl. Fordította Ujvary Ferencz. Uj-évre. 
(Vers). No, sir. Történet a tengerész-életből. Littrow 
II.-tói. (Vége). Az eltemetett gyémánt. Történet az 
uruguayi pusztáról. Rosentbal L,-tóí. Aitato. A^ys- 
sziniai szerelmi és vadászkalaDd. N. F.-től. A tél 
Oroszországban. Aiiczny Gy.-tól. A coca és a pent- 
sao. Frankenburg Adolf. Az alamizsna. Algíri re
gélő. A téli éjben. Fészket rakó halak. A béka és 
fejlődése. A természetből. Hasznos tudnivalók. Egy 
kutya életéből. Sajátmaga által elbeszélve. Külön
félék. Apróságok. Gondolatok. Kopek:  Franktn- 
burg Adolf. Uj-évre. Az alamizsna. Algíri regélő. 
A téli éjben. A törpe tüskehal. A gurami vagy 
szaglász. A béka fejlődése. Egy kutya életéből. 
Megjelenik Mehiier Vilmosnál (Budapesten. Kalap- 
utcza 4. sz,) minden 14 nap. Ára egy füzetnek 

30 kr.
HH A „figyelő" irodalomtörténeti közlöny 

f. é. 2-ik füzetének tartalm a: Czuczor Gergely. 
Haver Fereneztól. — Könyv- és kézirattáraink s 
irodalomtörténetünk, .lakab Elektől. — Berzsenyi 
életrajza. Köröse Lászlótól. — Kazinczy Ferencz 
classicisuiusaról, Jakab Ödöntől. — Az első magyar 
nyelvtan. Dr. Jancsó Benedektől. — Kazinczy Fe
rencz és Édes Gergely, Abafi Lajostól. — Magyar 
írók elete: Frankenburg Adolf, Kármán József, 
Vbafi Lajostól. — Irodalomtörténeti repertórium. 

Szinnyei Józseftől. Kiadja Aigner Lajos Budapes
ten, ara egy évre 8 frt.

=  Mehner Vilmosnál [Budapest Kalsp-utcza 
4. sz.] megjelent az uj regényesarnok folyamában: 
„ G r ó f  M o n t e c h r i s t o "  Bumas Sándor regényé
nek folytatása 22—25. füzet, nemkülönben ezen 
regény folytatása: „A v i l á g  u r a “ 22—25-ik füzete, 
roelylyel ez utóbbi be vau fejezve. Mindkét kiad.ts 
számos illusztratiókkal var diszitve. Ara egy In
tetnek 25 kr.

GABONA jÍRAK
a f. é. feb. hó 8-án tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 kig. ft. 7.40 ft. 7.10 ft. 6.80
Kétszeres ,  „  „ 6.20 * 5.90 „  —
Rozs w m • 5.20 * 5.00 „  — . —

vírpa * W rí 4.50 4,80 „  —

Zab T * m 5.50 5.20 „

Knkoricza 4.00 3.80 „  —
Hajdina 100 ki g. ft. 0.00
Széna ** s 2.40
Szalma »■ n 1.10

S z e rk e s z tő  p o s ta .
t*. Siklós A beküldő nevét a közleményen aláír
ván. állasánál fogva sem tételezhettük fel, hogy a 
közlemény egy érdemetlen érdekében! reelam akart 
lenni. Most már maradjon nyugton.

V AfiV FE RE NCZ
laptnlaidonos.

« A K S t II E M I I. K i s  J  0  Z S K I
felelős szerkesztő. Szerkesztő tors

IE3I ir c L e té s e Its z . !
Hirdetés.

