
VII. évfolyam
E iöfixetéfti d íj :

Portán vig.v Pécsett házhoz 
küldve: egész évre ö ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
i ft. 25 kr. egyes szára 10 kr. 
,i gjelenik minden szomba-  
,on. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkének. 

(Széchényi tér).

15-ik szám,
H ir d e té s e k  á ra :

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért Bkrt 
többszöri megjelenésnél ár- 
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z t ő i  i r o d a :
Ferencziek ntczája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendő^. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti 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 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Politikai szemle.
Az országgyűlés szünetel, a kép

viselők haza mentek húsvéti piros 
tojást osztogatni, csak negyvenen 
indultak meg a Dunán lefelé és a 
Tiszán felfelé folyamszabályozási 
tanulmányútra és árvizszemlére, a 
hatalmat kezébe kerített többség 
meg akarja mutatni a haza üdvét 
szivéu hordozó kissebbségnek, hogy 
komolyan veszi a folyamszabályzás 
kérdéseit, hogy komolyan segíteni 
akar a bajokon, hogy immár uem 
engedendi meg, mikép egyesek elő
nyére zsákmáuyoltatik ki a helyzet.

Humbug az egész.
Nincs ott komoly akarat és el

határozás. — Hu8vét utáu ismét 
összegyűlnek ott az Uzértanyáu a 
régi Lloydban és megszavazzák azt, 
a mit a kormány akar és megta
gadják, a mit a kormány ellenez. — 
Szavaznak meggyőződésük ellenére, 
a mint megszavazták a berlini szer
ződés beezikkelyezését és azzal járt 
tengernyi pénzt, a mint megszavaz
ták a méregdrága elfecsérlendő köl
csönöket és a mint leszavazták a 
kormány' vád alá helyezésére beadott 
indítványt, onnan csak veszedelem 
zúdul a szegény hazára, folytatják 
romboló munkájukat, lazítják a tár
sadalom régi kötelékeit, feldúlják 
az állam alapját — az erkölcsöt, 
rabszolgává, proletárrá teszik a ma
gyar népet.

Xézzüuk szét a küliigyek bonyo
dalmaiban :

Humbug itt is!
Károlyi gróf az osztrák-magyar 

nagykövet Londonban „írásba uem 
foglalt, de az érdekek közösségén ala
puló osztrák-magyar-angol szövet
ség irő l dictióz.

Iligyjen neki a ki akar, Európa 
diplomatiáját nem fogja tévútra vinni, 
de a hazai pharizeusok szájába meg 
van adva a jelszó, — az ürügy, 
mely alatt az occupátió, a török bi
rodalom felosztásának folytatását le- 
gyezgetni, a rablás bűnét elpalástolni 
sikerülend a rövidlátók serege előtt.

A mig azonban Károlyi gróf 
Londonban az osztrák-angol szövet
séget kikiáltja, titkosan folyik a le
velezés Bécs és Szentpétervár közt 
és megállapittatnak a módozatok, 
melyek alatt lehetségessé tétetik az 
orosznak a berlini szerződésben ki-

T  h  R  6  2  A«
A  k a s t é ly  le& n ya .

(Komán ez.)
I.

Os erdőknek rejtőkében,
Egy kicsiny völgy oldalán:
A világtól elzjrsózva 
Fényes lak állt hajdanán.

Édes illat fűszerezte 
Az örök langy levegőt;
Szivárvány szinü virágcsák 
Díszítek a rózsatót.

Messze szállt a banat innen,
Máshol keresett tanyat;
G zavartalan öröm közt 
Nem találta  föl magát.

A kastélynak ifjú leánya 
Koszorút viselt fején;
Vig dalára, kac/ajára 
Viszhang kelt a völgy ölén.

A szerelem fénysugara 
Rózsás jövőt tá r t  elé;
Vig örömmel, lelki vagygyal 
Sietett e bon felé.

Ha lesetált kis kertjébe 
Mikor m egjött az alkony, 
így köszönték a virágok:
„Üdv neked, szép menyasszony!“ -------

De egyszer csak — oh szörnyű vég —- 
Fonynyadt a kert virága;
Lassankint a koszom is 
Hervadozott atána.

kötött batáridőn túl is török földön 
hagyni hadseregét. — írott szerző 
dés nem köti a három császárszö
vetséget, uem is az államok érdek- 
egysóge, mert ez érdekek sok részben 
ellentétesek, de igen is az egyed
uralmi elv érdekeinek ugyanazonos
sága és az adott Ígéretek, miket 
azonban az utóbbi évtizedekben már 
uagyou sokszor meg nem tartottak.

