
VII. évfolyam.
E lő fiz e té s i díj:

Postán vaofr Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5ft., fél
évre 2 írt. 50 kr.. negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Effyes számok kaphatók 
VVeidinger N. kőnvvkeresk. 

(Széchényi tér).

9-ik szám.

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

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir 
detés után 30 kr. bélyeg dii 
fizetendő. A nyi'.t 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 :
Fercncziek ntezája 22.87.1 emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A ap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blanborn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 

eies édesében, és besztl Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majlátb-tér 2. szám alatt.

A bélyeg zsarolás.
A bélyeg és illetéktörvény meg

változtatására, illetőleg és valódi ne
vén nevezve; a bélyeg és illeték- 
jövedek emelésére a pénzügyminisz
tériumban már folynak a munká
latok.

Mindazon szigorító rendszabá
lyok, miket már Széli pénzügymi
niszter törvényerőre emeltetett, újra 
elöteijesztetnek és megbövittetuek. 
Ezeken kívül felemeltetik az adó 
a kártya és a hirdetési bélyegnél 
és fokozatos bélyegadó terveztetik 
az ingatlanokra vonatkozó telek
könyvi kérvényeknél is. — A va- 
gyon átruházási és örökségi illeték 
felemelésé kivált az ingóságoknál 
szinte tervben van, azonfelül pedig 
az illetékek tarifáját egybehangzásba 
akarják hozni a kereskedelmi tör
vény, az uj perrendtartás, a gyám
ügyi és bagatell törvényekkel, azaz, 
hogy itt is, a hol csak ürügyet 
találunk, emelni fogják a tarifát.

Három millió évi jövedék eme
lést remél ezekből a mondva csinált 
pénzügyminiszter.

Ezeu reményében azonban alig
hanem csalatkozni fog, mert már 
azon ponton állunk, hogy a bélyeg- 
dij és illetékek emelése az abból! 
lövedéknek apadását fogja követke
zéskép maga után vonni.

A bélyegdij a törvénykezés és 
közigazgatási ügyekben amúgy is 
a netovábbig vau felcsigázva, a köz
vetlen illetékek magassága, — az 
illeték részbeni elengedésének kizá
rása bizonyos éveken belül egymás 
után létrejött vagyon átruházások 
után amúgy is már nagyban aka
dályozza az iugatlanokbani forgal
mat, a kivetésnek nemcsak könyör
telensége, hanem legtöbb esetben 
törvényellenessége, a végrehajtás fo
ganatosítása a feUzóllalások elinté
zésének bezárása előtt már is ezen 
adót nálunk kétszer oly terhessé 
tette, mint ugyanazt az osztrák ta r
tományok boldog polgárai érzik.

Azonban minderről a mi fiuaucz 
kapaczitásaiiiknak ott a központban 
fogalmuk sincsen, a százezernyi 
felfolyamodások csak fizetési repí
teni iából erednek szerintök, pedig 
száz és százezernyi törvényellenes 
kivetés tel8zóllalás nélkül marad, 
mert 2—5 frtnyi többletért nem ér
demes felszóllalni, a felszollalás ma
ga is kö.tségbe kerül és a felszól
a ló  még sem kerüli ki a végre-

T Jk K. 6  2  hm
E g y  e lité it e m lék ira ta i.

Elbeszélés.
I r ta : k a ra ) ’ Lajos.

(Vége.)

A földön vonaglottam meggyilkolt 
gyermekeim ágya mellett anélkül, hogy 
elértem volna a fegyvert s megtört szi
vembe bocsáthattám volna szabadító go
lyóját.

Vonaglásom több perczig tartott, míg 
végre könyörült rajtam az ég s élvévé 
eszméletemet — — — — — — — —

Meddig voltam oszméletlen állapot
ban , nem tndora. Midőn feleszméltem, 
ágyamban találtam magam.

Megsimitám homlokom és kétkedőleg 
tekinték körül.

Az udvarról búsan hangzott fel a 
gyászdal .requiem aeternam donaei domi
ne"--------------felugrottam ágyamból és ki
akartam futni, de erős karok ragadtak 
meg. Nem mozdulhattam.

Egy őr állt mellettem s darváu reám 
rivalt, hogy meg ne mozduljak.

A gyászdal elhangzott. Az utc/.án ab
lakom alatt egy nehéz kocsi robaját hal
lottam. Az őrület szilaj erejével ragadtam 
ki magamat az őr kezéből és az ablak
hoz rohantam.

Virágokkal fedett halottas kocsin két 
kis koporsót kísértek örök nyugalomra. 
A két koporsó fedelének ragyogó betűi
ből gyermekeim nevét olvasám. A kocsi

hajtást, mert panasza évekig elin
tézetlen marad.

A hitel, mennyiben még egy 
kevés volt, a bélyeg zsarolás által 
egészen tönkre tétetik, most már 
csak,oly ügyvéd vállalkozhatik, meg
felelő súlyos bélyegelőleg követe
lések behajtására, ki a temérdek 
vesztességet, mit a követelések be- 
szedbetlensége következtében szen
ved, más oldalról Űzött embertelen 
nyuzással képes helyrehozni, ál
talában ott vagyunk már, hogy a 
fenálló adóssági és más követelé
sek nagyobb részben bepereletleuiil 
maradnak, a hitelező inkább meg 
sem kísérli követeléseinek behajtá
sát, sem hogy még reá fizessen bé
lyeg és illetékek czime alatt.

A hitelező marasztaltafja adó
sát, ez meg sem jelenik a tárgya
láson, ha az Ítéleti illetéket bélyeg
ben kell leróni, a felperes rójja 
azt egészen le az alperes helyett 
is, a végrehajtásnál azt látja, hogy 
elkésett, mert az adós addig, mig 
Ugye a bíróságnál késett, magát 
birt 'ktalanná tette, elveszett a kie
sebb és nagyobb bélyeg és végre
hajtási költség is a tőkével együtt; 
— ha az ítéleti illeték közvetlen 
fizetendő, kivetik azt a pervesztes 
alperesre rendszerint, de be nem 
szedik, mert az adóvégrehajtó uem 
tud végrehajtási alapot találni, — 
ha a hitelező talál egy kis végre
hajtási alapot és ismét költekezik 
bélyegre, végrehajtási dijakra, ak
kor a mi pénz befolyik, az orra elől 
elkapdossa a fiuáncz, mert most 
már a bíróságok főfeladata nem az 
igazságszolgáltatás, hanem a bélyeg 
és illedéti jövedéknek fokozása és 
úgy látszik, erre terjed ki legfon
tosabb utasításuk, mert nem volt a 
Bach korszakban Magyarországon 
oly buzgó fiuáncz, mint minők most 
a bírósági hivatalnokok általában.

Nincs egy adónem, mely annyi 
elkeseredést szült volna már, mint 
nálunk a bélyeg és illeték a ma
gyar (?) kormányzás ideje óta, a 
minek nagy részét a kivetés hely
telensége és a felszólalások elinté
zési uek késedelme, a végrehajtás
nak drákói szigora és e mellett 
elkövetett megszámlálhatlan vissza
élés okozza, de ezen bajokon segí
teni esze ágában sincsen a pénz
ügy erségnek.

A pénzügyi a bírósági tisztvi
selő, ki soha sem volt ügyvéd, nem 
képes felfogni azt, hogy7 általában
után nőin lépdelt tettetett könyüket hul
latva s reá támaszkodva segédem karjára.

Nem voltam képes e látváuy elvise
lésére. Eltakartam arezomat, visszahullot
tam ág y am ra-----------------------------------

Megindították ellenem a bünpert ket
tős rokongyilkosság miatt s megiuditá nőm 
is válóperét. Perbeszédeinek minden szava 
tőrsznrásként hatott reám. Elmondá ab
ban, hogy többé a gyilkos neje lenni nem 
akar s mig engem a p >kol minden ördö
génél ördögibbnek festett, addig magát 
mint htt nőt, jó anyát tünteté fel.

Szerettem volna fülébe dörgeni, hogy 
a meggyilkolt ártatlau gyermekek vére 
bőszéért kiált az égre, de e boszu őt 
fogja érni, mert az ő aljassága volt az, 
mely engem a végkétségbeesésbe taszított 
s ba bűnt követtem el gyermekeimet meg
ölve, sokkal nagyobb büut követtem volna 
el akkor, ha őket hátrahagyom a nyo
mornak s az ő mételyes nevelésének.

Mindezt azonban elhallgattam, ma
gamba fojtám keservemet, mert hisz mint 
ügyvéd tadtam, hogy állításaimat be is 
kellene bizonyítanom, egy rokongyilkos 
szava pedig nem képezhet bizonyítékot, 
egy tiszta, erényes nő, gyászoló anya ké
nyeinek ellenében.

A válóper befejeztetett, nőm megme
nekült nevemtől.

Blinperem tárgyalása kitüzetett s 
megtartatott. A terem kiváncsi hallgató
sággal telt meg. Minden szem reám volt 
irányozva, minden szem a lelketlen apát 
bámulta, ki képes volt saját gyermekeit 

meggyilkolni.

nálunk a bélyegdijakat uem a per
lekedő felek, hanem az ügyvéd fi
zeti, hogy jövedelmének több mint 
a felét a bélyeg felemészti, — uem 
gondolja meg, hogy a már felezett 
jövedelem újra tízszázalékos jöve
delmi, általános jövedelmi pót- és 
községi, úgy kamarai adó alá vo- 
natik, nem egy, számtalan esetben 
a biróilag megállapított költség és 
muukadij együttesen uem üti meg 
a készpénz kiadást, mit az ügyvéd 
csak bélyegre tett, ámde az ily bí
rák restek összeadni a feljegyzett 
bélyegeoutót, de a leletezésre, arra 
minden időben nagyou készségesek 
voltak.

A bélyegdijak és illetékek fel
emelése azt togja eredményezni, hogy 
nem fog ügyvéd találkozni megfe
lelő előleg nélkül perindításra, köz
gazdászat! állapotaink pedig olya
nok, hogy akkor a jogos követelések 
alig egy harmada lesz érvényesítve, 
a mi csak a roszlelkü adósok ja
vára és a jólelkü hitelezők vesztére 
megy, mert a vérszivó uzsorás min
dig fog találni és talál is utat, mó
dot követelésének és behajtásának 
biztosítására.

Hová fog jutui amúgy is zilált 
társadalmunk akkor?

Annyi azouban már most is bi
zonyos, hogy a péuzügymiu9zter 
tévesen vár bárom millió bevételi 
többletet, mert a bélyegadó további 
fokozása a bevétel megfogyatkozá
sát fogja eredményezni.

— A d e le g A c z ió k  c s ü tö r tö k ö n
délután 5 órakor tartották első összejöve
telüket. Andrássy Gyula gróf Hoffuian báró 
pénzügyi miniszter és a hadügyminiszter 
megfelelő irodai kísérettel szerdán este ér
keztek a fővárosba.

— A  k lr .  tá b la  d ece n tra lla á -  
cziója ügyében folyton tartatnak tárgyalá
sok a kormány és a felső bíróságok ki
váló tagjai közt. Most már csak a területi 
kérdések megoldása képezi az egyetlen meg
oldandó feladatot.

— L e sz á m o lá s  H o r v á th -S z la -
vonországgal. — A számszék által bemu
tató t újabb adatok szerint Magyarország 
Horvátországra felülfizetett 1873-ban 
4,668,823 frt 58 krt, 1874-ben 4,741,246 
frt 15 és fél krt, 1875-ben 4,523,902 frt 
82 és fél krt. Három év alatt összesen 
13,933,972 frt 56 kr.

— A  fő v á r o s i ip a r o so k  a z  adó  
terhes és igazságtalan mértéke által, amint 
azt az adófelügyelőség reájok rótta, elke
serítve, népes értekezletet tartottak, melyen 
felsorolva sérelmeiket, bossas, élénk vita 
után abban állapodtak meg, hogy egy iv 
tétessék ki a kör helyiségében, melyre 
kiki jegyezze fel névé*, ki a rája rótt

Fásult közönynyel álltam a törvény
szék előtt, az én életem gyermekeim ha
lálával már befejeződött, azóta minden 
perez csak kínos, lassú haldoklás volt.

Az ügyész halálbüntetést kért elle
nem kimondatni. Szememben az öröm kö- 
nye csillogott s titkos bő imában {kértem 
a gondviselést a halálbüntetés kimondá
sáért.

Hiú remény! Óhajom nem teljesült, 
a balál öröm, boldogság lett volna reám 
nézve, nem büntetés, a bűnöst pedig bün
tetni kell.

Életfogytiglan való súlyos börtönre 
Ítéltettem.

Fásult közönyömbe ismét visszaes
tem. Öntudatlanul engedém magam bör
tönömbe visszavezettetni. Körülöttem fegy
veres őrök lépdeltek. A város söpredéke 
ÜDnepet ült. Nyomról, nyomra kisért s 
ujjal mutogatott reám. Hogyne. Egy ügy
védet, ki néhány hó előtt elsőrangú sze
repet vitt a városban, életfogytiglan való 
börtönre Ítélve látni, nem mindennapi 
látvány.

Ütőnk templom mellett vitt el.
A templom nyitva volt s előtte ko

csik álltak, íeltekinték. Násznépet láttam 
magam előtt. A templom űréből két alak 
lépett ki, két alak, kiknek látásánál min
den vérem szivemre tolult s kezem gör
csösen össze8zomlt.

A két alak nőm és egykori segé
dem volt.

Egymás karján lépdeltek s kocsiba 
ülve elhajtattak, egy pillantásra sem mél
tatva gazságnk áldozatát.

adót terhesnek találja. Ez az iv aztán a 
keresk. kamarához tétessék át egy átirat 
kapcsában oly kéréssel, adjon felvilágosí
tást, a kamara, mit lehetne minden egyes 
esetben a törvény keretén belül tenni.

— T iz e n k é t  év e  m ár h o g y  a
közösügy és hazudott paritás fertőjében 
vergődünk és e tizenkét év még arra sem 
volt elég idő, hogy legalább külsőleg a 
dualismus és paritás fennen hangoztatott 
elve kifejezésre jusson. — A mint a .Bu
karesti H.“-ból olvassuk ott az osztrák
magyar (?) konzul még mindig a „Kais. 
König. General consulat in dér Walachei" 
köriratu sasos pecsétet használja, a felira 
tok németek, a magyarnak még nyoma 
sincsen, holott pedig a magyar állampol-

f;ár túlnyomó számban van az osztrák 
élett Romániában. — Az is igen jellemző 
ezen konsnlatusra nézve, hogy a taksa és 

más fizetéseknél még mindig pengő pénz
ben számit és megfizetteti azokat arany
ban, úgy hogy a szegény magyar mindig 
tetemesben többet fizet, no de azért kap 
olyan védelmet, mely a zérussal egyenlő. 
— A magyar most csak arra való, hogy 
fizessen.