VI*. BOZM VMNI I E L  esődtöuie 
Kéhez tartozó, Pécsett a főutezában fekvő 
Láz em ele ti la k o s z tá ly a  egészben 
vagy megosztva, úgy több u d v a r i kin  
Inkán, valamint a kaputól keletnek eső 
b o lt  egészben vagy télosztva 1879. év i  
á p r i l  hó  1-töl kezdve hosszabb időre 
is b érb e  a d a n d ó . Hővebbet R0S1N- 
GER IGNACZ tömeggondnoknál, (irodája 
Király utcza 19. sz. a.). 27 (0—1)

Eladd Hazak.
Pécsett, az Óposta-utczában levő 15 sz. 
ház (ezelőtt Komlókért), egészen újonnan 
javítva nagy pinczével és kerttel, — va 
lamfnt a Nepomuk-ntczai 29. sz. e m e le 
te s  h á z , a po:,ta mellett és kivánatm 
az első háznál bvö k e r t  h á zh e ly n ek  
külön is szabad kézből eladók. — Bő
vebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos. 
Nepomuk-ntcza 29. sz. házban a pósta 
mellett. 29. (3—l i

P I L E P S I Ar™
■ M  (Nehéz kór) és minden id eg b e-
1  te g sé g e t  o rv o so l én g y ó -
l l B B X y i t  D r . K lll f s c h  szakorvos 

Dresdá bán (Neustadt) levélben i 
értekezés utján. Eddig már 11,000 nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt. 
_________________________ 252 (11—9)

Mérnök és építészeti 
műszaki iroda.

P é c se tt  K ir á ly  u tcza  I -szá m  
I I - lk  em ele t.

Alólirott a tisztelt közönségnek mű
ködését felajánlja, különösen a követke
zendő esetekben :

Egyes telkek vagy községek felvétele 
rendezése, leiosztása, a telekjegyzőköny
vek, és térképek, vagy ezek másolatainak 
elkészittése.

Nagyobb vagy kissebb föld területek, 
rétek, kertek, vizmentesitése, valamint ren
des vizöntözések berendezése. Vadvizár- 
kok. folyók, szabályozása, és csatornázá
sok. Városi községi vagy magány vízve
zetékek elkészittése, források összegyűj
tése. Mindennemű városi falusi vagy gaz
dasági épületek, útépítések burkolatok, 
épitési munkálatainak kivitele.

Az általam tökéletesített, és minden 
tekintetben kitűnőnek bizony uii. v z e u ie u l 
b o r t n r l á n y o k  elkészítését egyenkint, 
akár ily tartányokkal egész pinezék beren
dezését elvállalom.

Az itt elsorolt teendőkről: az előmun- 
kálatok, lejfmérések, tervek, és költségve
tések, továbbá az építés vezetés, felülvizs
gálat, úgy műszaki munkálatok feletti 
szakvélemények elkészíttetnek, valamint 
a mérnök épitési szakmába vágó egyesü
let kben a legjobb meggyőződésem szerin
ti tanács, és útba igazifást felajánlok.

Z silla  VIImos. 
mérnök.

Türr Mihály
eladja a h o sw zu h etén y i határban levő

3 szőliőjét
u. m. dörnösi, gyükevülgyi, nagymezői be
gyekben.

Bővebb értesítést ad : Pécsett Guudrum-
féle malom 6. sz. 
15. (3 -3 ). A tu la jd o n o s .

4
f i

Étvágyhiánynál, gyengült emésztésnél és 
gyomorbajosnál a legjobb, leghatasosabb és 

legkellemesebb szer
g r a C e r  h .

egészségi liqueurje.
Kapható eredeti palaczkokban használati 
utasítással egvfltt 50 kr. o. é. É deskuty  L 
Erzsébettér és X cruda X. hatvani-utezaés vi
déken minden nagyobb füszerkereskedé3ben. 
E lism erü-levél: T. ez. Grauer Miksa urnák 

cs. és m agr. k. udvari szállítónak.
Van szerencsém értesíteni, hogy a fő

városi vegyész ur által múlt évi november
ben vegyeieuizett és egészségi szempontból 
kifogástalannak falait úgynevezett „Egész
ségi Liqueur“-t, kellemes izii és kis mennyi
ségben étvágyat ébresztőnek, a gyomért na
gyobb tevékenységre gerjesztőnek talaltam. 