Feltűnő, hogy mig a londoni po- 
liárköszöntés egész Európa beszél
getésének tárgyát képezi, a berlini 
lapok mélyen hallgatnak felőle. Nyil- 
ván való ebből, hogy Biszmarck uem 
akarja elárulni annak rejtett czélját, 
de tévútra sem kíván vezetni, nehogy 
ezen czélt — melyet ő tűzött ki és 
mely — úgy hisszük — Andrássy 
gróf előtt is ismeretlen, eltévessze, 
mert hogy ezen pohárköszöntőt nem 
Bécsben, hanem Berlinben fogalmaz
ták, azt talán uem is volna szüksé
ges felemlítenünk. — Biszmarck 
előbb tanulmányozni akarja az elő
idézett hatást, és csak azután fog 
hozzászólni sajtója utjáu oly irány
ban, mely czéljának legmegfelelőbb
lt8 Z .

Azonban az összes kissebb-na- 
gyobb fontosságú európai eseménye
ket, melyekben pedig uem szűköl
ködünk, messze túlhaladja következ
ményeiben az orosz nihilista forrada
lom kezdete, mert hogy e forradalom 
már megkezdődött és erélylyel mű
ködik, hogy hatalmas eszközökkel 
rendelkezik, arról már most kétel
kedni nem lehet.

Regényszerü volt még néhány 
évvel ezelőtt, a mit jól értesültek ír
tak az orosz társadalom műveltebb 
osztályainak aláaknázása felől és 
íme most alkalom vau meggyőződni 
arról, hogy ama regényszerü tudó
sítások korántsem merítették ki a 
valót, hogy a forradalmi mozgalom 
sokkal nagyobb gyökeret vert már, 
semhogy elnyomni lehessen azt.

A forradalmi végrehajtó bizott
ság államot képez az orosz államban, 
vau elég eszköze rendeletéinek, fe
nyegetéseinek, ítéleteinek végrehaj
tására és ha martyrhalál, vagy ennél 
rosszabb, szibériai rabság éri is a 
felfedezett végrehajtókat, úgy mint 
a kereszténység kezdetén a kivég
zettek vére feltámaszt száz és ezer 
más kart, mely felajánlja szolgála
tát a zsarnokság ellen.

A menyasszony szive sajgóit, 
Arczrózsaja lekonyult. . .
HüÜen, csalfa kedvesétől 
Fájón sirni megtanult!

Ott hordta már szive alatt 
Hő szerelme zálogát. . .
Bánat felhő borita be 
Boldogsága csillagát.

És múlt a nap, múlt az óra,
A fecske is útra kelt;
Aztán többé a menyasszony 
Uj örömre soh'se’ lelt. . .

II.
A kastélynak régi szép leánya 
Hervad, m int a hév ütött v irág ;
Fájó sóhaj feszül kebeléből,
Nem hallhatni többé vig Bzavat.

Mikor a nap nyugalomra bajlik,
O tt ül mindig a hegyoldalon;
Fürtös fejét tenyerére hajtva 
Elmereng a bút madárdalon.

Lázas lelke vissza száll a múltba.
S édes almok ringat ák el öt. . .
Haj, mióta hetek tűntek tóle 
Szivfajdalma egyre-masra nőtt!

Szép álmának kedves tündérképe 
Elmosódott észrevétlenül;
Lágy öröm és boldogság helyett most 
Szempilláján bánat könye ül.

III.
Bús leány bolyg a pataknal,
Könybe lábad a szeme;
Latja a víz tükörében,
Mint enyelg a  hab vele.

Tört szivében uj vágy ébred,
S lelke zzebb hazára vár. . .

Az orosz nemzet nem akar többé 
önkényuralom alatt nyögni és ha 
nem akar, nem is fog nyögni alatta.

A czár vagy engedni fog, vagy 
le fog dőlni trónja }s az önkény
uralommal együtt.

A lapok most már nem győzik 
felsorolni a mindennapos merényle
teket és gyilkosságokat, mik a for
radalmi végrehajtó bizottság ítéletei
nek végiehajlását jelJutik, a tömeges 
elfogatások, a feltalált titkos nyom
dák helyiségei tanuhítják, hogy a 
forradalmi mozgalom nem az arra 
mindig hajlandó prol itárság, hanem 
a felső körökben tér edt el, béreze- 
gek, grófok, magas ál, amtisztviselők, 
törzstisztekivés családjaik és a rend
őrségnek is &afcy része a nihilista 
szövetséghez tattozik, uem is említve 
a fejíérdiiltebb Tanulók seregét, mely 
megí^zdé a csatározást és bámu
landó önfeláldozással állt ki a zsar
nokság bérenczei elleni küzdelemre.

Az orosz forradalom, a mint kez
dete is mutatja, nem lehet, egy pár 
bó — sőt egy pár év müve, egy 
évtized lefolyhat, mig kiforrja ma
gát, de Európára és kivált hazánkra 
nézve nagyfoutosságu tény, hogy 
kezdetét vette, még mielőtt Konstau- 
tiuápolyt elfoglalta volna a czár had
serege.