— A  .tö r v é n y ja v a s la t  a  k lr .
közjegyzői dijakról,“ melyet az igazságügy- 
miniszter nyújtott be, 27. §-ból áll. A ja 
vaslat az 1874: 35. tezikk 198. §-a értel
mében készült. Szól a tnunkadijról, a:. 
irás.lijról, a távozási díjról és útiköltsé
gekről; a díjátalányról, mely a királyi 
közjegyzőnek, mint bírói vagy gyámható
sági megbízottnak hagyatéki tárgyalásáért 
jár; azon dijakról és költségekről, melyek 
a kir. közjegyzőnek, mint bírói megbízott
nak egyéb ügyekben járnak, végre azon 
dijakról, melyek a kir. közjegyzőnek az 
1874. 35. t. czikk 55. §-a alapján teljesí
tett munkálatokért határoztatnak meg. A 
muukadij vagy fokozatosan a tárgy érté 
kéhez képest vagy az időhöz mérten sza- 
batik meg.

— I’a u le r  Ig a zsá g S g y m in lsz*
tér a képviselőhöz szombati ülésén nyúj
totta be a polgári törvénykezési rendtar
tásról szóló törvényjavaslatot. A javaslat 
rendszere azonos a jelenleg érvényben levő 
törvényével. Elvi reform csak a jogorvos
latokra nézve vétetett föl, minthogy a lé
tező semmitőszék megszüntetése s ezzel a 
jogorvoslatok gyökeres megváltoztatása 
terveztetik. Különben a javaslat szorosan 
követi a mostani rendtartás nyomdokait, 
de az eddig tapasztalt hibák orvoslására 
számos változtatást tartalmaz e részletek
ben. Továbbá uj fejezetek vétettek fel a 
váltóperekben, kereskedelmi perekben és 
gyámság megszüntetési ügyekben köve
tendő eljárásról. A végrehajtási eljárás az 
uj javaslatban teljesen átalakíttatott s e 
részben a jelenleg fennálló törvény rend
szere is mellőztetett.

— A < lá lya*v lnk ovcze b ró d i-
vasutvonalon a még szükséges munkálatok 
és az árvíz által okozott károk helyre 
igazgatása, a legserényebben foly. Bár 
nem készül el tökéletesen márczius elejére, 
de mégis tekintve, hogy a közlekedés más 
utakon fölötte nehéz, sőt majdnem lehe
tetlen, tette kívánatossá, hogy a pálya 
mindennemű forgalomnak megnyittassék.

E végső csapással betelt a mérték 
fejem felett. Érzém, hogy jobban már nem 
sújthat az ég. Nem volt erőm börtönömig 
vánszorogni, őreim karjára támaszkodva 
értein el oda. Ott még egy uj fájó meg
aláztatást kelle átéluem. Ruháimat elsze- 
dék s darócz fegyencz öltönyt adtak reám, 
hogy elfeledjem még azt is, hogy egykor 
én is ember, becsületes ember valók.

A nehéz megpróbáltatások kórágyhoz 
szegeztek. Ideglázba estem s betekig le
begtem az élet és balál között.

A gondviselés nem könyörült rajtam, 
felgyógyultam, élek és szenvedek. — —

A börtön csendes. Gondolkozom. Sze
meim előtt minden feltűnik. A boldog 
gyermekkor, a szerető jó anya szelíd in
tései, a nehéz életkttzdelem s az édes 
vágy egy szebb jövő után, családi életem 
első üdvöt adó napjai, a szörnyű felfe
dezés, nőm sülyedése, bukásom, a rémes 
tett éje, a temetés, a válópör s a me
nyegző, miud, mind feltűnnek lelkem előtt 
s életem ngy tűnik fel, mint egy nyug
talan álom, mert hisz valónak oly hihe
tetlen.

És mégis a négy rideg fal, a bör
tönőr lépteinek dobogása meggyőznek 
arról, hogy nem álmodom.

Oly hoss/n, oly hossza ideje vagyok 
már e rideg falak között s ki tadja med
dig leszek még lakója ? Ki tudja, meddig 
kell még hordoznom e gyötrelméé élet 
igáját ? Élve nem fog kinyílni számomra 
a börtönajtó s erre nem vágyódom. Az

— P a p  G yörgy  ő r s ' ,  k é p v i
selő, ki eddig mint nemzetiségi a függet
lenségi párt tagjának vallotta magát, ki
lépett a körből, és pedig pártjának azon 
határozata miatt, melyet a magyar nyelv 
nek az iskolákban kötelező behozatalát 
illetőleg hozott. A kormánypártból legkö- 
zelek kiléptek J u r k a  Bazil s I l y a s e -  
v i c s orsz képviselők.

— A  k e r e s k e d e lm i m in isz te r
országgyűlési beszédére a kormánypárti 
sajtó — fátyolt borit. A legtöbb lap agyon
hallgatja a beszédet, a „1\ L'oy l* pedig 
röviden igy szól róla: „B. Kemény Gábor, 
az ifjú miniszteri kezdő egész i l l e t l e n  
n a i v i t á s á v a l  tartott budgetbeszébet 
nagy stylusbau."

— A K o r i-B a z á r  Irán ti a lk u 
dozások a portával egy lépést sem ha
ladnak előre. A szultán a szerződést attól 
tételezi fel, hogy előbb az ő souveraini- 
tási jogai Boszniára biztosíttassam*, ettől 
pedig mingiukább vonakodik a bécsi ka
binet és igy ismerve az utóbbit, a ta
vaszra elkészülhetünk újabb és nagyobb- 
szerü vérengzésekre.

— E g y  n ja b h  o sz to z k o d á sr ó l!
hírek keringnek a londoni diplomitiai 
körökben. — Ott ugyanis tudomást sze
reztek volna arról, hogy a három császár 
szövetség keretén belől, alkudozások f  ily 
nak, miknek czélja Romániának feldara 
bolása. — Moldvát és a Dobrudzsát kapná 
Oroszország, nagy és kis Oláhországot 
Ausztria és ez volna a couprensatió a 
prágai béke 5-ik czikkének eltörléséért.

— A „ M a ra e llla i» e“  l* m er t
franczia forradalmi dallam ismét bcállil- 
tatott régi jogaiba mint a franczia köz
társaság nemzeti hymuusa. — A hadügy
miniszter is kiadta az erre vonatkozó ren
delkezéseit a hadsereghez és a kamrábau 
kinyilatkoztatta, hogy Francziaországbau 
nem ismerhetni el más dallamot nemzeti 
hymnusnak és ha azt egy más dallal 
akarná valaki helyettesiem, törvénysze
gést követne el. A kamara a hadügyér 
javaslatát felkiáltással elfogadta, a király 
és császárpártiak majd megpukkadtak 
mérgükben, de hallgattak tehetetlenségük 
érzetében.

— A z o ro sz  la p o t  In g e r ü lt  
hangja mindinkább fokozódik Ausztria- 
Magyarország ellen. Legdühösebb a trón
örökös és környezete az Ausztria és Né
metország közti szövetség miatt, melynek 
eredménye a prágai békének Ejszak- 
Schleswig visszacsatlására vonatkozó czik- 
kének eltörlése. — A trónörökösre nagy 
befolyást gyakorol neje Daginar dán her- 
czegnö. — Most az orosz lapok Német
ország elleni boszaukodásukat a tranczia 
köztársaság dicsőítésével fejezik ki, a mi 
igen feltűnő és sugalmazás nélkül uem 
esnék meg. Ha még egybevetjük a czár 
és a trónörökös közti viszonynak nagy 
feszültségét és a czár egészség állapotá
nak romlottságát, ugy elkészülhetünk az 
orosz politikában egy nagyszerű fordu
latra, melyre Bismarck, de még annál 
kevésbé Andrássy készült előre.

életben többé nincs mit keresnem. Leját
szottam szerepemet, csak egyet kérek az 
égtől, hogy állitsu meg lázas szivem ve
rését, adja meg a mit az éiufőtl hiába 
vártam, az anyaföld ölében a nyugalmat
és békés poriadást.----------—

Elköltözött jó anyám és gyermekeim 
szellemei öleljétek magatokhoz megtört 
lelkemet és szabadítsátok meg kínaitól 1 — 

Halál! Te kisértő réme a gyarló em
beriségnek, jövel, é ze ube nézek veled, 
mint ama gyászos ; e . s nem rettegek, 
ha végső órámat konditod! — — — — 

Margit! Ki lelkemet meggyilkolád, 
ki forró szerelmemért cserébe kárhozatot 
nyujtál, ne háborítsa uj uászágyad álmait 
gyászos emlékem, feledj, feledj el örökre 
és légy oly boldog, a mily boldogtalan 
én vagyok! — ------- ------------------------

A  f a r s a n g  vége.
A nőegylet által gyermekkertjének 

felszerelésére rendezett közvacsorával egy
bekötött tánczvigalom hétfőn zá'ta be ez 
évi hossza farsangunkat. Azt mondják, 
.vége jó, minden jó," ha ez igaz volna, ak
kor vigasztalhatnák magukat a deficittel 
vagy igen csekély tiszta jövedelemmel 
végződött bálok rendezői, mert a nőegylet 
ezen mulatsága, a  mint azt már előre látni 
lehetett, kiválóan sikerült.

A „Hattyu“-terem, mint máskor is, 
a táncznak fentartatván, a véle egyesitett 
.Casi no " terem és mellékhelyiségei voltak 
az étkezésre berendezve, mire a uőegylet 
asszonyai az étkeket és italokat rendcika-



Országgyűlés.
A képviselőbáz február 2U-iki ülését 

Z s e d é n y i Eduárd elhalálozása folytán 
elnapolván, 21 én folytatta a költségvetés 
tárgvalását, melyben L i c h t e n s t e i n  Jó
zsef’ egyesült ellenzéki figyelmet érdemlő 
beszédében alaposan fejtegette a költség- 
vetés hiányait, — míg a kormánypárt ré
széről ennék egy tiatal tagja L á n g  Lajos 
szüzbeszédében elég sikerültén támadta 
meg a habarékpárt álláspontját. — Az 
ülés végén a függő államadósságokat el
lenőrző bizottságokba választottak be egy- 
egy tagot.

A február 22-iki ülésnek főbb moz
zanata D e g r é Alajos általános tetszés 
közt mondott szép beszéde, — és gróf 
A p p o n y i Mbertnek Jókai, Láng és Grün- 
wald ellen irányzott érvelésben gazdag 
szónoklata, melyben nem csak érveik alap
talanságát s álláspontjuk helytelenségét 
mutatta ki, — hanem tönkre zúzta és ne
vetségessé tette őket. Közgazdasági álla
potaink bírálatát s az ebbe ügyesen bele- 
szőtt boszniai kérdés fejtegetéseit az ösz- 
»7,e8 ellenzék nagy figyelemmel hallgatta 
s a kormánypárt lázas nyugtalansága közt 
több Ízben zajosan megéljenezte. Ugyan 
ezen ülésben a ház S i m o n y i  Ernő in 
ditváuyára egy hat tagú küldötséget bízott 
meg, hogy í/lőcsén a Zsedényi temetésén 
képviselje.

A február 24-iki ülésben K e m é n y  
br. kereskedelmi miniszter mutatta meg 
azoknak, kik még őt nem ismerték, hogy 
háromágú tárczájának egyik szakához sem 
ért. Beszélt a belügyekről, — a honvéd
ségről — és az aranyjáradék kölcsönről, 
hogy azonban a töhlmivelés-, ipar- és kê  
reskedelem micsoda tán terem, — azt o 
nem tudja. Beszéde alatt az el'euzék foly
tonosan nevetett, — s a kormánypárt bo 
szankodott, — minisztertársai pedig any- 
nyira felbőszültek ellene, hogy beszéde 
végeztével az obiigáit kézszoritást is meg
vonták tőle. — l iánná Mocsá ry  Lajos 
szállott. Szép és átalános figyelem közt 
hallgatott beszédében rámutatott az ör
vényre, melynek a kormány rósz politi
kája s rósz gazdálkodása már szélére jut
tatta a nemzetet. Különösen ostorozta a 
kormány adósság csinálási viszketegét s 
példákkal matatta ki, hová sülyedtek és 
kell süiyedniök a dolog természeténél 
fogva egyeseknek és államoknak, melyek 
úgy gondolkodtak, mint a kormány, mely 
évről-évre adósság csinálással töltvén ide
jét, ma oda jutott, — hogy az állam- 
adósság kamatait jsi — újabb kölesö
nökkel kénytelen fedezni.

A február 25-iki ülésben S i m o n y i  
Ernő indítványa mellett H e l f y  Ignácz 
mondott érvekben gazdag beszédet, — és 
T u r g o n y i  Lajos az elnök több izbeui 
megszakítása közt vádolja a kormány
pártot, hogy választóiknak adott ígére
tüket nem váltották be. B u j a n o v i c s  
Sándor és br. Bánb i dy  Béla az egye
sült ellenzék álláspontjáról támadta meg 
a kormányt.

A költségvetési vita kilcuczedik nap
ján (február 2*j-án) a kormánypárt teljesen 
visszavonult a kii/.dtérröl. Kizárólag ellen
zékiek mondották el bírálataikat a költ
ségvetés felett. — Nagy hatást keltett Tors 
Kálmán, de főleg Eötvös Károly ismert 
függetlenségi párti kitűnő népszóuok nagy 
szabású beszéde, — melyet azon találó 
megjegyzéssel fejezett be, hogy „bár tudo
mására jönne a királynak, miszerint a trón 
közt és a nemzet bizalma közt a mostani 
kabinet á!l.“ Hossza zajos helyeslés követte 
beszédét. — Szóltak az egyesült ellenzék 
padjairól: llcdry Ernő, Besenyey Ernő, 
Füzes.-éry Sándor és Somsich Iván, ki éles 
sarcasmussal ostorozta a bosnyák politikát 
s a hármas császári szövetséget. — Végül 
Csanády Sándor vette birálat alá a kor
mánypolitikát, tőle azonban az elnök meg
vonta a szót.

zésre állították, volt minden bővében, a 
legizletcsebb sültek, sonkák, füstölt nyel
vek, halak, vadak, saláták, tészták és ezu 
korsütemények mind a legszebben feldi 
srítve és a szolgálatkész nőegyleti házi 
asszonyok által szeretetre méltóan kínálva 
— Az adakozott étkek nem csak minő 
ségre, de mennyiségre is meghaladták a 
legvérmesebb várakozást, a nagyszáma 
közönség, noha az étkezés egész éjjen át 
folyt, messze sem győzte elfogyasztani a 
feltálalt áldást, jutott abból más napon 
nagy mennyiség a Kndolphinum intézetbeli 
árváknak és a nőegyleti szegényeknek is.

-  Ép oly bő volt az adakozás jeles fehér 
és vörös borokban, melyek összehasonlító 
tanulmányokra ép oly olcsó, mint ritka 
alkalmat adtak.