Budapest, 1877. szept. 23-án.
Itr. Sehniidt, s. k.

Bpest-föiáro i kér. orvos és egyet, tanár.
Magvarorszagi főraktár Budapesten 

G rauer Miksa oszt. csász. és ínagy. kir. 
udvari szállítónál, Vili.  kér. kerepesi-ut 57. 
sz. a gyárépületben. 247. (10 — 8)

207.
1879! Sr" Haszonbéri hirdetés. 17. (3 -2 ).

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium f. évi 476: szám alatti 
rendeleté alapján a baranyamegyei péesváradi alap. urodalomboz tartozó
k i s n j A r a d i  150  « a t .  h o ld a t  te v ő  f ö l d b i r t o k  f. é v i a p r i l  
1 -tö l hat egymásután következő évre nyilvános árverezés utján bérbeadaíik.

A nyilvános árverezés, mely f. évi f e b r u á r  h ó  £ 7 -é n  d é l e lő t t i  
10 ó r a  b o r  a péesváradi számtartósági hivatalban fog megtartatni, zárt 
ajánlati versenynyel van összekötve. — A zárt ajánlatok ugyanott az árverés 
megkezdése előtt benyújtandók 200 ft bánatpénzzel és azon nyilatkozattal 
ellátva, hogy az árvezési feltételek az ajánlattevő előtt ismeretesek.

A fenn tisztelt miniszteriura az ajánlattevők közt a szabad választást 
és a szerződés jóváhagyását fenntartja magának.

A bérleti feltételek a péesváradi számtartóságnál betekintbetők.
Utóajánlatok, vagy a feltételektől eltérő ajánlatok el nem fogadtatnak.
Oly vállalkozók ajánlatai, kik az alapoknak adósai, vagy kik elvállalt 

kötelezettségüket pontosan nem teljesítik, hasonlóan kiskorúak és alapítványi 
tisztek ajánlatai el nem fogadtatnak.

Pécsváradon, 1879. január hó 25 én.
L e j té n y i  G y ö rg y  s. k.

kér. főtiszt.

E D U I G  9I É U  P Á R A T L A N  !
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Érdemjel
A Maager W.-féle

cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta Érdemjel I

c  s “u . ]ss s t zccl éu 3 -  o  1  su j
mely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n  
e m é s z th e tő s é g e  folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e l l  a tü d n h n jo U  
g ö rv é ly ,  d a g a n a to k ,  k e lé s e k  b ő r k i ü t é s e k ,  m i r i g y 
b a jo k ,  g y e n g e sé g  stb. ellen.

E g y  ü v eg  a r a  1 f r t .  kapható gyári raktárban: B é e sb e n  
H e u m a r k t  3  szám  a. **) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü fűszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható : K o v á c s  51. gyógyszertárában, K eeli 
V ilm o s , B la u h o r n  51. és S i m o n  J á n o s  füszerke- 

reskedésében. B a j á n :  B o z s e k  és G e l l e r  mai i n  gyógyszertárában, M i- 
e h i t s  tiiszerk. 51 öli á c s : L u i z e r  V. és P y r k e r  J. gyógyszert. S z ig e t-  
v á r ó t t  : L a z í t s  V. O c s o l d á l  és B a g ó  fűszerkeresk. Z o iu b o r b a u :  
W e i d i n g e r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) Újabb idő óta több ezég bárom szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamájolajt árul. Kiket ülendő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint üor sch- f é l e  c s u k a m á j o l a j j a l  meg
töltőknek tekinteni, melyen a eég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
** Ugyanitt vau a schafhausem nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 

Hall és Rukl-féle „Sozmlout gyár" főraktára, és a schemniczi Hartenstein és 
társa féle „Legimunose gyár** raktára. 244. (6— 4)

Legfőbb idő! Már utolsó h é t! 1
Csak 61 > forint!