A délszlávok nem fognak többé 
támaszkodhatni a muszka hadseregre 
és kénytelenek lesznek kiérdemelni 
Nyugoteurópa pártolását, mit csakis 
más nemzetek jogainak tiszteletben 
tartásával és a művelődés előmozdí
tásával fogunk megszerezhetni.

A három császárszövetség pedig 
felbomlik mágától, Németország és 
Ausztria - Magyarország kénytelen 
lesz az igazi alkotmáuyosság ösvé
nyére térni, különben két tűz közé 
kerülnek.

Európának pedig többé nem kell 
félni a kozák uralomtól.

I-ső Napóleon nagyon elszámi- 
totta magát, mert uem sokat adott 
azon hadseregre, azon hatalomra, 
melyet a sajtó képvisel, a sajtó ter
mékei megtalálták az utat a herme- 
tice elzárt orosz birodalomba, a 
sajtó bebizonyította, hogy nincs azon 
hatalom, mely sokáig képes legyen 
neki elleutállani.

Ob, az a kép, ott a mélyen,
Oly csábosán hivja már!

Lágy moraj kel a patakiján — —
Majd ismét lecsenderül. . .
A leányka halvány arcza
A hullámban e lm e rü l-------

IV.
Messze. . . messze, erdők rejtekében. 
Zöld pázsitos völgynek oldalán: 
Elhagyatva Isten s emberektől 
Vén mogorva kastély áll magán.

Kanyargó patakcsa lejt előtte,
Habgyürük borítják felszínét;
Mélán zsongó suttogásaikkal 
Múlt idősből mondanak regét.

______ Paal Gyula.

Szinház és művészet.
A magyar szín társaság búcsút mon 

dott városunknak s jön a német. Ezzel 
kevesebb dolgunk lesz, mint a magyarral, 
amennyiben kiválóbb müvekkel, kiválóbb 
előadásokra, az amúgy sem nyújt kilátást. 

•
A pécsi zeneegylet nagykeddi phil- 

barmoniai hangversenye méltó záradéka 
volt a művészeti évadnak. A díszesen ki
világított színház zsúfoltig telt s a karzat 
kivételével mindenfelé élénk kíváncsiságot 
lehetett tapasztalni, mely a zenekar megzen- 
dültével méltó kielégítést nyert. Mindjárt 
az első mű, mely Jaksch Ferenci karigaz
gató M a g y a r  ü n n e p i  n y i t á n y á b ó l  
állott, mind az előadás, mind a szerzemény 
szempontjából kedvező fogadtatásban ré
szesült. Nem közönséges felfogásra matat, 
hogy külföldi létére szerző a magyar ryth- 
mikát el tadta találni és helyesen érvénye-

— CJhycay K á lm á n t ,  a  k é p -
viselőhiz volt elnökét ő felsége, valós i- 
gos belső titkos tanácsossá nevezte ki. A 
kinevezési okmány a legközelebbi napok
ban fog megjelenni a hivatalos lapban.

— T isz a  exp ozéja , a  sze g ed i  
ügyben. A hazai s külföldi gyűjtésekből 
eddig egy kerek millió forintnyi segé'yado- 
mány gyűlt be, melyből 150,033 irtot a 
nyomorgók pillanatnyi szükségének fede
zésére fordított a kormány, a többit pedig 
tőkésité, hogy annak idején, ha majd a 
a visszatelepülő lakosságnak nagyobb 
mérvű segélyre lesz szüksége, a neines- 
keblü adakozók által megjelölt czélra oksze
rűen fordittathassék. A szegedi pénzinté
zetek egy millió kétszázezer forint köl
csönt kaptak hoszszabb lejáratra és 5°/o 
kamatláb mellett, a magyar földhitelintézet
től, az ált. magyar hitelbanktól s az első 
hazai takarékpénztártól s igy hitelképes
ségüket moratórium nélkül fenntarthatják, 
— a szegediek pedig, kik tőkéiket ez inté
zeteknél helyezték el, nemcsak ezt, (le elő 
leget is kaphatnak. Szeged város tisztvi
selőinek folyó havi fizetését az állampénztár 
előlegezi. A városnak, mint hatóságnak 
szervezése folyamatban van. Fájdalom, az 
árvíz még nincs „folyamatban1 mert a 
beszakadt gátakon még egyre uj táplálé
kot nyer s nagy része az „üstben* 11 III. * i meg
reked A kormány most a gátak helyre
állításán tárad, s ennek költségét minimo 
kalkulo tíü0,000 írtra becsüli. Ha az újabb 
vizömlések ellen Szeged biztosítva lesz, 
akkor az árvizet a város területéről 100 
gőz-szivattyuval fogják eltávolítani; e cél
ból a kormány Londonból már megren
delte a világ két legnagyobb gőzszivattyu 
ját. A lakósság összeiratását már meg- 
kezdék, a vagyon-leltározás legközelebb 
kezdődik. A kormány az összes károkat 
pontosan meg fogja becsültetni.