A mulatság igen korán, kevéssel nyolez 
óra után kezdődött és folyt reggelig, a 
megelégedés mindenki arczárói volt olvas
ható, kiki fesz nélkül mulatott kedve sze
rint, a nélkül, hogy másnak ezzel legke
vésbé terhére esnék, a jókedvvet azt hisszük, 
nem kevésbé mozdította elő annak tudata, 
hogy noha ezen estély aránylag egy báli 
költséghez igen csekélybe került, mégis 
általa egy üdvös intézet létrejötte lett elő
mozdítva.

A nyers bevétel volt 920 irt., levonva 
a 416 frt. 63 krnyi kiadást, maradt tiszta 
jövedelműi 505 frt. 37 kr.

Mulattató.
Szörnyen udvarias. Egy első osztálya 

vasúti kocsiban: — Ah, Z . . . .  ur őr- 
vendek, hogy oly hossza idő maira rissont- 
átbatom. — Bocsánat asszonyom . . . de

Külföld.
A bócjii és berlini udvarok egszerü 

közlés utján tudatták a hatalmakkal a 
prágai szerződés V ik pontjának megvál
toztatására vonatkozó egyezményt. A ha
talmak (mintán az ügyben formaszerü nô  
titikácziót vártak volna) annyira nem vették 
föl az ügyet, hogy a közlést válaszra se 
méltatták. .

Berlinből távirják, hogy a/, asztracháni 
kerületben a pestis a birodalmi egészség 
ügyi hivatal közlése szerint „egyelőre tel
jesen megszűnt*; a szomszéd kormányzó
ságban se merült föl njabb eset. A zari- 
czini és szareptai kordon és vesztegiutézet 
nagyon tökéletesnek bizonyodon. E.zel 
kapcsolatban jelentik egyébiránt a szalo- 
nichi mellett fölmerült gyanús betegségről 
is, hogy véglegesen igen gonosz jellegű, 
elterjedt küteges hagymáznak bizonyodon, 
de nem volt identikus a pestissel.

Berlin, febr. 23. Delhi Uck rendkívül 
fontos politikai eseményül tehiutbető be
szédet tartott a birodalmi gyűlésen az osz
trák-német ki resk. szerződés tárgyalása 
alkalmából. E lieszéddel Delbrück határo
zott állást foglalt el Bismarckkal szemben, 
kinek vétjvámos terveivel ellenkezőleg ki
mutatta, hogy az eddigi keresk. politika 
mellett ngy a vámjövedeleinnek mint az 
ipar állal felhasznált nyers anyag logyasz- 
tása nagyszerű emelkedést mutat fel.

Berlin, febr. 25. A birodalmi gyűlés 
vámtarifa-bizottsága élénk vita után elfo
gadta a gabna- és a szarvasmarha vámo
kat; a vasvámokra csütörtökön kerül a 
sor. A tengeri városok képviselői tilta
koztak a gabnavámok ellen, melyek elöl
nék a kereskedelmet.

London, febr. 20. A Reutter ügynök
ségnek jelentik a Fokvárosból: Január 
24-én 4000 főnyi zulu hadsereg megtá
madta Woods hadoszlopát, mely azonban 
az ellenséget jeleutékteleu veszteségekkel 
szétverte. Woods ezután visszavonult Ut- 
recbtbe. — A többi badosztopok ellen in
tézett támadások szintén visszavetettek. — 
A zuluk Ekovo táján konczeatrálták ma
gukat, a hol Pearson badoszlopa elsáuczolta 
magát. Naponként várják a támadást. — 
A helyzet nem túlzottan komoly. A had
műveletek, a segélyesapatok megérkeztéig, 
a védelemre foguak szorítkozni.

London, febr. 23. A „Dail Telegraph* 
egy távirata szerint a zuluk tőliadereje 
bekerítette Pearson 1200 főnyi táborát 
Ekove közelében. Február 1. óta semmi 
bir Pearsonról. -állítólag két hónapra való 
élelmiszerei vannak. — A bennszülött had
jutalékot lefegyvérzik, mert zu.u inváziótól 
tartanak. A határszéli bennszülöttek töme
gesen szökdösnek, de mint hirlik, a zuluk 
is nagyon csüggedtek nagy veszteségeik 
miatt.

Az amnesztia-törvényjavaslatot a fran- 
czia kamara 340 szavazattal 99 ellen fo
gadta el, tehát nagyobb többséggel, mint 
amennyit a kormánypárton reméltek. Ez 
volt egyúttal az első fontos szavazás, mely
ben az uj elnök alatt az uj kormány iránt 
kifejezést nyert a tranczia pártok aránya.

Konstantinápoly, febr. 20. A porta azt 
a liirt vette, hogy Drinápolyban a bolgá
rok durva bántalmakkal illették az ottani 
görög érseket. Az oroszok elfogták, a ra- 
konczátlankodókat s Totleben tbk. meg
ígérte, hogy a legszigorúbb büntetésben 
fognak részesülni.

Konstantinápoly, felír. 25. A driuápo- 
!yi erődök kiürítését ma reggel kezdték 
meg az orosz hadak. Totleben márcz. 7- 
dikén hagyja el a várost s Bnrgasba megy, 
az uj főhadiszállásra.

Tirnova, febr. 25. A bolgár nemzet
őrség tegnap nagy diszgyakorlatot tartott 
tten, melyen a nagyhatalmak képviselői 

is részt vettek. A bolgár zászlót, mely öt
száz év óta most lobogott először, a je
lenvolt bolgárok frenetikus örömrivalgás- 
sal üdvözölték.

Cettinje, febr. 25. Zárában a monte
negrói fejedelem konzulátust rendez be. 
Podgoriczából, Spucbál és Zahejakból a
. . . igazán . . . nem emlékszem. — Én 
Leblandné vagyok. — Ah csakugyan! . . .  
ezer bocsánat asszonyom . . . Néhány év 
óta annyira megöregedtem, hogy nem is
mertem már kegyedre.

Mennyire becsülték azelőtt a művészt. 
Dürer Albrecht, egyike a leghíresebb német 
festőknek, magyar származású volt, a meny
nyiben nagyatja, Száraz (mások szerint 
Ajtósi) Antal, fiacskájával Magyarország
ból Békés Csabáról vándorolt ki Nürn- 
bergbe, a hol is Albrecht 1471 május 20 án 
született. Woblgemut Mihály vezetése mel
lett képezte ki magát festésznek. Beutazta 
Német- és Olaszhont. Ráfáellal levelezés
ben állt és mindenütt a fejedelmek, mű
vészek és tudósok által a legkitünöebben 
fogad Ütött. — Miksa császár egy nap 
meglátogatta Dürer műtermét. Ez egy nagy 
kép festésével volt elfoglalva és hágcsón 
állva dolgozott. A császár nem engedé, 
hogy leszáljoD, hanem kéré, folytatná man- 
káját, sőt észrevevén, mikép a hágcsó inog, 
megparancsolta egyik ndvaronczánák, tar
taná a mester létráját. Az udvaroncz, sza
badkozott, méltóságán alólinak tartván a 
tisztet. — Azt hiszed? — fórmedt rá a 
császár. — Hisz Dürer művészete többet 
ér egész nemességednél! Parasztból köny- 
nyen csinálhatok nemes embert, de nemes 
emberből nem könyen Dürert. — Vili. 
Henrik angol király hasonlót mondott egy
szer egy lordnak, ki Holbein német festész 
ellen kikelt. — Tudd meg, — úgymond 
haragosan, — hogy bét parasztból bét 
lordot csinálhatok, de hét lordból egyet
len egy Holbeint sem 1

mohamedánok tömegesen vándorolnak ki, 
tfyzdnt íjknUriból nagyszámú kathoiiKns 
élvezik 'a  montenegrói területre ,8 e.zek 
többnyire Eanilovgrad, Rieka, Autiván és 
egyéb kereskedelmi helyeken telpülnek

1UeS Bécs, febr. 26. „P. C.“ jelenti Driná 
nápolyból, hogytegnapelőtt óta oly izga
tottság uralkodik ott, hogy az ®r0“  , 7  
tonai parancsnok, rendkívüli rendszabályom 
életbeléptetését látta szükségesnek. Az íz 
gatotságot részben a metropohta ellen 
bolgárok által elkövetett merénylet miatt 
vezetett vizsgálat, részben bolgár mene
külőknek nagymérvű összetódulása okozta. 
Az említett vizsgálatot tegnap befejezték.
A bolgárok azzal vádolják a metropolitát, 
hogy egy kérvényt Íratott alá velők, mely
ben állítólag az orosz megszállás meg- 
hosszabitása tulajdonképen a porta az 
orosz csapatok elvonulásának siettetésere 
kéretett. A súlyosan megsebesített metro- 
polita, valamint a többi görög is életve
szélyen kivül vannak. Nyolez nap óta 
Ruméiiából 40,000 bolgár tódult Driná- 
polvba. Tegnapig 60,000 orosz hagyta el 
Ramél iát.

Csak a vak nem látja be ha megii- 
gyeli, hogy a Balkán-félszigeten olyan dol
guk mennek végbe :>z orosz-török végle
ges békeszerződés nyomában is, a mik uj 
zavarokra, nj bonyodalmakra, sőt minden 
valószínűség szerint formális uj bábom
ra vezetnek. Nem késhetünk ráutalni a ve
szélyes jelekre, habár síiket fiileknek beszél
jünk is a végzetes tényekről. A békeszer
ződést a czár aláírta, de a hadi kárpótlás 
elintézése köröl máris súrlódások támad
tam, holott még az okmányok ki sincse
nek cserélve. Oroszország azt kívánja, hogy 
a porta kösse le a bolgár és ruinéliai jöve
delmeket a kárpótlás födözetére. Ezt a 
porta nem akarja megtenni. Az orosz csa
patok továbbá készülnek kivonulni a török 
területről, — de CsernajelT már gyűjti a 
fölkelő hadtestet, hogy a kiürítendő terü
leten rögtön létesíthesse a lázadást.

Ez oly kiszámított czélztos irány és 
mozgalom, hogy bltnt kővet el minden ál
lamférfi, ha az illető mesterek ujjára nem 
koppint, mielőtt még ki nem tőr a tüzes 
láva Az angol vagy franczia külügymi
niszter hasonló esetben haladéktalanul leg
alább jegyzékkel fogná galléron a bör- 
zenkedő szomszédot, hogy hova igyekszik ? 
Andrássy grófnak azonban ngy látszik, 
kisebb gondja is nagyobb annál, begy 
gondoskodjék a baj elhárításáról. Persze, 
mit is neki Maczedonia: mikor megvan 
Bosznia!

Batum, febr. 20. A város egészen 
muszka jelleget ölt. Muszka thea üzletek 
és vendéglők, muszka caté cbantantok 
nyitnak mindenfelé egymás mellett; az 
utczasarkokon maszka bérkocsik álldogál
nak. — A lázok egészen megelégedve lát
szanak lenni az nj kormánynyal. — A 
szárnyvasut kiépítésért, mely Batumot Po- 
tival és Tifiissel van hivatva összekötni, 
a tavaszszal kezdik meg s két év alatt 
akarnak elkészülni vele.

Charkow, febr. 23. Pénteken éjjel, 
midőn Krapotkin hg: kormányzó a bálból 
hazatért, egy ismeretlen egyén revolverből 
rálőtt és súlyosan megsebesítette. A me
rénylő nyomtalanul eltűnt. A berczeg sebe 
életveszélyes. A meglőtt berczeg ugyanaz, 
ki Bulgáriában a mahomedánokat legke
gyetlenebben irtatta ki.

Tirnova, febr. 25. A bolgár nemzet
gyűlés meg lógja alakítani az elnökséget 
és azután Doudukoflf-KorzakofF berczeg kö
zölni fogja a kormányzata alatt történte 
két. A kamara elnöke Zankoff lesz, vagy 
a bolgár exarcha. A kivonulás után az 
orosz tőhbdiszállás Várnába tétetik át, a 
posta és a távirdaügy legközelebb a ber
czeg-kormányzó kezébe megy át. Két párt 
van alakulóban, az egyik a berlini szer
ződés határain belül akar maradni, az előre 
haladottabb párt pedig tovább akar menni. 
Amazt Balabanoff, az utóbbit Zankoff fogja 
vezetni. Az előértekczleten elhatározták, 
hogy a kelet ruméliai küldötteket is befo
gadják a nemzetgyűlésbe, de herczeg 
Dondukoff-Korzakoff és a franczia biztos 
tanácsa folytán elhatároztatott, hogy a ru
méliai küldöttek nem bocsáttatnak be és 
a kérdés eldöntésére Európa fog felhivatni. 
Azt hiszik, hogy a mérsékelt párt többség 
ben lesz.

Kalkntta, febr. 23. A birmah király 
a királyi herczegeket és azok családját 
az ntolsó sarjig mind íelkonczoltatta, s az 
nj miniszterek helyébe a korábbiakat hivta 
vissza. Mandnlayban, az ország fővárosá
ban nagy rémület uralkodik.

Sz. Pélervár, febr. 26. A Michaelov 
kórházban tegnap reggel egy Prokovjev 
nevű betegen az „Asztrabáni betegség* 
(Pestis) tünetei észleltettek. A város óriási 
izgalomban van, 48 személyt, kikkel a 
beteg előbb érintkezett, vesztegzár alá 
helyeztek. Péterváron kivül, holmiaikat 
elégették. Prokojev állapotáról naponkint 
fognak jelentések kiadatni.

Róma, febr. 26. A tegnap dühöngött 
orkán ma is tart. Velenczében a dagály 
áradat egész városrészeket elözönlőn Ná
polyban ismételt földrengések voltak. A 
Vezúv hamnesöt szórt. Hírlik hogy a ge- 
nubi öbölben is történtek szerencsétlensé
gek. Itt napkeltekor sürü jég esett. Ka- 
labriával, Siciliávai és Francziaországgal 
meg van szakítva a távirati összeköttetés.

Mulei Hasszán marokkói szultán bajai. 
Spanyol lapok érdekes részleteket közöl
nek a Marokkóban kiütött lázadásról, mely 
a szultán ellen irányul. Alattvalói azt ve
tik szemére, hogy hódol a haladásnak, a 
keresztényekkel barátságosan bánik, a 
a zsidóknak kedvez, s csillagásza is zsidó. 
Ez még nem elég. Annyira szabadelvű, 
hogy Páriából hozat játékokat nejei, s

gyermekei számára, sőt RWi»! üveg sort 
rendelt meg „orvosság* gyanánt a tő serit 
(a próféta utóda) tanácsára. Ennek követ 
keztében fellázadt az Al-Koranhoz ragasz
kodó marokkói nép. Ehhez járul meg 
hogy nagybátyja, Muley-Abbaz, ki egy- 
szersmind trónkövetelő, ellenséges indu
lattal viseltetik irányában.

Nemzetközi jogra 
vonatkozó döntvények.

Közelebbi időben semmitőszéküuk elébe 
két semmiség! ügy került, melyek a jog
szolgáltatás terén, az államok közötti köl
csönös jogviszon isságot közelről érintik, s 
azért oiy fontosaknak találtattak, mikép 
elvi eldöntésük teljes tanácsülésben eszkö
zöltetem.