Kihúzott, sorozatú 1839-iki Rothschild-sorsjegyek
51 in .le n  s o rs je g y  n y e r e m é n y !  ?

Már 1879. évi márczius hó 1-én soroltatik ki a még létező 834 sorozat Qj

több mint 9 millió forinttal.
F ő n y e r e m é n y  irt. 315.000, 78.500, stb.
Ezáltal mindenkinek lehetővé tétetik, csekély kiadásokkal egy ez 

évszázadban már vissza nem térő nyeremény húzásban részt venni.
Mi ezen sorsjegyeket, mig készletünk tart, er e de t i ben ,  a tőzsdei 

árfolyamnak megfelelően árusítjuk el. azonbau az ötöd 1839-iki Rothschild- 
sorsjegyekböl riszletjegyeket is adunk ki hiiszailokhan a legkisebb nyeremény 
kizárásával.
M v ro z a tr é sfjeg y  — ÖV* forint — S o r o z a tr é s z je g y
az összeg beküldése mellett.

Két forintnyi előfizetés beküldése mellett készek vagyunk az ere
deti részjegyet utánvét mellett megküldeni, csak kérjük a czim helyes és pontos 
megjelölését.
Postautalványok a megküldést gyorsítják és a 7. után vételi 

költségektől megkímélnek.
N y ú jts u n k  k é s é t  a  s z e re n c sé n e k !

Freund M. és Társa bankháza,
28(2—1) Budapest, Harisbazár 21. sz.

1
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A siklósi kölcsönös segélyző egylet
f .  é v i feb r u á r  h ő  2 3 -á n  d é lu tá n i 2  ó r a k o r

Siklósou a városház kis termében

8-ik évi rendes közgyű lésé i
tartandja.

A k ö z g y ű lé s  tá rg y a  le e n d .
1. Az igazgatóság üzletjelentése.
2. A felüggyelö bizottság jelentése.
3. Az igazgatóság indítványa.
4. A részvényesek részéröl netaláni indítványok tárgyalása.
5. Az igazgatóság számadási felmentése.
6. Az igazgatóság titkos szavazás utjáni megválasztása.
7. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítéséhez 2. tag megválasztása.

Siklós 1879 február 5 én
P la a z t lc z  D ö m e .

elnök.

A siklósi kölcsönös segélyző egylet
„ 3iv < C é r le g ‘e “

T a r t ó z ! 1818 Djezember 31-én______________  K ö v ete l

j Pénztár számlának 
f i  Váltók számlának 
ifr Kötvények számlának 

1874 Törzsbetét számla 
Felszerelés számla 

V Siklósi t. pénztár számla 
fjj Kamatok számla 
:£j Pótlékok számla_____

I

I

2870.16 1874. Beirási dijak számlától 162.— 
8465.- 1875 „ „ „ 1 6 2 .-

102984.— 1876. „ „ „ 510.— ,
262.— 1877. „ „ „ 334.— '
356 32 1878. „ . 401.— 5

13361.93 1874. Törzsbetét Számlától 21060.— í
2873.50 1875. „ „ 16529.50 £

261.20 1876. „ „ 38682.50 5
1877. , „ 17085.— |
1878. „ „ 9931.— $
Kamatok számlától 1175.60 2
Betétek számlától 7494.
Különfélék számlától 
Jutalékok számla 
1874. évtárs. tiszta nyereség