— T ln za u za b á ly a zá si k ö lc sö n .  
Egy berlini baukáresopori; a napokban 
ajánlatot tett a magyar pénzügyminisz
ternek egy tiszaszabályozási kölcsön el
vállalása iránt. Az ajánlattevők azon vá
laszt kapták, hogy a magyar kormány a 
műszaki kérdések elintézése előtt nem 
akar pénzügyi tárgyalásokba bocsátkozni. 
A „P. N.“ azt hallja, hogy egy más kül
földi bankárcsoport négy millió frt köl 
csont ajánlott s a kormánytól előzékeny 
választ nyert. — Est modiis in rebus!

— A z o s z f r á k - m i tg y a r  b a n k  
főtanácsának legutóbbi ülésében megálla
pított bel szolgálati rendtartás az uj hitel- 
lajstromok összeállítására nézve is beható 
határozmányokat tartalmaz. Ezek szerint 
az egyes bankfiókok azon egész vidék 
hitelképes ezégjeit, melyre hatáskörök 
kiterjed, lajstromukba felvenni kötelesek.

— A  k é p v is e lő h ö z  k ö z o k ta 
tási bizottsága a magyar nyelvnek az ösz- 
szes népiskolákban való tanítására vonat
kozó jelentését a képviselőbáz utolsó ér
demleges ülésében nyújtotta be s ehhez 
csatolta egyszersmind a teljesen újon szer
kesztett törvényjavaslatot, mellőzve a kor
mány által benyújtottat.

— A m a g y a r  k a th o llk n a fő p a

siteni. Ment maradt a közönséges czikor- 
nyáktól és mégis komoly magyar zamattal 
ruházta fel művét. Szigorúan a klasszikái 
torma keretében mozog. Szép és jellemző 
modulátiói mellett, melyeknek magyaros 
hangulata igazi természetességet lehel, a 
jellemzőlcg alkalmazott fugákkal is azt érte 
el, hogy nemesebb irányt adott szerzemé
nyének, mely bizonyára szélesebb körben 
való ismertetésre is méltó. Jakschtól, ki 
mellesleg legyen mondva, egész fiatal cm 
bér még, e téren s ez irányban sok szépet 
várhatunk.

Talán sikerülni fog neki pangásban 
levő 8 nagyon is meddő zeneviszonyainb 
közepett új mozgalmat előidézni, a minek 
nagyszerű következményei lehetnek. Elő 
adó művészekben nem szűkölködünk, de 
zeneszerzőkben, olyanokban, kik zeneiro
dalmunkat is gazdagítanák, egyre nagyobb 
hiányt tapasztalunk s ránk fér a szellemi 
gyarapodás.

E nyitány után F u c h s  R ó b e r t  vo-
i ós zenekarra irt Serenade-ja következett, 
mely négy különböző részében a románcé
ban, menüettében, a scherzóban s végül a 
finálé aila zingaresében különböző hangu
latokat tár fel s utolsó részének ingerlő s 
féktelenül egymásra zúduló alakzataiban 
kiváló fokozattal végzi az egészet.

Saent Saöns hírneves s a müveit világ
ban annyira felkapott D án se m a c a b r e  
czimü haláltáncza fejezte be a hangverseny 
első részét. Már neve is különösséget té
telez fel s különös valóban e szerzemény. 
Elhangolt hangszerek, a csontok zörgését 
utánzó faszerszám, disszonáncz hangmene
tek s végül sóhajba olvadó dalhangok 
meglepő és Aj vonást adnak e szerzemény
nek, melyről ha egyebet nem, annyit el-

pok végrendelkezési jogosultsága tárgyá- 
bau egy konkrét eset alkalmából a leg
főbb itélőszék a következő jogelvet mondta 
k i : A magyar polgári magánjog viszsza- 
állitása után, a katholikus főpapok veg- 
rendelkezi képességére nézve ismét a Ko- 
loaits-féle egyezmény szolgálván iránya
dóul, annak értelmében a főpapok szerze- 
ményi javainak egy harmadrésze törvé
nyes örökrész czimén a kir. fiskust illeti,
8 erről azok kir. engedély és jóváhagyás 
nélkül érvényesen nem reudelkezbetuek, 
különben végrendeletüknek a hagyaték 
kétharmad részén túl terjedőleg ren leikező 
része hatálytalan. A hagyaték egy har
mad részéu túl azonban a fiskus örökösö
dési joga akkor sem terjed ki, ha a vég
rendelet külkellékek hiánya miatt egész
ben semmis lenne.