Az egyik eset az, mikép Brachfeld pesti 
kereskedő egy braunschvoigit a pesti keres
kedelmi törvényszék előtt beperelt, mely 
azutáu a marasztaló itélat végrehajtására 
a braitnschveigi tszéket kereste meg. Ez 
pedig felperestől azt követelte, hogy ma
tassa ki, például felsőbb bírósági bizonyit- 
ványnyal, mikép a pesti törvényszék jelen 
ügyben illetékes volt. — Ennek folytán 
fjlperes a sem uitőszékbez toiya n ilott.

A raisik eset abb m áll: begy Vóifler 
béesi kereskedő — Min 11 pesti kereske
dőt a bécsi tőzslebiröság előtt beperelte s 
el is marasztaltatta s a oóesi tőzsde válasz 
tott bírósága a végrehajtást is elredeite s 
csak foganatosítási végett kereste meg a 
pesti keresk. tszéket, mely azt teljesítette 
is. Ez ellen adatott be sem niségi pinasz.

Ezen esetekben a sem mítoszéit pié- 
nuina -— a mint a „Törvényszéki Csarnok*- 
bán közoltetiK — következő elvi határoza- 
tokatt hozott:

„Tekintve, hogy azon esetek, melyek
ben a kir. 8emmitőszék a hazai bíróságok
nak egyes Ugyekbcni illetősége telett ha
tározni hivatva van, — a perrend szabá
lyaiban, s jeleseu annak 50., 99. és 297. 
§§-aiban foglaltatnak, — ezeu eseteken 
kívül pedig a perrend nem tartalmaz oly 
intézkedést, meiyszeriut a kir. seminitőszék 
hivatva lenne a hazai bíróságoknak az 
egves ügyekbeui illetékességéről, akár 
hatóságok kérelmére határozni, — seiu 
pedig a perrend 543. §-a a kir. semmitő- 
széket a felemlített eseteken kivül ily hatá
rozatra, illetve az illetősségröl mint jogi 
kérdésről, s nem tényről bizouyitváuy kiállí
tására fel nem jogosítja.

„Annálfogva a magyarországi bírósá
gok egyes ügyekben! illetékessége igazo
lásául, külföldi bíróságok részére bizony
lat kiszolgáltatása, a kir semmitőszék ha
tásköréhez nem tartozik.“

A másikra nézve jogesetül szolgál: 
„Habár a perrend 62. s 63. §§. sze

rint a viszonosság és monarchia másik 
államára nézve törvényileg meg van álla
pítva, s ebből folyólag a bécsi tőzsde válasz
tott bíróságának marasztaló ítéletei is vég
rehajtás tekintetében ugyanazon elbánásban 
részesülnek, mint a hazai választott bíró
ságok által hozott ítéletek;

„mindazonáltal a viszonosság elvéből 
még sem következtethető az, hogy a vég
rehajtás elrendelése tekintetéből az ottani 
választott bíróságok határozatainak nagyobb 
joghatály tulajdouittassék, mint a hazai 
választott bíróságok által hozott határo
zatoknak — s ebből folyólag —

„tekintve, hogy a perr. 510. §. szerint 
a hazai választót bíróságok a végrehajtást 
el nem rendelhetik, hanem azt, a nyertes 
félnek, a birói közhatóságnál kell kiesz
közölni :

„A bécsi tőzsde választott bíróságá
nak végrehajtási végzései a hazai bírósá
gok által sem foganatosíthatók.“

(Az igazságügyi minisztériumnak nagy 
szegénységére mutat, hogy 12 év óta a 
nemzetközi illetékesség még most sincsen 
törvényileg megállapítva, pedig a forgalom 
oly nagy az osztrák tartományokkal.)

T ö r v é n y s z é k i  C sa r n o k .
E héten előadattak a kir. tszken pol

gári ügyek:
Köő Katalin és érdektársai felpere

seknek Kleesack Henrik dnnaszekcsői la
kos alperes ellen, 520 frt bérösszeg és já 
rulékai iránti perük. — Vuits Mánda és 
érdektársai darázsi lakós felpereseknek 
Vaits Tádia h.-mároki lakós alperes ellen 
örökösödés iránti pereik. — Kovács Mihály 
hegy-szent-mártoni lakós felperesnek, Ro- 
dony község alperes ellen 400 frt és já
rulékai iránti pere. — Bandi Antal mint 
Knszta Mária gyámja felperesnek, Moncz 
Alajos mint Moncz Ferencz gyámja alpe
res ellen 914 frt és járulékai iránti pere. 
— Csicsits Miklós rácz-tőttösi lakós fel
peresnek, Csepinácz Czvetkó ugyanottani 
lakós alperes ellen szerződés megsemmisí
tése iráDti pere. — Kaszap Miklós karan- 
csi lakós felperesnek, Szánó Éva és társai 
alperesek ellen okirat kiállítására leendő 
küieleztet's és járulékai iránti pere. — 
Pápista Györné szül. Vincze Rózsa rorno- 
nyai lakós felperesnek, Vincze József és 
Vincze Mihály romonyai, ngy Viucze Ist
ván pöspök-bogádi lakós alperesek elleni 
törvényes osztályrész kiadasa iránti keresete.

Különfélék.
— A pécsi jótékony nőegylet ez évi 

rendes alapszabályszerü közgyűlése f. évi 
mártins nó 2-án, vasárnap Örtzu-féle ház
ban, a dalárda helyiségében délután 3 
órakor fog megtartatni, moly közgyűlés

tárgyai: 1) Az igazgató választmány évi 
jelentése. 2) Az 1878. évi egyleti száma- 
dás előterjesztése. 3) A gyermekkorú ügy
ben adandó választmáuyi külön jelentés, 
s a további intézkedések feletti határozat
hozatal. 4) Az alapszabályoknak a gyér- 
mekkerti intézet életbe léptetése által igé
nyelt módosítása. 5) Töob választmányi 
tag megválasztása. 6) A zárszámadást 
felülvizsgáló 3 tagú bizottság kiküldése.
7) Netán teendő indítványok s benyújtandó 
folyamodványok elintézése. Pécsett, 1879. 
évi február 2u án. Cseh-Kövér Anna elnök.

— 1878. évi mérleg a pécsi jótékony 
nőegylet pénztári állásáról. Bevétel. 1877. 
évi pénztári maradvány ft 573. 94., Részt
vevő tagok évi befizetései ft 905.40., Pár
toló tagok adományai ft 266 80 Február 
11-éu rendezett „Jelmez álarezos bál* jöve
delme ft 532 65 April 10. és 11-én a „Rn. 
dolpbinum- árvabáz s a női kézmüiskola 
javara rendezett két rendbeli műkedvelői 
előadás jövedelme ft 551. 74., September 
hó 15-én a sebesültek és mozgósítottak 
családja egy begy Ujtetett ft380. 31., A női 
kézm i iskola összes bevétele tt 1122.04.,
A duuagőzhajózási báuyaiga/.gatósaga ál
tál adományozott 100 drb briquettes érté
kesítése után ft 35., A 11.000 irt alaptőke 
s időközönként elhelyezett összegek Kama
tai ft 766. 53., Összesen 5234 tt 34 kr.. 
Kiadás. Az egyleti gyámottak bavoukeuti 
segélyezésére ft 1414. 50. 74 szegenyuek 
egyszer s mindenkorra ft 217. 45., Lak- 
bérbeui segélyre ft 10. 50., A női kézuiű 
iskola összes kiadasa ft 1599.09., Iroda 
átalány ft 100., Nyomtatván. oK és hírlapi 
hirdetésekre ft 51. 70., Egyleti szolga én 
béreft 150., Apróbb házi kiadasoara ft33
48., Gyógyszerekre ít 23. 30., „Rudulpúi- 
num* arvauaz javára ft 500., A sebesültek 
s mozgsitottak családja részére 380. ft 34., 
A karácsonyi ajándékok beszerzésére ft
241.82., Összesen fc.4728 72. Pénztári 
maradvány 1879 évre tt 505. 72., Összesen 
5234 ft. 44 kr. özv. Biauuorn Teréz, m. k. 
ideigl. pénztárnok. A főkönyvek átvizs
gált rovatai szerint készült eme mérleg 
ötezer kétszáz harmiuczuégy frt 44 kr. 
összeggel helyesnek találtatott Pécsett, 
1879. évi tebruár hó 15 én. Szontag Her
m in a -p . Angyal Tekla, m. p. Széh Teréz,
m. p. Mendlik Ágoston, in. p. a választ
mány által kiküldőt számvizgaió bizottság.

— A  pécsi jótékony nőegylet által 
felállítandó gyermekkert felszerelésére foly
tatólag adakoztak : Weidiuger Károly 5 
Irt, Kelemen Gyula 1 frt 20 kr., Bartók 
Józsefné 3 frt, Mendlik Ágoston plébános 
5 frt, Sziványi Karolin 2 frt, Lukács Aran
ka 2 Irt, Erreth Károly 5 trt, Cseh Mari 
5 frt, Henszl N. 5 frt, S. B. 5 trt, Stern 
Róza 3 frt, Kisfaludy Amália 2 frt, Aidin- 
ger Jánosné 4 frt, Horváth Antal taka
rékpénztári igazgató 5 frt, Frank József 
nő 2 frt, Skerlecz báróné 3 frt, Scbulhof 
Róza 2 frt, Krauze Róza 3 frt, Krauze 
Gizella 2 frt, Pfeífer Autal 5 frt, Lecbner 
testvérek 3 frt, Eisuer Jánosné 3 frt, Ott 
Anna 3 trt, Krouesz Mari 2 ezüst irt, 
Leebner Gyula 2 Irt. — A közvacsorán 
felülfizettek: Cseh Anna 3 frt, Kisfaludy 
István 1 frt, Nagy Károly 2 frt, mely 
kegyes adományokért legforróób köszö
netét nyilvánítja a rendező bizottság.

— Kaposvárott febr. 18-án városi 
tisziujitás volt, az eredmény következő. 
Polgármester: Németh Igaáez. Tanácsnok: 
Hagelmau Károly, egyszersmind helyettes 
polgármester, Poór .Sándor. Rendőrkapi
tány: Gundy Gyula- Tiszteletbeli tanácso
sok : Svarcz Samu, Marsik János, Szűkíts 
János, Matusits Károly, Sehlosiuger Ignácz. 
Szigeti Autal. Péuztáruok: König József. 
Mérnök: Laváthi János. Ügyész: ilj. Csorba 
Ede. Orvos: Pollák Lajos. Közgyám: Le- 
posits. írnokok: Mácsovics György, egy
szersmind iktató is; Nőthig Károly.

— Ma szombaton lesz Csókáné-Po- 
zsonyi Júlia asszony jutalomjátéka, melyre 
a „Két árva* czimü hatásos színmüvet 
választotta. A jutalmazandó közönségünk 
tetszését játékával mindig kielégítvén, azt 
hisszük, hogy ezt jutalomjátekán is sürll 
megjelenésével igazolandja.

— Csengő ezüstben. Mint hírlik, a 
kormány elhatározta, hogy március elsején 
valamennyi állami hivatalnok fizetését 
ezüstben fogja kiszolgáltatni. Ez az első 
lépés az ezüstnek a helyi forgalomba való 
behozatala iránt, mely által több mint fél- 
milliónyi ezüst kerül forgalomba. Tudva
lévőig az ezüstnek semmi agiója sincsen 
és a bank siet menekedni a néki alkal
matlan sok ezüsttől, miuél fogva az egy 
forintos áliamjegyek bevonásátés50 fonn- 
tosokkali helyettesítését is tervezik.

— Eljegyzés. Sopron megye főispánja 
Esterházy Pál herczeg jegyet váltott Croy 
herczeg bájos leányával Eagenia herczeg- 
asszonynyal Frigyes főberczeg nejének nő
vérével.

— Danaföldvár ott e napokban eskü
dött meg a 70 éves Kremnioky György, 
a 66^ éves Belányi Juliánnávai. A pár 
már 50 évv 1 ezelőtt szerette egymást, 
midőn a vőlegény ifjú legény volt, a menyasz- 
szony hajadon. A sors úgy akarta, hogy 
a legény mást vegyen nőül, a hajadon 
máshoz menjen feleségül; de most özve
gyen maradván mindketten, egybekeltek. 
Az esküvő számos gyermek s unoka jelen
létében történt meg,

— Zsedényi Ede. a képviselő hál 
egyik tekintélye, febr. 20-án meghalt 77 
éves korában. — Szepesmegye már 1833- 
bán követének választotta, s ez idő óta a 
közpályán működött, kivéve az 50-es éve
ket. Volt a magyar udvari cancellária tit
kára, helytartósági tanácsos, az udvari 
kauczeliária referendariusa, 1843-ban bg. 
Eszterházy Pál felség személye körüli mi
niszter mellett udvari tanácsos, 1865-től 
képviselő, a magyar ágostai hitv. egyhá



zak egyetemes felügyelője Ar. 1859-dik 
pátens eiieui merész fellépéséért 8 havi fog
ságra ítéltetett megúsztatván a nemesség 
tői, az udvari tanácsosi cziintől és nyngdi 
jától. Fogságát meg is kezdte a kassai 
börtönben de a fejedelem visszavonván a 
paténst, vissza adta az ő szabadságát is. 
Zsedényi ritka ember volt, a magán élet
ben a cynisnussig takarékos. Végrendeleté
ben hagyományozott a tiszai szuperinten- 
denciának 40,000 forintot melynek kama
taiból 1000 irtot szegéuynéptauitók kap
nak, olyképen. hogy 10 néptanítónak éven- 
kint 100—100 irtot adnak, 1000 frt pedig 
évenkint az evangélikus néptanítók eper
jesi tápintézetére kell fordítani; a bánya
vidéki-, a duuáuinneni- és dnnántnli szu- 
perintendeneiának 20,000 frt, enuek kamat
jaiból is évenkint 1000 Írttal 10 szegény 
néptanítót kell segélyezni. A temetésnél 
celebráló G’zékus szuperintendens 3000 frt 
tiszteletdijat s mint a végrendelet végre
hajtója még további 3000 irtot kap. Az 
elhunyt szép vagyonának maradékát roko
naira hagyta.

— Vakot Imre a régebbi irói nemze- 
dék veterán tagja 59 éves korában meg
halt Budán. Testvére volt Vahot Sándor
nak „Huszárcsiny* szinrattve a szinpado- 
dokou ma is ismeretes és kedvelt darab. 
Béke poraira.