számlától 1874—1877 
a) 18.77=3040 74 

1878. évb. aj 12 03 =  1948.86 
30.80

1875 évtárs. tiszta nyereség 
számlától 1875—1877 

a) 11.07 =  1793.34 
1878. évb. a) 7.33=1187.46 

1-.40
1876. évtárs. tiszta nyereség 

számlától 1876—1877
a) 5.41 =  2759.10 

1878. évb. a) 5.06 =  2580.60 
10.47

1877. évtárs. tiszta nyereség 
számlától 1877 évben

a) 1 .1 5 =  384.10
1878. évb. a) 2 8 8 =  961.92

4.03
1878. évtárs. tiszta nyereség 

számlától 1878 évben 
a) 1.40 =

Nyereség maradvány 1879 évre

2056.83 í  
629.84 4

14989.60

2980.80

5339.70

1346.02

561 40
3.32

K a n fe r  D iv i t l
könyvelő

131434 11

P lduzticu  D öm e
elnök

131434 l i  

N ovak  P é te r  j
ig izgató

, - IJelen zártszámlát átvizsgálván, azt mindet egyes és összes tételeiben az üzle'i -ft 
tő- és segéd könyvekkel tükéietesseo megegyezőnek találtuk. J*

P a n d u ro v ic *  J á n o s

A felügyelő bizottság. 

P á tz á k  J ó z s e f K o r só s  P é te r

A s ik ló s i  ta k a ré k -  és h i te le g y le t

rendes közgyűlése
!S klósou saját helyiségébe f. é . l e b r u á r  2 7 - n e k  d .  e . IO ó r á j á r a

tűzetett ki, mikorra a részvényesek tisztelettől megaivatnsk.
N a p ir e n d :

1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése, osztalék meghatározása és felmentvény megadása
3. Igazgatóság és felügyelő bizottság választása.

Az alapszabályok 49. §-a értelmében szavazati joggal az bir, ki rész
vényét szelvényeivel együtt a közgyűlés előtt 24 órával a pénztárnál szavazati 
jegy átvétele mellett leteszi.

A 8409 ft 82 kr, tiszta nyereményt kitüntető mérleg az intézet helyisé
gében megtekinthető.

Siklós, február hó 1-én 1879.
V a jd a  J á n o s ,

19. (3—2). elnök.

Igen terjedelmes képekkel dúsan ellátott

mag-föárjegyzékem
(tartalmazza: mag és gumófajokat leg
nagyobb választékban 8 legjntányosabb 
áron) megjelent s t. ez. kívánatra ingyen 
s bérmentve megküldetik.

Minden rendelményhez egy díszesen 
kiállított művecske, tartalmazva: 1. Az 
év minden hónapjában mikép végezzük 
a kertben teendőinket, 2. Spárga nö
velés. 3 . Articsóka mivelés. 4 .  120 
ábra a legkülönfélébb növényekről — 
ingyen mellékeltetik.

Első magyar kertész s gazdászati 
ügynökség

F r e u n d  A d o lf D .
Magkereskedése, Budapesten

Tbonetudvar. 13. (4—4)

(Magyar kiadás)
F é r f i t ? t n j c e a a é f f

37 P =  (K H a d -á e
Az öameróvás

l in  u  r e n  t i  u s  tői
T nic«aüó férfiak arámira minden korban, aagáiy

Gyöngessegiállapotban
Bizonyitykú’ , |iog> v • iláfhirű mii miaden e 

szakban eddig m sgjeleot kónyvat felöl halad, elegendő 
í. sz fe lom liten i. h.tgy Laurentina mftre már i i  6  

| tdegcnnyelv: fordít ások Imii megjeGn’. s ennél 
j íogva «gyébb f* dicaérdsix* rém r.onil.
I A? rr r .l r t l  kiadás l.aurenf lus tóiMpr»é« 

ben egynyolcadretü 132 lapnyi kötetben ÖO 
boneztani ábrákkal minden könyvkereskedé-ben 

[ ’# a az nőnél is L-'ipzig, Sophienstrass* IB 
r :ne»rrecdeltetlietik. Ara 60 Kr. o. é.

Myomatútl i'aua Mihályual Póoaeit 1673.