— A z ö n á lló  fo r g a lm i  Ig a z 
gatóságok Ugye uj stádiumba lépett. Elég 
régóta tanakodik már egyrészt az osztrák 
s magyar közi. miuisztcriu.n, s másrészt 
az a hatalmas hármas szövetség: az osz
trák államvaspálya, déli p ilys és duju- 
gőzhajózási társulat az önálló magyar for
galmi igazgatóságok felállítatása ira az 
utóbbiak maguk sem tudták: mi minden
féle engedményeket kivaujauak a m igyar 
kormáuytól. Először csak annyit kértek, 
amennyit az osztrák minisztérium keves- 
lett. És e miatt húzódó tt az igazgatósá
gok fölállítása. Most aztán az osztrák 
kormány kiczirkalmazta kedve szerint az 
engedményeket s rávette a magyar kor- 
máuyt, hogy „egyetértsen* vele. Ekként 
a nevezett közlekedési vállalatok vissza
vonván cllőbbeni fölterjesztésöket, in >st 
már az osztrák kormánypropoziczióc tet
ték magukévá s természetes, hogy meg 
fogják nyerni, amit kívánnak, mert hát 
világosan megvan Írva hogy a uem közösek
nek nevezett ügyek is „közös egyetértés
sel,, intézendők el. Az magától értetődik, 
hogy az„okosabb enged11 s az „okosabb11 (?) 
mindig a magyar kormány.

— A  leg tö b b  i té lö s z é k  a p r i l
7-én tartott teljes tauáesülésbeu tárgyalta 
a Verhovayféle ismeretes láziiási ügyet. 
Az ügy előadása és félórái tanácskozás után 
az elnök Bónis kihirdeti a légióul) itélő- 
lőszék végzését, mely szerint Veihovay 
Gyula ellen az első bírósági eljárás, az ala
nyi tényálladék meg uem áilapitbatása 
folytán beszüntetendő, elleubeu Komjáthy 
Béla ügyvéd, mint Verhovay képviselője 
ellen, az 1878. XXXIV. t. c. énelméoen 
a periratokban használt sértő kifejezések 
miatt a fegyelmi eljárás megindítandó. 
Verhovay Gyula ezek alapján vád alá 
helyeztetni nem fog. („Szólj igazat és betö
rik a fejedet11,eztjeleuti az ügyvédnek tör
vényileg biztosított (?) szólás szabadsága.)

— A b écs i k o n fe r e u c c iá k  m 
magyar és osztrák kormányok közt a 
szerb kcr. szerződés, vasúti csatlakozás és 
bosnyákadminisztrácziö tárgyában, a hús
véti ünnepek utáu fognak megtartatni. A 
résztvevő magyar miniszterek a királyi 
pár ezüst lakodalma előtt több nappal fog
nak Becsbe utazni, hogy az említett kér- 
déseket osztrák kollegáikkal megbeszéljék.

mondhatni, hogy érdekes és uierészvouásu 
zenekép.

A második szakaszt Teiuzmanné úr
hölgy nyitá meg, zenekarkisérettel játsz
ván el VVeber lágy F zongorahangver
senyét. A zenekar itt csak kiséreti szerepet 
játszik a zongorarész kimagasló tételei és 
fokozatai ineilett, melyeket Teinzmanné 
úrbölgy szokott merészséggel és egyöntetű
séggel adott elő, egyesítvén az árnyalato
kat is, melyek az ily előadásnál egy perezre 
sem hanyagolható^ el. Zajos tapsvihar és 
éljenzés jutalmazta játékát.

Webert Schubert követé lágy — H 
szinfóniájával. Mint valamennyi dala a híres 
dalszerzőnek, e szinfóniája is mesterkélet
len. Tiszta és igénytelen hangszerelése, 
nemesen fejlesztett tételei kerekded formá
kat tárnak tel és jótékonyan érintenek 
bennünket, különösen oly szerzemények 
szomszédságában, mint a Danse macabre 
is. Schubert nem szenvedélyes, a dallamok 
végtelen országába emel minket; helylyel- 
közzel a tavasz Udeségét érezteti s örök 
ifjú; hanem ép ezért mindig kedves zene
szerző marad.

Végül Saint-Saéns hősi indalója kö
vetkezett, mely ez úttal már másodszor elő
adott szerzemény méltólag zárta be a nagy 
hangversenyt, azt az óhajt keltve, vajha 
az ilynemű előadások minél gyakrab
ban Í8mételtetnének a haladást nem nél
külözhető városunkban. A rendezők méltó 
jutalmukat abban találhatták, hogy a mü
veit közönség, mint minden nevezetesb 
városban, itt és ez úttal is, köszöneuet vi
szonozta fáradozásukat.