— Nagy-Kanizsáról írják a „Fűgget- 
len Hírlapinak, hogy Holtán Ernő hon
védtábornok közelebb pár napot ott töltött 
egy Y Kámzsán fölállítandó nagy barakk- 
tábor ligyéhen. A város e czélra 40 hold 
telket ajánlott fel — a tulajdonjog és a 
t iborhan szükségelt korcsmázás jogának 
töntaitása mellett. Nem kételkedünk, hogy 
a Cseugeri által protegált várostól a mi
nisztérium ezt a csekélységet nem fogja 
megtagadni; hogy azonban a koresmázási 
jog az állandó barakk-táborban tán tíz 
annyit ér, mint a 40 hold rósz telek, 
melyet a város fölajánl, és hogy — mi 
sokkal fontosabb! — K a u i z s a  pos-  
váuy l ég- t e l t  k ö r n y e z e t é v e l  az or
szág l e g e g é s z s é g t e l e n e b b  h e l y e i 
hez t a r t o z i k ,  h o v á  j ó  lel  ki  is  me- 
re t t e l  k a t o n a i  t á b o r t  e g é s z s é g i  
s z e mp o n t b ó l  e l h e l y e z n i  nem le
het, — azt ugyan sokan tudják, neveze
tesen az 1848-ban ott állomásozott honvéd
önkéntesek ; de a minisztériumokban, úgy 
látszik tudui nem akarják és tekintetbe 
venni valószínűleg nem is igen fogják. (A 
mint illetékes körökből értesültünk Pécs 
volt kitűzve a barak-tábor helyéül, de úgy 
látszik, hogy sem tanácsunk, sem a drága 
hatvan perczentes képviselőnk nem képes 
versenyezni a Csengery protectióval, azért 
sem banktiók, sem barak-tábor, mely pedig 
a borfogyasztásra nézve előnyös lett volna.)

— Az avasi király. A  szatmári tör- 
vényszék e napokban tárgyalta egy dús
gazdag izraelita Orosz Jakab bünperét. — 
A vidék, mely e lelkiismeretlen vérszopó 
rémuralma alatt nyögött, „avasi királyi
nak nevezte őt, mi nagyon bizelgett neki. 
— Azonban a szatmári törvényszék úgy 
látszik nem volt általa befolyásolható, 
mert csalások, hamisítások és álkövetelések 
kobolása miatt bűnösnek kimondatott és 
lü évi börtönre Ítéltetett. — Pécsett is egy 
kiváló és több kissebb, de azért nem ke
vésbé rémületes piócza űzi a legborzasz
tóbb uzsora mellett a csalás, hamisítás, és 
ezek segítségévei a kifosztás rendszeres 
üzletét, sok, igen sok helység már rab
szolgájuk, de azért a mi törvényszékünk 
még sóba sem sütötte ki rájuk a bűnt, 
melyről egyébként a verebek a háztetőn 
is értekeznek.

— Mohácsról írja az ottani lap. Nagy 
izgatotság uralkodik a városban a községi 
pénztárnál elkövetett visszaélések miatt. 
Ugyanis már évek óta gyakorolták azon 
szokást, hogy a leirott, vagy fizetéskép- 
telenség folytán elő sem irt adót beszed
ték és e jogtalanul beszedett pénzt aztán 
nem könyvelték el,hanem magánczéljukra 
fordították. Ezen visszaélés napfényre de
rült és feladás folytán a kir. adófelügyelő 
rendeletével vizsgálat van folyamatban. 
Eddig több rendű ilyeténi csalás világlott 
ki és még több is felszínre jő, mert az 
adókönyvecskéknél hét évre mennek vissza. 
A hol a befizetési napló tételszámok nin
csenek a könyvöcskében írva: az tiszta 
csalás; a szegény' adózó csupán a beirt 
összeget vette szemügyre, ha ez megvolt, 
nyugodtan távozott, a tétel számra legke
vesebb figyelmet sem fordítván. Tudták 
is ezt a pénztárnokok, de tudták azt is 
hol lehet ezt alkalmazni. — A mostani 
pénztárnokot, — egy már több év óta ott 
alkalmazásban levő dijnok szintén beavatta 
e pénzszerzésbe és ő, e gonoszlélek csábitó 
szavának ellenállni nem bírt elég erővel, 
s igy ő is kelepczébe jutott. E huzamost) 
időt igénylő vizsgálatnak aligha szomorú 
kimenetele nem lesz. mert a teladás még 
a minisztériumnak is 22 darab adó könyv 
vei fel lett terjesztve, s ha innen is elren
deltetik a vizsgálat úgy e körülmény a 
tényeket még sulyósabbá teendi. (Jó lenne 
másutt is az illetők körmére nézni, mert 
az ekképi zsarolás könnyen megeshetik.)

— A „Tolnamegyei K “ bői olv .ssuk. 
A múlt évben termett borokkal ugyau meg
vannak akadva a gazdák. Megyénk né
mely, különösen felsőbb vidékein a bőven 
termett borokból a fehér és siller hét nyol- 
czada a pinezéböl kihozatal, különösen 
pedig íélbtli üvegben állása után, telje
sen elveszti színét, olyanná lesz mint a Ing, 
pár nap malva ize is változik. Oka a baj
nak nagy valószínűséggel a csereuy hiány, 
mi a múlt ősszel e tájon nem fejlődhetett 
ki kelő mértékben s mennyiségben. A szin - 
változás is nagy baj ; de még nagyobb 
némely kevésbé szőlőhegyes — inkább sző
lődombos községeknél az, hogy a borok
nak nagy része már az ősszel megfordn lt,

illető'eg megtisztulás h dyett valtaágis fór 
dalásba nnnt á ts  ihatatlanná lett. (Bizony 
csak csersav kell ezen bornak és töbszöri 
fejtés.)

— Hogyne volna oly drága a kutya 
bőr? ra;kor olyan sürtt reá a kereslet. A 
F —p szériát ugyanis utóbbi időben nem 
kevesebb, mint negyven folyamodvány ér
kezett a királyi kabinet irodájába nemes
ségért. Nem csodáljak, mert keresik azt, 
a miben nagy hiányt szenvednek.

— „Hogy lehetsz te tagja a szabadelvű 
pártnak pecsovics létedre ?* — Kérdé egy
kor tréfásan Pulszky Ferencz Zsedényi 
Edétől. „Barátom az embernek öregségére 
jön meg az esze. Ila mi 48 előtt szabad
elvű pártnak neveztük volna magunkat, 
most is élnénk, mert ilyen formában, mint 
most minket is megilletett volna ez a név/
— volt Zsedényi válasza és ez jellemző a 
Tiszapárt szabadelvüségére nézve.

— A mayyar nyelv, mint hivatalos 
közeg: Marosvásárhelytt egy oláh nemze
tiségű államhivatalnok fenyitő ügyét tár
gyalták; ügynöke volt (a törvény ellenére) 
valami magántársulatnak. A vádlott azzal 
védte magát, hogy a törvények és rende
letek magyar nyelven lévén szerkesztve: 
ő azokat nem értette és igy nem tudato
san vétkezett. Az illetőt elitélték ugyan: 
de azért hivatalnok maradt; magyar ál- 
lam'iivatalnok. S nem tud magyarul. Er
délyben egész magyar vidékek eloláho- 
sodnok, magyar községekben oláh a hi
vatalos nyelv, a Tisz ».-féle megye rendezés 
eredménye ez. Besztercze-Naszád megye 
főjegyzője semmit sem ért magyarul, úgy 
szinte a megye egyetlen szolgabirája sem.
— A főispán valami Hössler 1849 ben 
osztrák tiszt azután Bach hivatalnoka volt 
és illyen embert nevez ki Tisza, kitől pe
dig kiválóan azt várták, hogy a magyar 
nyelv jogait érvényesíteni fogja!

— Kolozsvárt egyik román esperes
nél egyházi gyűlés volt; e gyűlésen egy 
világi tag magyarul talált felszólalni. Erre 
az esperes ur egészen magán kívül lett s 
mérgesen tiltakozott, hogy abban a gyű
lésben valaki csak egy szót is ki ne mer
jen mondani magyar nyelven. A magya
rul felszólalónak azonban volt annyi ener
giája, hogy nem hagyta magát terrorizál- 
tatni, s kereken kijelentette, hogy ő a ma
gyar nyelvet nem gyűlöli, nagyobb részt 
azt használja is, miután magyarok között 
és azok után él, s nem fogja őt senki el
tilthatni attól, hogy ha neki épen agy tet
szik, bárhol magyarul beszéljen.

— A  czár igen rokonszenves hangú 
levélben viszonzá a jelentést Grévynek el
nökké választásáról. Grévyt a czár nem 
igy szólítja meg; „cheret bon ami“ hanem 
igy czimezi: „köztársasági elnök ur* és ez 
nagyon természetes, mert Grévy becsületes 
ember, nem pedig szédelgő és gyilkos, 
minő volt „mon cher ami III Napóleon."

— Fölötte érdekes eset foglalkozatja 
jelenleg a szentpétervári köröket. A trón
örökös az ntóbbi napok egyikére bált ren
dezett s kiadta a meghívókat. Az nap este 
8 órakor lemondott az ünnepélyről. Termé
szetes , hogy mindenki kutatta okát e hir
telen elhatározásnak. Úgy beszélik, hogy 
a trónörökös Miklós nagyherczeget, a had
sereg volt főparancsnokát és a czárnak a 
hadseregben történt sikkasztások által azóta 
nagy mérvben kompromitált testvérét nem 
hívta meg. — A czár erről értesült és meg- 
kérdeztette, miért nem hívta meg nagy
bátyját, — mire a trónörökös kinyilatkoz
tatta, hogy ő ezt az embert nem szível
heti s nem is fogja meghívni. Ekkor a 
czár kijelentette a maga részéről, hogy ő, 
ki ezt az embert főparancsnoknak tette 
meg, ez eljárás által magát sértve érzi, 
miért is ő sem fog a bálon megjelenni. 
A trónörökös most már kapta magát s 
abbaubagyta a tervezett mulatságot; a czár 
hasonlólag cselekedett pénteki estélyével. 
A czár azóta szenved aszkóros rohamokban.

— A  sz.-péterváriszent szinódus vala
mennyi archipresbiterhez körözvényt inté
zett, melyben meghagyatik hogy a pestis 
tovább terjedése esetén a holt testeket el 
kell égetni, de a szokásos temetési czere- 
móu.ákat a felek kívánságára az elégetés 
alkalmával is teljesíteni kell.

— Valóságos uj Amirokává lett Bosz
nia és Herczegovina. Csak úgy özönlik 
oda most mindenfelől a sok bevándorló. 
Kivált Szerajevóba s a nagyobb városokba 
tódultak nagy számban a kereskedők, kal
márok és mindennemű üzérek az utolsó 
két hétben. A bevándorlónak (nagyobbára 
zsidók) aj üzleteket nyitnak, s mindenféle 
kalandos spekuláczión, terven, vállalaton 
törik fejőket a nélkül, hogy tisztában vol
nának czéljnkkal.

— Udvari titok. Henrik Németalföld 
herczeg végrendelete eltűnt. Volt, de most 
már nincs, és ráfogják, hogy nem ia volt. 
Ennek ellenében az udvarhoz közel álló 
egyének azt állítják, hogy igenis volt a 
herczegnek végrendelete, melyben nejének 
Mária hercegnőnek két palotát és 40 millió 
forintot hagyományozott, — azt is meg
mondják, hogy hol őrizte a herczeg, de e 
helyütt semitsem találtak. A herczegnő 
pártja most botrányt készül csinálni, a mi 
mindenesetre igen érdekes dolog lesz.

— Amerikai reklám. Egy amerikai 
biróság előtt egy tolvaj igy nyilatkozott: 
„Elnök ur! én nem volnék itt, ha azok az 
átkozott biriapok nem volnának. Ha az 
ember valahová belopózik: bizonyosan van 
ott hírlap; hozzányúl az ember, zörög, rá
lép ! zörög, nem csoda aztán, ha észreve
szik az embert/ Egy lap, mely e tárgya
lást leírta siet hozzátenni: „Ismét ujnbb 
bizonyíték arra, hogy mily szükségesek az 
újságok; csak tessék a mi lapunkra előfi
zetni, mert ez zörög legjobban; ára egy 
évre tizenkét dollár, egyes számok nyolc 
czents-ért is zörögnek/

— Dm Carlos mint író. A vérei spa
nyol trónkövetelő, mint az „II iiou“ j sleuti 
az általa indított legutóbbi spanyol pol
gárháború történelmét írja meg. Az Írók
nak nincs nagy okuk büszkéknek lenni az 
nj kollégába.

— Grmbetta-legenia Egy német lap 
következő legendát irt Gimbettárol, a re
publikánus pártvezérről, ki mosta kamara 
elnöki székén tll: „Élt Francziaországban 
egy ember, kit Gambettának neveztek. 
Nagyon erős ember volt és csodás dolgok- 
kat vitt véghez. Mikor az országot ellen
ség támadta meg, ő védelmező. Mikor a 
fraueziák ismét arat óhajtottak maguk fö
lött, megválasztották a kis Thierst. De Gam- 
betta ennek is megnehezítette az életét. 
Tbiers távozott és Mac-Mahon lépett he
lyébe. Gambetta ezzel sem volt megelé
gedve, sok bosszúságot okozott az aj el
nöknek. , Beutazta az országot és mutogatta 
erejét. És párt keletkezett, hogy a hatal
mas philisztens pusztításainak véget vessen.
(5 minden emberrel el tudta hitetni, hogy 
neki van igaza és nem a másiknak. Azt 
lehetett kérdezni: Honnan van ennek az 
embernek ereje? Mac-Mahon napja is le
tűnt. A francziák uj ura Grévy lett. Okos, 
ügyes ember volt, tudott a néppel bánni. 
Jó barátja volt Gambettának, ismerte szo
kásait. Tudta, hogy neki is fog még za
vart csinálni. De ő okos ember volt, tudta 
hogy Gambettának ereje beszédeiben rej
lik. Grévy tanácsot tartott; Mit tegyünk, 
hogy erejétől megfoszthassuk ? Addig tana
kodtak, mig kinevezték kamara-elnöknek, 
a hol hallgatásra van kárhoztatva/ Eddig 
a legenda.