— U A n l j I  A litjoa g r ó f  !«•■-
tibn naljnítmuMt ** „ínsége* ide jenek 
barátai fáríU,atfl,‘,itvBi ’áján Mondott p-TMr 
kü-izöntése egész terjed dmeben isry haogzik: 
„Igen örvenrfok, hogy az első alkalommal 
mely számomra nyílt, ez országban nyil
vánosan szólhatni, osztályrészemül jutott 
5 felségét a királynőt fetköszönteni. Kttlö 
niiseu örvendek. mert én, — mint lord 
Salisbury oly találóan megjegyzi, — miut 
Anglia barátjának és szövetségesének, Ausz
tria császárának és Magyarország királyá
nak képviselője jelenek meg itt és mert 
— nem is titkolom — már abban a körül
ményben, hogy császári és királyi uram 
engem választott, hogy őt ez o.szagban 
képviseljem, egy nemrég bekövetkezett 
történeti eseménynek látható jele tokszik 
és mert azon esemény szintagy megtelel 
az én eszméimnek arról, aminek Anglia 
ésAusztria-Jlagyarország politu ó jának len - 
uie kell, mint megegyeaika királynő iránti 
tiszteletem és hódolatom személyes érzel
meivel. A történeti esemény, a befejezett 
tény, melyről szóltam, megerősítése a barát
ság ama régi kötelékeinek, melyek a két 
országot erősen egymáshoz fUzik, s melyek 
a bajtársi szövetséget a múlt nem egy 
dicsőséges harezmezején megpecsételték. 
Napjainkban, midőn minden cziviiizáit nem
zet sorsát oly államlertiak intézik, kik 
honlitársaikuak felelősek, két oly ország 
szövetségének, mint Anglia és Ausztna- 
Magyarország, sziikségképen oda kell irá
nyulni, hogy a háborút megakadályozza 
és nem, hogy azt felidézze. Azért ma a tor - 
maszerii szövetségi szerződéseket — melyek 
korábbi időkbeu sajnos módon nagyon is 
gyakran puszta szeszély eredményei is vol
tak — bizonyos tekintetben valami ela
vultnak tekintik. Napjainkban két ország 
kölcsönös érdeke biztosabb alapja a közös 
akciónak, mint a leggondosabban kidol
gozott ved- es daczszövetségi szerződés. 
Anglia és Ausztia-Magyarország legitim 
céljainak hasonlósága, és bizonyos tekiu- 
tetheu ugyauazouossága ezert továbbra is 
fenn fog maradni, és meg lógja szilárdí
tani az alá nem irt szövetséget, mely a 
két ország érdekeire támaszkodik, melyet 
kél nagy államférfi kötött, és két felsé
ges uralkodó jóváhagyott. Azon fejedel
mek, kik már a kölcsönös nagy tisztelet 
erős kötelékei által egyesitvék, nagyban 
hozzájárultak népeik szerencsés egyesülé
sének létrehozásához. Ez oly tény, melyet 
loyális alattvalóik, daczára a szigora al- 
kuimányos alak iránti féltékenységüknek, 
hálásan elismernek. Ezennel tehát, mint ő 
Felsége a császár és király képviselőjének 
és miut e kiváló társaság elnökének van 
szerencsém a császár és király felséges 
barátját és szövetségesét felküszöuteni 0  
Felsége a királynő éljen!" (Zajos éljenzés.)

— Egy o s z t r á k - m a g y a r  k o n  
zui megsértése. Egy tviddini osztrák-ma 
gyár alattvaló (szálioháztuiajdon >s), az ille
tékes kouzul teljes mellőzésével 200 frank 
bírságra Ítéltetett; s a lezárolásuál szemé 
Ívesen megjelent, és ezen erőszakoskodás 
ellen tiltakozó konzulunkat, a kormányzó 
parancsára megragadták,' bántalmazták s 
kilökték, kiváncsiak vagyunk, hogy külügyi 
kormányunk mivel fog felelni kedves orosz 
barátaink ezen legújabb udvariasságára ?

—  A  szerb  egyh ázi k on gresz-  
szus-bizottság jelenleg niiudeu előkószUle 
tét megtesz arra nézve, hogy a koogresz- 
szus behívassák s minden arra szükséges 
előterjesztés haladéktalanul benyujtassék. 
A kogi csszus tagok megválasztása az alap 
szabályok értelmében hat hetet fog igény 
be venni.

— A  b e l g r á d i u l  v a sú tró l azt
írják Belgrádiról, hogy a szerb kormány 
azt katonai okok miatt nem akarja ki
építtetni, egy osztrák magyar-szerb háború 
esetén Szerbiára nézve nagyon hátrányos
nak tartván azt. Is épen ezért mindeuiéle 
ürügyeket fognak keresni a szerb atya
fiak, hogy erre vonatkozó szerződési kö
telezettsége’k alól kibúvhassanak, ami a 
bölcs osztrák-magyar .ültig): kormányzat 
mellett nem is le”7 nagyon nehéz.