— Az uj pápa életmódjáról. Rómában 
a nép a legkisebb részleteket is ismeri s 
azokat a római lapokban s társaságokban 
egészen nyilvánosan tárgyalják. A „Köln. 
Zfg.“ terjedelmes rajzot nyújt erre vonat
kozólag, melyből mi is átveszünk egy pár 
érdekesebb adatot. A pápá rendesen sokat 
időzik a Vaticán kertjeiben vadászva. A 
papság között takarékossága miatt kevés 
jó barátja van, bizalmas embereivel is rit
kán érintkezik s rendesen csak fivére az ex- 
jezsuita van vele, ki a Vaticánban csaknem 
teljhatalommal uralkodik s ott régóta szo
katlan rendet csinált. Minden ingyenélő ki 
van kergetve. A három korcsmát, mely 
IX, Piu8 idejében e szent helyeken létezett 
bezáratta. A papok sokat morognak, de 
ezen mormogásra a bátor Leó, — mint 
már példabeszédszerüleg mondják — tény
leg isoroszlán— nem sokat hederit. ügyes 
fivére mindenre felügyel, ezenkívül min
den reggel személyesen megy ki a városba, 
honnan aj híreket hoz. Leó, ki a dolgok 
állásával kellően ismeretes s „Szabadoucz“ 
lapokat is olvas, nem gyűlöli az olasz kor
mányt, sőt sokszor igen jól nyilatkozik 
felőle s egyenesen kineveti azon papokat, 
kik neki az olasz papság s a kath. egy
ház elnyomatásról hazudoznak. — A kleri
kális lapokban is közlőtt napirend szerint 
XIII. Leó rendesen 6 órakor kel fel, maga 
misézik. 7 órakor kávét tojással vagy egy 
csésze csokoládét eszik. A reggeli ntán a 
palotában vagy a kertben tesz körutat s 
8 órakor azállamtitkárral elintézvén a lolyó 
ügyeket, azután következnek az audeutiák. 
A pápa rendesen 2 órakor ebédel fivéré
vel, rendes ebéde: rizsleves, töltött csirke, 
beafsteak. gyümölcs, különösen körte s 
végül sajt. Ebéd mellett 2—3 pohár veres 
bort iszik s utána fekete kávét. Délutáni 
álma rendesen csak 20 perczig tart, s azu- 
táu a folyó ügyeket intézi el s este felé 
a Vatikán kincseit nézegeti, rendesen karos
széken hordáivá magát, mig bizalmas fér
fiúi körülötte vauuak. A művészetet s szép- 
iroddmat igen szereti, sokat tud könyv 
nélkül, Lamartineból s Hugó Victorhól sze
ret *3 szavalni jó franczia kiejtéssel. Leg
kedvesebb újságai a „Popolo Romauo*, 
„Opmioue" és „Diritto" és a ,.Revue des 
deux Mondes" és Nnova Antolonit" is foly
vást előtte vannak s Dore képes bibliájá
ban sokat lapozgat. Este rendesen egy fő
pappal együtt imádkozik s azután a Vati
cán helügyeiröl intézkedik. Ilyenkor tűnik 
ki leginkább, hogy a rendesen vidám s 
nyugodt férfi sokszor mily haragos s paran
csoló. Rendesen már 10 óra előtt lefekszik. 
Leó ezen életmódja határozottan tanúsítja 
hogy elődjénél sokkal férfiasabb 8 öntuda
tosat)!), 8 hogy ennél fogva legalább egyen
lőre nem lehet tartani ától, hogy a jezsuiták 
vak eszköze lesz.

— Feltalált kincs.Dr. Pisztory Ferencz 
még a mait évben elmezavar miatt a Schwar- 
zer-féle téboly-intézetbe szállították. Min
denki dúsgazdag embernek tartotta, mégis 
a házánál eszközölt kutatás alkalmával 
nem találtak egyebet pár száz forint ezüst
pénznél. Azóta sűrűn firtatták ápolószolgái 
által, mondaná meg, hol vau elrejtve vagyo
na; hiába, minden kísérlet meghinsnlt a 
beteges ember nagy bizalmatlansága miatt. 
A napokban hozzátartozói njra felforgat
ták lakását, s egy ódon szekrényben ket
tős deszka között 12 fiókra akadtak, me
lyek tömve voltak aranynyal, bankjegyek
kel, értékpapírokkal, összesen mintegy
250,000 frt értékben: többek közt csapán 
egy takarékpénztári könyvecskén 80.000 
frt betét van Pisztory 53 éves, nőtlen; 25 
év óta egy ugyanazon öltönyben járt s 
folyton panaszkodott, hogy rósz idők járnak!

— A falusi oláh pópák butaságáról 
érdekes adatni szolgálhat a következő eset: 
„N.-Küküllö megye Hidegviz községében 
régóta pusztít a roucsoló toroklob. Végre 
megsokalják a pópák a dolgot, s elhatá
rozták valamikép segíteni a dolgon. Összeül 
tehát 7 község 8 pópája, összegyüjtetik 
a község kicsinyeit és nagyjait, egészsé
geseit és betegeit a fala közepén átló fe
szület körül, és „Szlazsba“-t tartanak; 
állott pedig a szluzsba abból, hogy miu
tán különféle czeremoniák ntán a népet

megszentelték, megcsikoltaták mindenki - 
vei a feszületet —beteggel és egészségessel 
egyaránt. És lett a szloszbának azon ered
ménye, hogy már misnap az egész község
ben el volt terjedve a járvány s egypár 
nap múlva a 900 lelket számláló helység
ben egyszerre tizenegy halott feküdt a 
ravatalon. E községben ez ideig az elhal 
tak száma a 150-et meghaladja, elpusztult 
tehát 16 százaléka a lakosságnak. Ily 
borzasztó következménye van azok hatá
ságának, kik jó tanácscsal és orvosszerrel 
segítségére kellene, hogy legyenek a nép
nek ily vész idején/ így Írja a „Kelet/

— Szed'géppel tesznek kísérleteket je
lenleg a német birodalmi nyomdában. A 
feltaláló egy brüsszeli gyáros, a gépet 
— mely állítólag nagyon jól dolgozik — 
maga állította fel. A géphez két ember 
szükséges; az egyik lábával mozgásba 
hozza a gépezetet, s egyúttal kezével egy 
klaviatnra-szertt készülék billentyűit nyom
kodva, előngratja a betűket és hézagpót
lékokat, melyek aztán egy hossza sorba 
illeszkednek; a másik ember e sorokat 
rakja hasábokba. E találmány a legna
gyobb figyelmet érdemli meg, annyival 
inkább, mivel az eddigi e nemű kísérletek 
mind rosszal ütöttek ki.

— Osztrák-persa dolgok. A persa kor
mány a bécsi állam nyomdában másfél 
millió levelező lapot reudelt meg, melyek 
márczius közepéig átszolgáltatandók. A 
lapok felírása persául vau szerkesztve s 
következőleg hangzik: „Rukliah Mucha- 
beret“ (közlekedő levelke); a lapok a persa 
czimerrel is el vanuak látva. A persa 
követ tegnapelőtt levelet kapott fivérétől, 
Dsiliaugir khántól, a teheráui fegyvertár 
igazgatójától, melyben az azt Írja, hogy 
az oda érkezett osztrák katona tisztek már 
elkezdték a katonaság begyakorlását, mely 
czélhól azokhoz nehány franczia és orosz 
tolmács rendeltetett. A szintén Bécsből 
oda került karmester a fegyvertárban zene 
iskolát nyitott, melyben 170 katona nyer 
oktatást a zenében. E katonák a sab pa
rancsa szerint legelébb is a persa és az 
osztrák hymuust fogják játszani. A Teb- 
risben székelő főkormányzó, Mnzzafer- 
Eddin persa herczeg a hadügyminiszter 
utján sajnálatát fejezte ki az emlitett osz
trák tisztek előtt, a felett, hogy Teheránba 
utazásuk közben az ő városát meg nem 
látogatták, mivel ő igen szívesen látta 
volna őket. Ennek folytán a sah már el 
is rendelte, hogy e tisztek közül egyné
hány a tebrisi helyőrséghez menjen a ka
tonákat tanítani.

— A hűtlenség büntetése Angliában. 
Ritka azon férfiú, ki ne tett volna életé
ben házassági Ígéretet a nélkül, hogy csak 
esze ágában is lett volna csakugyan nőül 
venni azt, a kinek az ígéretet tette. Pedig 
talán még meg is esküdött nagyobb hite
lességnek okáért Nálnnk az ilyen meg 
nem tartott Ígéreteket nem veszik valami 
nagyon szigorán, egy két gyöngéd átok a 
cserbenhagyott kedves részéröl, ennyi a) 
egész. Meg nem tartott igézetnek, ha ugyan 
más valami is nem járni hozzá — törvé
nyes nton való megtorlására gondolni, ki 
is merne nálunk? A külföld egyes orszá
gaiban sokkal szigorúbban veszik az ilyen 
dolgokat. Bizonyságul szolgálhat a követ
kező eset: A londoni „Christian" czimü 
hetilap szerkesztőjének fia flllig szerelmes 
lett. A szép Mis Lizzy Browa volt az, ki 
egyszeri látásra is ngy elbájolta őt. — 
Megismerkedtek. A Miss elfogadta a fiatal 
ember szerelmi vallomását, s szintén biz- 
tositá őt viszonszerelméről. A gyöngéd vi
szony éveken át fenált köztük, mely idő 
alatt a fiatal ember ki tudná hányszor 
esküdött meg, hogy neje csak Miss Lizzy 
lesz, senki más. Égyszer azonban mindin
kább gyérülui kezdtek látogatásai s végre 
teljesen elmaradtak. Valami másik szép Miss 
hódította el a fejét. Most meg ennek udva
rolt dühösen, s nem sokára nőül is vette. 
Miss Lizzy azonban nem elégedett meg a 
meg a külömben is mitsem érő busongás- 
sal, pörbe fogta a bütlenjudvarlót. — Kö
zelebb volt a tárgyalás. A biróság a hűt
lent vétkesnek mondá ki házassági ígéret 
megszegése miatt, s ezért 209 font ster
ling (2000 frt) birságra ítélte. így veszik 
ezt a dolgot Angliában és igen helyesen.

— A második császárság titkaiból. 
Gyakran megesett, hogy derült időben 
Napóleon és Eugénia császárné a boulog- 
nei erdőben, kirándulásokat tettek a tó 
partjaira. Egy napon, midőn a császári 
pár ugyanott látszólag magánosán, de a 
titkos rendőrség kutató szemeinek őrizete 
alatt fel s alá sétált, egy kedves leánykát 
pillantott meg, ki a ftt között játszott. A 
császárné nyájassan kérdé a leánykától, 
vajon szereti-e Őt ? 0  igen, feleié a kicsike, 
én szeretem magát, mert maga szép és 
j ó /  „Nos akkor jer, s beszélgess a császár
ral is, ki ott m egy/ mondá a császárné 
„Oh nem, mert őt nem szeretem/ „S miért 
nem ?■* „Azért, mert a papa azt mondta, 
hogy ő egy „canaille!" (gaz, söpredék- 
ember.) A leányka kisérőnőjétöl annak szü
lei ntán kérdezősködve megtudta a csá
szári pár, hogy az vicomté Arthnr de Lagné- 
roniére senator gyermeke. A vicomtét magas 
állásáról előmozdították s a belga fővárosba 
küldték „követül." Ha a lányka véletlenül 
nem mond bókot a császárnénak, minek- 
ntánna császárról olyformán nyilatkozott, 
apja bizonyára még kegyvesztettebbé lett 
volna.

— Második József császár levele egy 
főrangú nőhöz. Egy főrangú nő második 
Jozeftől: zt kérte, hogy tanulatlan együgytt 
fiát nevezné ki kapitányi; a császár követ
kező levéllel válaszolt: „Asszonyom! épen 
nem látom be az aralkodó azon köteles
ségét, hogy valamely alattvalójának alkal
mazást kelljen adnia csak azért, mar az 
születésére nézve nemes ember. Vagy van

az ön kérvényében ezen, mist említett 
okon kívül más, fontosabb is? Nem ön 
mondotta-e. hogy elhunyt férje érdemeket 
szerzett tábornok, s egy előkelő család 
ivadéka volt, s ezért reméli kegyelmemtől, 
hogy ináaodszülütt fiának, ki épen most 
tért meg utazásaiból, hadseregemben 
századosi rangot fogok adományozni ? Asz- 
szonyom! Lehet valaki nézetem szerint 
tábornoknak fia a nélkül, hogy hadászati 
képességei legyenek ; lehet valaki egy elő
kelő család ivadéka a nélkül, hogy egyéb 
érdeme legyen mint az, hogy véletlen sze
szélyes játéka folytán nemes embernek szü
letett, Ismerem fiát, és azt is tudom, mily 
ismeretekkel kell bírnia a katonatisztnek. 
Mindkét tekintetben azt állítom, hogy fia 
a hadi szolglathoz megkivántató képes
ségekkel nem bir, és hogy sokkal inkább 
van elfoglalva saját szüsetésével, mintsem 
oly szolgálatokat teljesítsen, melyeket az 
állam egy katonatiszttől megkíván. Egye
dül azért sajnálom önt asszonyom, mert 
fia ép oly kevéssé válik be államterfiunak 
vagy papnak, mint a mily alkalmatlan 
katonatisztnek. — Röviden szólva sajnálom 
hogy fia semmi egyéb, csak nemes ember. 
Adjon különben hálát jó sorsának, mely 
megtagadott agyán fiától minden tehetsé
get, de ezért viszont oly tekintélyes ura
dalmakkal kárpótolta, hogy ezeknek birto
kában könnyen nélkülözheti kegyelmemet. 
Remélem asszonyom, miszerint nem lesz 
annyira elfogult, hogy be ne lássa azon 
okokat, melyek engem kényszerítenek ez 
elhatározásra, mely önnek talán kellemet
lenül fog esni, de a melyet én annak da- 
czára is szükségesnek tartok. — Isten ön
nel asszonyom. Jóakarója József — Kelt 
Lachsenburgban, 1787-ik évi aug. 4-éu.

— Hogy készülnek a dalművek. A ze
neszerzők ép úgy alá vaunak vetve bizo
nyos föltételeknek, melyek nélkül alkotni 
nem tudnak, mint a költők. Mindegyiknek 
más a munkarendszere. így például Gou
nod csak akkor tud componálni. La az 
extasis nála bizonyos tokot elért. Ha Gou
nod jól van hangolva, sokat és sokáig 
dolgozik; e mellett egész idegrendszere 
folytonosan a legnagyobb izgatottságban 
van s igy könnyen érthető, hogy fájdal
masan hat reá, ha zavarják. A miut mond
ják , Gonnod asszonyt egy alkalommal 
majdnem férje szeretetétől fosztotta meg 
az, hogy gyüszüjét ment keresni a szo
bába, hol férje compouált. — Bellíni nem 
volt képes dolgozni, ha nem volt szerel
mes. Midőa azou édeskés lágy, az ő korát 
annyira jellemző melódiákat teremté, melyek 
őt híressé tették, fülig szerelmes volt. R >s- 
sini akkor compouált legszerencsésebben, 
ha hányát fekve pihenhetett ágyában. 
Mikor vénája volt, fel se kelt ágyából, 
hanem hanyatt terül /e folytonosan dolgo
zott — Tolira, papírra nem volt szük
sége, mert emlékező tehetsége ép oly bá
mulatos volt, a mily hitvány a hangja. 
Maga elé dudált egy egész felvouást és 
minden hangjegyet megtartott emlékében, 
s ha megunta a munkát, felkelt s gyorsan 
papírra tette a mit alkotott. — Auber ha 
componálni akart, előbb megivott néhány 
pohár pezsgőt; Wagner p;dig, mi általá
nosan ismert dolog, csak akkor tud cotu- 
ponálni, ha körülette minden bársony, 
selyem és csipke. Lecocq mindenütt és 
mindenkor componál, feltéve, ha nincs 
egyedül s nem a saját szobájábau van. 
0  componál a vasúton, a gőzfürdőben, az 
utczán, midőn szakad az eső, sőt a mint 
mondják egyik darabját egy fogorvos 
előszobájában szerezte azouközben, míg a 
foghúzás sora reá került.