— F öld m űim  o ro sz  tá b o r n o k  
g katonai meghatalmazott a bécsi orosz 
követségnél a múlt nyári részleges moz
gósítás alkalmazol az osztrák-magyar 
hadsereg állapotát tüzetes tanulmány tár
gyává tette és e felett headta jelentését 
az orosz hadügyminisztériumnak, mely a 
szoros viszonynál fogva a porosz tábor
karnak is tudómé -ára jött, minek révén 
tartalmát megtudta a berlini osztrák ma
gyar követség is. — Feidmaim inegvető- 
leg nyilatkozék az osztrák katonai kitű
nőségekről és kicsiuylőleg szól a bosnyák 
hadi műveletekről, sőt egy Ausztria és 
Oroszország közti háború esetén az osz
trák hadsereget egyelőre veszélytelennek 
nyilvánítja. Ezen hírek természetesen Bécs- 
ben nem jó hatást tettek s noha a forrás 
maga sem vállal felelősséget érte, mégis 
azon körülmény, hogy Feldmann hirtelen 
elutazott Bécsből, sőt újabb hir szerint 
oda többé vissza sem tér, mert az orosz 
katonai kémszolgálati iroda főnökévé ne 
veztetett ki, — nagyon is megerősíti azo
kat. (Hiába csak szép az a muszka ba
rátság és szövetség, lám még a legügye
sebb kém által is felügyeltet az osztrák 
szövetségesre, nehogy baja essék 1)

Országgyűlés.
A képviselőház ápril 3-iki ülésén az 

észak-nyngati vasút kiépkéséro vonatkozó 
törvénynek niegváltóztatásairól szóló tör
vényjavaslat tárgyaltatott le ée fogadtatott 
el. Azután a ház az elnökválasztásra tért 
és 174 szótő őséggel Sztávy Józsefet választa 
Gbiczy utódjául.

Az april 4 iki illésen, mely u*ólsó volt 
.i uu-véti szünetek e'ött. T i s z a  K ál  mán 
tett jelentést azon intézkedésekről, miket 
eddig a Kormány Szeged érdekében tett, 
s felsorolta azon terveket, miket keresz
tül vinni száudékábau vau, — tudatta egy
szersmind azt is, hogy a létesítendő szabá
lyozási mnuk.Uatok injgrizsgá'ásira kül
földi szakértőket is fog a k irm iuy tel
kérni. I r á n y i  D á n i e l  üelycsli a kor
mány terveit, az esetben ba azok nem 
csak tervek maradnak, bauem érvényre 
is emeltetnek, — s egyszersmind ajánlja, 
hogy ez alkalommal vizsgáltassa meg a 
honná.iy a Duuaszahályozási tervezetet 
is, _  .nit a kormány elnök m sg is ígért. 
Ez ülés végén Eö t v ö s  K á r o l y  inter
pellálta a miniszterelnököt a vegyes okku- 
páezio tárgyában. Ezutáu a ház eluapolta 
magát f. hó 2t>-ig mely időben érdemle
ges ülések nem tartatuak.

A képviselőliáz april 7-ik Illésén a 
következő, ő Felsége által szeutesitett tői- 
vények hirdettettek ki, a honvédelmi rai- 
uis/.terium elhelyezéséről, a mezőtúr-szar
vasi szárny vasútról, a magyar északnyugati 
vasútra vonatkozó, s az 1879. óvi bui- 
gettürvéuy. Hasonló kihirdetés végett á t
küldenék a főrendekhez.

A főrendiházban Horváth Gyula a 
képviselőliáz jegyzője átnyújtotta a teu- 
tobbi törvényezikket. Kihirdettettek s az 
országos levéltárba rendeltettek tétetni.

Külföld.
A lefolyt hét a politikai tervkovácso

lás és a hangzatos diplomáciái Irazisok 
hete volt. Gróf Károlyi Angolország és 
Ausztria Magyarország közti alá nem irt 
szövetségről mondott dictiot Londonban, 
Schweinitz gróf pedig kihirdette a feloszol- 
hatatlaa és örökidőkre szóló német-orosz 
szövetséget Szt. Pétorvárott. A berlini szer
ződés fentartása a jelszó, — s kijátszása 
a czél. Nem kell az orosznak, mert sze 
retue egy kis Bulgáriát — egészeu ; nem 
kell a bolgárnak, mert szeretné Kelet-Rumc- 
liát — szinte egészeu, s nem kell az osz
tráknak, mert kikötőre volna szüksége az 
aegei tengeren s e ezélra épen alkalmas 
uak találja Salonikit, — nem a göröguek, 
mert ez meg szeretné Macedóniát és igy 
tovább. Ez sorsuk az örök időkre szóló 
fejedelmi egyességeknek.