— Kisasszony diákok. Kievböl írják, 
hogy az ottani egyetem nőtanulói igen 
erős kihágásokat követnek el. Ugyanis 
esténként magánosán hazatérő férfiakat 
rablási szándékkal megtámadnak. A „Ki- 
jevszky Lisztok“ jelenti, hogy a lap tu
dósítója maga látta, mikor eféle két nő
tanuló egy fiatal embert a nyílt ntezán 
megtámadott és prémes felöltőjét lerántani 
akarta. A fiatal ember csak úgy menekül
hetett, hogy kalapját ott hagyva elfntott. 
A két rabló kisasszony diák szintén elvág
tatott egy arra menő bérkocsin. A mint 
jelentik, nihilista érzelmű nőtanulók egy- 
egy nekik nem tetsző tanárra, sőt magára 
a rektorra is lövöldöztek revolverekkel.

— (Gróf Somoskeöi!) Olasz lapok 
szerint e hó 9-én Genus mellett San-iie- 
moban egy magyar szökevény grófot fog
tak el az osztrák magyar kor.uáuy meg
keresése folytáu. A „gróf* egy feltűnően 
szép angol ladyval lakott San Remuban. 
Az elfogatás után a „gróf* urat Rómába 
vitték; a vasúton külön kupét bérelt ma
gának s abban kisértette magát Rómába 
hol elfogatása miatt roppant lármát csa
pott 8 Crispi ügyvéd — volt miniszter — 
védszárnyai alá helyezkedett. Kihallgatása 
alkalmával Somoskeöi Viktornak vallotta 
magát, s igy talán ngyanaz, ki ezelőtt 
nemrégiben Budapesten képszte a közbe
széd tárgyát; beszél angolul, olaszul,fran- 
cziálul, németül, spanyolul és magyaral. A 
szép lady, ki grófja ntán Rómába ment, 
kétségbe van esve; gyászrnhában, zo
kogva kérte a belügyi államtitkárt a gróf 
szabadon bocsáttatása iránt, ígérvén nagy 
kancziót, de sikertelenül. A „gróf* ur 
bebörtönöztetett.

— Megtévedt a választásnál. M. ur 
tetőtől talpig katona, határozottan beszél 
és agy is cselekszik. Egy nap igy szól 
szép leányához:— Már ideje férjhez men
ned, leáuyom. Választottam is részedre 
féljek Hétfőn lesz az esküvő, mert szerdán 
ezredemhez kell sietni. A szép leány nem



mert szólni, hanem szomorúan gondolt arra 
hogy ; I lii /, kell rérjlu-z menni, kit atyja 
választ, pedig ő is iu<lna magának, válasz
tani. Beköszönt a nagy nap. A széplány
titok lián sokat sirt, de elmegy a paphoz. 
Minden ió| folyt, csak mikor a pap azt 
kérdez.é:—- Szereti e ezt az ifjút V A lány
ka gy felelt: — Jobban szeretem a mási
kat. -  Ki az a másik ? kiáltá az. atya, ki 
nagyon szereti leányát,és nem akar kedve 
ellen cselekedni. — Hol van? — Ott áll 
az ajtóban. A jó atya rohan kifelé ; min
denki azt hiszi, haj lesz, de nem: karon 
ragadja leanya jelöltjét és odaállítva az 
exvölegéuy helyére, szól: — Bocsánatot, 
eltévesztettem a választást. Adom áldáso
mat. A házasság rögtön megköttetett.

— ,1 tényálladék megállapítana. A 
londoni Lámheth kerület rendőri bllutető 
bíróság előtt szombaton, jan. 18-án egy 
59 éves bi ti állt, névszerint Jones Tamás, 
ki bizonyos tárgyak roszakaratu m eg in 
gásával — volt vádolva. — Egy éjei a do 
fogházban volt s a következő reggelen szo
kás szerint, munkát kellett volna végeznie 
viszonzásul a szállás- és élelemért ; de ezt 
nem tette, hanem zárkájának ajtaját be 
zúzta. — Panaszt tett a bírónál, hogy oly 
hideg volt, hogy lehetetlen volt dolgozni 
és igy nem volt joga a dologházi igazga
tóságnak őt fogságban tartani. — Edison 
úr, a biró délutánra napolta el a tárgya 
lást. — Ennek folyamában Jones elővezet- 
tetett, és inr. Edison kinyilatkoztatá: „Én 
elmentem a dologbázba, néhány órára be
zárattam magam a zárkába és a vádlottra 
rótt munkát (két mázsa követ gzéttörni) 
magam elvégeztem. A mellett azt tapasz 
taltam, hogy az e ezéira még csöftttés ál 
tál is átuielegitett ezellában nincs hideg, 
ha az ember dolgozik és a tagokat moz
gásban tartja.- -Ezért a fogoly egy h3ti kény
szermunkára ítélendő el.* Mit szólnak 
biráink angol kollegájuk e Salamoni Íté
letéhez ?

— Egy lelkiismeretes statistikus Mt~ 
dőn a császárság idejében statisztikai ki
mutatást akartak összeállítani tyúktojások 
átlagos évenkinti mennyiségéről, szokás 
szerint minden préfethez egy kérdő ivet 
küldtek Midőn a különböző ivek beérkez
tek a minisztériumhoz, és a kózép isxzeget 
kiszámították, nem kevéssé voltak megle
petve, hogy az egy fél tojással végződik 
A préf’ktek egyes válaszai újra átnézet
tek és ahhoz, a kinek ivén a fél tojás 
találtatott kérdést intéztek, hogy vajon 
mi lappang ezen természeti csoda megett.
A prélect kitűnő bürokrata és eszes em
ber — két tulajdonság, mely csak ritkán 
található fel egy emberben — a követ
kező feleletet küldte: „Oly fontos dolog 
nál mint a a statisztika lehető legnagyobb 
gondot fordítottam a pontos tudósításokra, 
így megtudtam, hogy egy tyuk saját és 
a Seine déparfement határán egy tojást 
tojt, olv helyen, melyről nem határozhattam 
meg egész pontossággal, ha vajon a Seine 
départementhnz, vagy az enyémhez [tarto
zik-e? Ily kétséges esetben a legjobbnak
tartottam, a tojás egyik felét saját kimu
tatásom számára igénye venni. — Ha kollé 
gám is ily gondosan működött volna, ak
kor a tojás másik felét a Seine departe- 
ment kimutatásában kellene feltalálnom !“ 

Ismét egy Ubrik-féle história. Neu 
dóriban, Benfscken mellett, kétagglegény 
földes ur él. kiknek nővére, egy gyönyörű, 
leány, 10 évvel ezelőtt állítólag tébolyba 
esett. A két bátya ekkor a leányt egy kam
rába záratta, semmit sem adva mellé, csak 
egy kis szalmát és naponkint egy darab 
száraz kenyeret. Azóta senki sem beszélt 
az eltűnt leányról, mig végre most a beniske- 
ni rendőrségnek tudomására jutott e dolog, 
s azonnal vizsgálat alá vették a házat. 
Ott találták a leányt a kamrában, de hogy 
mily állapotban, azt lehetetlen leírni. — 
Lábai a térden alul, minthogy össze vol
tak kötözve, összenőttek, ugy, hogy sem 
kinyujtozkodni sem járni nem tudott. Ki
sült az is, hogy egy cseppet sem őrült, 
E barbár eljárás oka az, hogy a fivérek 
rneg akartak osztozni az ő örökségén is.

— A portómenlcsség, tnely a Boszniá
ban és llcrczegovinában levő harezosok 
és hozzátartozóik levelezéseire engedé
lyezve volt múlt hó végével megszűnt, s 
csak a Bosznia és Herczegovinábau el ic 
lyezett főparancsnokságok, csapatok és 
intézetek kötelékébe tartozó személyek 
levelezéseire szőrittatik meg.

N zin i e lő a d á s o k  s o r o z a ta .
F. hó l-jétől.

S z o m b a t :  Csókáné asszony jutal
mául „Két árva.* — V a s á r n a p :  „A 
piros bngyelláris.* — Kedd,  S z e r d a  
cs C s ü t ö r t ö k :  „Kornevilli Harangok.* 
Operett. — S z o m b a t :  B. Kautay Teréz 
jutalmául: „Ripacsos Pista dolmánya.* 
Népszínmű. — V a s á r n a p :  „Csecse Pan
na* Uj népszínmű

I R O D A L O M .

H= A magynr sz. korona tartományainak 
m egyei térképéit — az 1876. éri nj politikai be
osztás szerint H á ts e k  Ig n á c z  által rajzolva ki
adja K a u tm a n n  F r ig y e s  Budapesten. Ezen atlasz 
80 térképet foglal magában, melyek egyes árakban 
18 frt 50 kr.. de összesen bekötési tablóval együtt 
15 frtért lesznek kaphatók, mely összeg bavonkinti 
1 írttal leróvható. A térképek 8 —5 drbonkint min
den megrendelőnek bérmentve megkuldetnek. — 
Az első kiadvány magában foglalja Fest-Pilis-Solt-. 
Kisknnmegye. továbbá Times. Krasao és Kotoza- 
m egy ék térképeit és tannskodik a mü tiszta, belyes 
kivitele és olcsósága (elöl, melyet feleslegül a bel

ügyminiszter is a hatóságok figyelmébe ajánlott. 
Azt hisszük hogy ezen kiadvány a közönség közt 
is igen számos pártolóra találand.

§=  A „Képes családi lapok" 9-ik füzetének 
tartalma: A legyőzhetetlen. Elbeszélés. Irta: Ba
lázs Sándor. (Vége.) Adrienné grófnő. Méry-tól. 
Fordította Ujváry Ferenez. [Folytatás.] Sznem Egy 
arab leány története. Vincenti Károlytól. Az anya 
gondja. | Költemény.] A hidegvii-győgviiiöd nap
jainkban. A N'yasza tónál. Dr. Weibcnl D. F.-tól. 
[Szinnynmatu képpel.] Csak egy bádog-kanna. Hu- 
moreszk. Brentano F. után. Ribáry Ferenez. Az 
eled lépés. A Nagy boldogasszonyról nevezett buda
vári tűtemplom. A falu boszorkánya. A katona 
sorsa Az életből. Hcháfer A.-tói. Egy kis tévedés. 
Az elszállt hallmtatlansog. Két indán monda A 
gyermeki test ápolásának fontossága. Brúnóid F - 
töl. Különfélék Apróságok. K e p e i :  Rihary Fe
renez. Az első lépés. A NagyKoldoga»szonynd ne
vezett Hilda vari főtemplom. Az anya gondja. A 
Nyasza tónál. A falu boszorkánya A katona sorsa. 
Egy kis tévedés. Ezen füzet égy fét irv ? bővítve 
jelent meg egy szinnvomatn képmelléklettel s ki
állításánál firgva a partolásra érdemes. Ára egv 
füzetnek 30 kr Kiadni Mebner Vilmos Budapesten.

=  \  K 'pcs v ilá g tö rté n e t/ ' irta Dr. Ri- 
bán- Ferenez. Megemlítettük már ezen m erni le 
emlő megjelenését, m o s t  előttünk fekszik I két első 
füzet nagy nyolezadrét diszkiadása. A ki idő ezzel 
igazolta, hegy ígéreteinek nern r ,ak megfelelt, de 
meg is haladta. A mit belbe-séról természetesen 
csak annak további folyamában mondhatunk beha
tóbb Ítéletet, addig is a külsőre szorítkoznunk kell. 
— Ezen két füzet tartalmaz több sikerült eredeti 
rajzot az ókori életmód, építkezés és eszközei, úgy 
fegyvereiről. A mn megrendelhető Mehner Vil
mos kiadónál (Budapest, kalap ntcza 1. sz.) és 
minden füzet ára 30 kr.

=  A .M agyar l.e iik o n  21. es 22. füzete 
jelent meg. Szerkeszti Somogyi Ede. Kiadja Raut- 
rnana Frigyes Budapesten. Ezen füzetek mellékle
tei: Magyarország vízrajzi ér magassági térképe 
és két erőmütani ábrákat tartalmazó lap Ara egy 
füzetnek 30 kr.

=  „V ilágtörténet" a legrégibb időktől ko
runkig a müveit közönség számára irta Sebestyén 
Gyula. — Ezen általunk már felemlített Weiszmann 
testv. rek kiadásban (Budapest, Józsettér 8. sz.) 
megjelenő nagy nyolezadrétes szép illus-tratiókkal 
ellátott kiadványnak most megjelent 2-ik füzete. 
Minden füzet á 'a  30 kr.

=  llj zenem üvek Taborszkv és i’arseh 
zeneműkereskedésében megjelertek: „ V á lo g a to t t  
d a lo k *  a legkedveltebb népszínművekből. Huszar- 
csinyhől: 1. Huszár vagyok. 2. Hí te elmégy. 3. 
Sárga csikó. Tünderlakból: 4. Jer szivemhez. 5. 
Mariskám Csikóiból, ti. Végig mentem. 7. Azért 
hogy kend. 8. Beszegődtem Tarnóczára. Malom 
alatt hói: 9. Volt szeretőm. 10 Ennek a legénynek. 
Énekhangra zongorakisérettel vagy zongorára kü
lön alkalmazta Erkel Elek. Ara 1 frt.

k ö z g a z d a s í  g .

Borkivitel Svájczba. Az „Ausztria" 
az osztrák magyar kivitel viszonyairól egy 
terjedelmesebb közleményben részletesen 
szól a magyar borok kiviteléről is. A be
hozatal Srájczba 10 év alatt meghárom- 
szorodott, és 1876-ban 2.168*156, 1877-ben 
1.868,558 mázsát tett. Ez utóbbi összeg 
legnagyobb részét Francziaország szolgál
tatta (mintegy 1.400,000 mázsát), Ausztria 
és Magyarország csak mintegy 31.000 
mázsát. A kérdéses közlemény több szakértő 
vél/ményét közli az osztrák és magyar 
borok behozatala tárgyában, de valamennyi 
abban egyezik, hogy a magyar borok arány
lag még mindig nagyon drágák (főleg a ma
gas Invar miatt), ugy hogy a közelről jövő 
olcsó franczia borokkal nagyon nehezen 
versenyezhetnek.

A kukoriczáhól olajat nyerhetni. Cavaye 
DinglerPolytechniscbes Jouruálban a kuko- 
ricza értékesítésének egy uj módjára tesz 
figyelmessé, miáltal nagy mértékben lehet 
annak értékét emelni. A knkoricza szemek
ben t. i. sok olajtartalom vau, a mit a 
kukoriczáhól nyert liszten magán is észreve
hetői, s ép ez olajtartalom okozza azt, 
hogy a knkoriczábol nyert liszt, sokkal 
kevésbé eltartható mint a búzaliszt, és hogy 
az ebből készített eledelek egy sajátságos 
mellékizzel is bírnak, a mit sokan nem 
kedvelnek. A knkoriczalisztböl az olajtar
talmat a következő módon vehetni k i : 
szilálás alkalmával a liszt egy része, mint 
könnyebb, felfelé száll, s a szita felsőré
szére rakodik le, ez tartalmazza az olajat 
mig a nehezebb, mely a szitán át le hull, 
a tiszta liszt; oly módon is megtörténhe
tik, különben az elválasztás, hogy a lisz
tet vízbe tőltvén az olajtartalmú rész felül 
marad, mig a tiszta keményítő tartalmú 
alul ülepszik le. Ha már most a felül levő 
részt liydranlikus sajtóba tesszük, egyfelől 
tiszta olajat, másfelől jó olajpogácsát nyc 
rűnk, az áléiról hullott rész pedig tinóm 
állandó lisztté őrölhető.

A hernyóirtás ügyében a kereskedelmi 
miniszter a következő körrendeletét intézte 

törvényhatósághoz: Azon nagymérvű

Diszi'óhusA-ivitel Angliába. Szegeden, 
mint egy ottani lap írja, néhány nap óta 
angol Ügynökök időznek sertvésvásárlás 
és szállítás végett. A megvett sertéseket 
ők maguk — kettőn egy szolgával — le 
is vágják s maguk készítik el a vasúti 
szállításra is. Ezúttal próbaképen csak 50 
drb levágott sertést szállítanak Londonba 
r ha a vállalat kifizeti magát, az általuk 
képviselt angol sertvésvágó-üzlet állandó 
összeköttetésbe lép a szegedi sertéspiacz- 
czal, a melynek ez bizonyára nem kis 
lendületet adna.

károk, melyek csak a ni. év folytán is a 
kártékony hernyók én rovarok irtásának 
elmulasztása által a gyliinldcstcnyé'-ztést 
érték, fokozott kötelességévé teszi a tör 
vényhatóságoknak minden rendelkezésére 
álló nton és módon odahatni, hogy külö
nösen a hernyóirtás a kellő időben szigo- 
ruan eszközöltessek. A hernyók irtásának 
elmulasztása nemcsak a mulasztást elkö 
vetőnek okoz érzékeny kárt. haDem a 
hernyók terjedése által károsítja az irtást, 
esetleg teljesített szomszédokat is. Az ál
talános érdek megkívánja tehát az irtást, 
és ennek folytán megújítva ezennel az 
1872. évben 2090. sz. a. kelt rendeletét, 
felhívom a törvényhatóságot, hogy esetleg 
több törvényhatóság példájára alkotmányos 
jogaival élve, szabályrendeletet is alkotva, 
de e nélkül is intézkedjék mentül előbb és 
sikeresebben a hernyóirtás ügyében.

f. é.
GABONA ARAK

feb. hó 22-én tartott heti vásáron.
I. oszt. 11. oszt. 111. oszt. 

ft. 7.10 ít. 6.80Búza 100 klg. ft. 
Kétszeres „ „ „
Kozs „ „ „
Árpa „ » e
Zab „ „ „
Knkoricza

7.30
6.00
5.10 
4.70 
5.50
4.10

Hajdina 100 klg 
Széna „ „
Szalma „ „

fL

5.70
5.00
4.30
5.30
4.00 
0.00 
2.50
1.00

I > T

K ö sz ö n e t  n y ilv á n ítá s .
Mindazoknak, kik boldogult édes 

atyám eltemetésének családi gyászunk
ban részt venni szíveskedtek egész 
családunk nevében hálás köszönetét 
nyilvánítja.

Kelemen Gyula.

S z e r k e sz tő i p o sta .
V. E. Sellye. A megtámadott „megjegyzése

ket" szerzője nem szánta sajtó ala és e m iatt czá- 
folatuk. szerintünk szinte nagyobb nyüváuosság elé 
nem való, egyébként a valláspolitika oly tér, melyen 
mi nem Dyargalászunk.

A. J . Ilogdása. Feunebbi megjegyzésünk 
szolgálhat válaszul. Az igen jeles fordításra arra 
való szaklapot kellene keresni. A kéziratot vissza
vételre fentartottnk.

Ft. itt. J . ú rn ak  Lakácsán. Közleményét 
csak pénteken kapván meg, már nem találtunk fel
vételére helyet.

N A G T  FK KEXCZ
laptulajdonos.

I I A K 8 C H  E M I I ,  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

l E ü r d - e t é s e U s : .

Hirdetés.
Vb. RO ZS V E N D E L  csődtöme

géhez tartozó, Pécsett a főutezában fekvő 
ház e m e le t i  la k o s z tá ly a  egészben 
vagy megosztva, ugy több u d v a r i k is  
la k á s , valamint a kaputól keletnek eső 
b o lt  egészben vagy felosztva 1879. é v i 
á p r i l  h ó  1 -töl kezdve hosszabb időre 
is b érb e  a d a n d ó . Bővebbet ROSIN- 
GER IGNÁCZ tömeggonduoknál, (irodája 
Király-ntcza 19. sz. a.). 27 (0—3)

(Házi- és kézi gyógyszer tárok)
a legjobb minőségben kaphatók b ip ö cz  
Is tv á n  gyógyszertárában a „Szere- 
csenhez* Pécsett.

Soda-viz.
ingyen

Alolirt a t. ez. közönségnek szives 
tudomására hozom hogy újabb beren
dezések folytán azon helyzetben vagyok 
állandó vevőimnek a soda vizet 
kézhez szállíthatni.

Ebbéli rendelések gyógyszertá 
romban fogadtatnak el.

N ipücz I s tv á n ,  
gyógyszerész

3 4 .(1 0 -1 )  Pécsett.

A böjti idényre
ajanlotu njotmau beszerzett tengeri bal raktáromat 
nevezetesen „Schellysch* „Cabliau" es Seezungen
lajti
75 kr. 1 ft. 90 kr 3 rzelenczénél 40 kr. áren- 
godés. Fris besózott haringek: hollandi nagy 5 
kilo cica 25 db. 1 ft. 75 kr., — norvégi zsirbáring 
5 kilo ca 50 db. 1 ft. 50 k r .; — csemegeharing: 
tier 5 kilo ca 500 db á 1 ft. 50 kr. — mind meg
kapható 3 frtért. — 6 frtnál 1 ft. árengedés. Pa- 
ozolt halak: Schellflaoh, Seezungen, Cabliau, Pe- 
caenyeharingek pr. 5 kilo 2 f t  80 kr. Kilenczsze- 
mliek: |Nennaugen| 5 kilo 4 ft., 3 ft. 40 kr. — 6 
ftnál 1 ft areugedÓ6. — Elbei Caviar [nem orosz, 
teljesen veszélytelen] pr. 5 kilo 7 ft. 3 V, kilo 4 
ft; 1 kiló 2 ft. 80 kr. — Franczia Sardinla a 1" 
hűik* 5 kilo %, */,V  ’/. adag. összesen 5 tt. 60 kr. 2*/, 

nlag 3 ft, 30 kr. Hummer 9 adag akilo */,, auag o i i . au Kr. nummer :> adag a 
V- kilo. 4 ft. 40 kr. 5 adag 2 ft. 80 kr. Haracz 9 
adag */, kilo 5 ft — 5 adag 3 ft. 10 kr. — Nyers 
tengeri halak 4*, kilo 2 f t  -  Szárított tőke-bal 
4 ’/, kilo 2 ft. 30 kr. — Értesitvények mindenüvé 
ingyen, megrendelt áruk Magyarország és Ausztria 
minden postaállomására bérmentve es utánvéttel 
küldetnek, 'létezéssel nem találkozó árukat ugyan
csak postai utánvéttel visszaveszek

O tte n s e e  Hamburg mellett, Mohr A. L.
- j j - i j -

Fris kerti- és vetemény- 
magvak 34 (3_,)

— a legjobb csira képességgel —
kaphatók C s e r t a  I g n f tc z  „Az
ezüst golyd“-hoz ezimzett fiiazerke- 
reskedésébeu Pécsett (Király-utcza, 
az „Arany-Hajó* mellett).

Pécsett a Halpiaczon levő 20. 
számú, 2 térre nyíló földszinti 
sarokház 6 szoba,  2 konyha  
egy  pár ezer  akóra való 
pin czé ve l ,  — ugy a Czerékben 
igen szép helyen fekvő, — jó 
karban levő szőllő szabad kézből 
eladó. 35. (3—i).

Bővebben értekezhetni a fennt irt 
háztulajdonossal ugyanott.

Z E ^ á u l ^ á L S S t t .
Herczeg-Szőllős községben felállítandó 

1500 ft évi járandósággal összekötött

felelős őri állomásra
ezennel pályázat nyittatik, az állomást el
nyerni szándékozók vagy Írásban vagy 
szóval a H.-szőllősi bírónál f . é. á p r i l i s  
1-ig j e le n t k e z z e n e k ,  — a vállalkozók 
kötelesek vagy készpénzben 500 Ttot, vagy 
telek könyvezett birtokot annyi értékben 
lekötni; — az egész külhatár beltelek és 
épületekben történendő kár megtérítése 
végett kivéve a tűz eseteket.

II. 8ZŐ11ŐS 1879. február 19 én.
K n lit z  A n ta l,

33. (1 — 1). biró.

Alulírott közhírré teszem, hogy 
a Dóczi József és Dóczi Károly
csődtömegéhez tartozó szigeti 

országúton fekvő
korcsmaház és mészár
szék, ugy 7 hold rét és 
3 hold szántóföld azonnal 

bérbe adatik.
Többet alulírottnál

E rő s s y  J ó z s e f ,  ügyvéd 
30 (3—2) töm éggondnok.

55rfsy

D ^ E e g T h L l  T r á - s .

A pécsi takarékpénztár részvénytársaság 
évi rendes közgyűlésére,

mely f. évi márczius 16-én d. e. 10 órakor fog az intézeti 
helyiségben megtartatni.

T « r g j  8 o r » / .a l:
1. Igazgatósági jelentés az 1878-ik évi Uzletsredményről.
2. A felügyelő bizottság jelentése a megállapított mérleg, a tiszta jövedelem

felosztása és a felmeutvéuy megadása iránt.
8. Tizenkét igazgatósági tagnak 3 évre, és egy felügyelő bizottsági tagnak 

1 évre titkos szavazás általi megválasztása.
4. Szabályszerűen beadott indítványok tárgyalása.
5. Kérvények előterjesztése.
6. Két taguak választása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére.

Mely közgyűlésre a t. ez. részvényesek azon figyelmeztetéssel hi
vatnak meg, hogy az alapszabályok 16. § a értelmében szavazati jogát sze
mélyesen vagy meghatalmazott által csak oly részvényes gyakorolhatja, kinek 
részvénye 1878. év utolsó napjáig nevére Íratott és a közgyűlést megelőzőleg 
3 nappal a társaság pénztáránál szelvényeivel együtt letétetett.

Kelt Pécsett, 1879. évi február hó 23-án.
37 (3—1) A z ig a z g a tó s á g .

Eladó Házak,
Pécsett, az Óposta-utczában levő 15. sz. 
ház (ezelőtt Komlókért), egészen újonnan 
javítva nagy pinczével és kerttel, — va
lamint a Nepomuk-utczai 29. sz. e m e le 
te s  h ó z , a posta mellett és kívánatra 
az első háznál levő k e r t  h á z h e ly n e k  
külön is szabad kézből eladók. — Bő
vebb felvilágosítást nyújt a tulajdonos, 
Nepomuk-utcza 29. sz. házban a pósta 
mellett. 29. (3—3)

(Magyar kiadás)

FrrlifryttiiKer.aéic
ZEZiaclá,©

ki. őumegÓTá*

I i i i n r t i t t i n s  mi
Tanácsadó férfiak azámára minden korban, s e jé lj

Gyöngességiállapotban
Bitonyitékú!. hogy e \ilághirfl mö m in d en e  

szakban eddig megjelent könyvet felölhal.id,elegendő  
lesz felem líteni, hogy I.anrentins müve már is ift 
idegennyelvi f o r d i t a s o k i i n n  megjelent * ennél 
fogva egyébb te.diceérégrc nem -zoral.

Az e r r r f c l l  k l^ d á *  l . a u m i l i u *  tói L i p c s é 
b e n  egynyolcadrétfi 2J2 lapnyi kötetben f,0 
boneztani ábrákkal minden könyvkereskedésbenkönyvkereskedés 
de a ez- rr.őnel is L ip zig , Sopínenstrasse 7 B. 
ne ír rendeltethetik. Ara 60 Kr. o. é.

Ktvásyhiánynál, pyensjült emésztésiéi és 
gyomorbajoknal a legjobb, leghatásosabb és 

legkellemesebb szer
Ü R A l 'E R  JI.

egészségi liqueurje.
Kapható eredeti palaczkokban használati 
utasítással együtt 50 kr. o. é. ÉUeskuty L. 
Erzsébettér és.Veruda X. batvaoi-ntezaés vi
déken minden nagyobb faszerkereskedésben. 
El ism erő-levél: T. ez. Grauer Miksa urnák 

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

városi vegyész ur által m últ évi november
ben vegyelemzett és egészségi szempontból 
kifogástalannak ta la it úgynevezett „Egész
ségi Liqueur“-t, kellemes izü és kis mennyi
ségben étvagyat ébresztőnek, a gyomort na
gy óbb tevékenységre gerjesztőnek talaltam. 

Budapest, 1877. szept. 23-án.
Dr. Schmitlt, s. k.

Bpeit-fóváro-i kér. orvos és egyet, tanár.
Magyarországi főraktár Budapesten 

G rau er Xliksa oszt érász, és magy. kir. 
udvari szállítónál, V ili. kér. kerepesi-ut 57. 
sz. a gyárépületben. 247. (10—9)

P I L E P S I Ar r[ H l  (Nehéz kór) és minden idegbe*
ffi (e g n é g e t o rv o s o l  én KJÖ-
l ^ g i g y i t  D r . K il l ia e h  szakorvos 

Dresdá-bau (Nenstadt) levélhető 
értekezés ntján. Eddig már 11,000 nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

252 (11—10)

Párisi világkáillitás 1878 
2  a r a n y - é s  e g y  e t is t -é v e m m e l k i t ü n t e t v e .

G  A  N Z  és  T ÁR8A>
íúi

vas ö n tö de  és g é p g y á r  - rész  vény  - t á r s  u lat,  - u
B u d a p e s te n , II. kér.

Ajánlják9  (2 0  — 4) Ajánlják I 0

kérgnntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket
melyek néhány év óta a bel- és külföldi milm  óiban eddig használatban lévő köveket ^ im i- 
inkább hittérbe szorítják, és a kisobb malmokban is, az őrlés kitüaóbb rainisitése végett

igen előnyösek.
Ezenkívül mindennemű gép- és öntödei m u n k á la to k a t, kérg ö n tv én y fl kerekei

ke t b án yásza ti m u n k á la to k ra  stb. a já lják .

lyouutoti T au t ^luiKiyuu Fcóae t i8 ( 9.