Orosz ország megbénította képzelt el
lenségét a törököt, de nem birja elnyom 
ni legnagyobb rémét a nibilismust, mely 
folytonosan halad ezélja felé. Fellépésé
ben az elszánt bátorság vakmerősége a 
kérkedés szemtelenségével párosul. Már tit
kot sem csinál üzelmeibői s a kormány 
óriási hatalmi eszközeivel kezében nem 
képes megállitaui útjában, sőt vissza hát
iál elölte. A szt. póterrári rendőrkapitány 
sági kancellária főnöke állásáról leköszönt 
mert „intő levelet” kapóit, s még uiues 
kedve meghalni. Helyettese másnap hasonló 
ntést kapod, s liasoulókép nem mert meg

maradni helyén. Surotf tábornok város 
kapitány csak egy egész zsandár és ren
dőr sereg közt mer megjelenni az utczáu, 
ni :rt látja hogy a rém bizottság folyto
nosan működik. Alig hogy hírét vette 
Bajraszevszky lithvaniai főnemes meggyil
koltatásának. már reudőroi ismét egy hűl 
lát találtak a petervári kazán i templom 
előtt vérrel irt következő levéllel: „Sabogo 
Iván orvos-sebészeti egyetem hallgató ezen
nel árulásért halállal bűnhődik. Aláírva: 
a social forradalmi végrehajtó bizottság.

A politikai világ érdekesebb híreit a 
következőkbe vonjuk össze:

Hiúnkért olasz király bejeleutete az 
ősz Garibaldi tábornoknál, ki april 5-én 
szenvedő állapotban érkezett Rómába, — 
látogatását. Úgy látszik az ifjú király atyja 
jóságát és népszerűségét örökölte. Passau- 
teiiak is megkegyelmezett. La Franceska 
főállamiitkár személyesen menta bürtöuhe 
se szavakkal adta át a háláira Ítélt király- 
gyilkosnak a kegyelmezési iratot: „Kinek 
halálát akartad Íme neked eletet ajándé
koz. “ A gyilkos sírva köszönte meg a 
kegyelmet.

Szerajévóban Perrod olasz souzul 
gyilkosai kivégeztettek.

A uovibazári konvenció, mint újabban 
jelentik, teljesen kész, csak még nincs 
aláírva. A konvencsió szerint az etappe- 
uton Mitroviezáig minden stratégiai pontot 
egyidejűleg és közösen török és osztrák
magyar csapatok szádnak meg. A szerző
dés valószínűleg csak május elején fog 
aláíratni és abban szó sincsen a szultán 
íelségi jogairól Boszniára.

Az egyptomi alkirály (KUedive) lo1- 
akarta magát szabadítani a nyugoti hat !- 
mák gouilnoksága alól és megszabadulni 
a reá erőszakolt idegcu miniszterektől, 
kik az angol és frauezia hitelezők érde
keit képviselték. Azonban nehezen fog si 
kerülni az államcsíny, meri az angol és 
frauezia kormány együttesen fog eljárni 
ez ügyben, sőt már arról is tanácskoznak, 
valljon nem volna-e szükséges a szultán 
által kiinozditatni a Kliedivót az ural
kodásból V

I s k o la i  b o tb r in te té*  k ö v e tk e z té 
ben  h a lá l ( ! ? )

Megdöbbenve vettünk tudomást egy 
már az illetékes hatóság előtt is előfor
dult Ügyről, mely abban állna, hogy a szi
getkülvárosi iskolánál egy tiu tanítványra 
oly kemény és oly mérvű botbüntetés mérő 
tett, hogy ennek következtében lebetege
dett, és tájdalom — meghalt. A dolog miut 
tudjuk a hatóság előtt van. De kérjük is 
és különösen az iskolaszéki elnök urat, ne 
térjen ki ez eset elöl, hanem engedje azt 
lefolyni úgy, mint amivégett meginditatott 
és derítse ki a valót, bogy megtudható

l.'gyeiK híre nbrpual e súlyos vadéi in Jny 
nyibenV — S ha bír, vegye el az illető 
méltatlan , baromi és embertelen bánás
módjáért méltó büntetését; ba pedig nem 
ez okozta a veszélyt, — s enuok rendkí
vül orvedeuéuk is, legalább helyie lesz 
állítva a tanítóság erkölcsi reputatiója és 
meghazudtolva az égő lángfolyamkéut elter
jedt h'.r s azon általános panasz, hogy 
némely tanító csakugyan minden esetben 
és mérteken /elül oszt ja a büntetést, s mert 
ha ez igaz. a benyújtott emlékirat is vesz
tett értékéből. Különben a múltkori cset- 
beu sem legyezgettem általában senkit, s 
csak az eluöki eljárást hibáztattam, s az 
erre vonatkozókat ma is feutartom; de 
ilyen büntetési módot — ha csakugyan 
volt, kárhoztattam én is, és kárhoztatja 
az emlékirat, s mindenki, ki érzékkel bír. 
— A pécsi tauitóság sem maradhat tétlea 
ily eset előtt, mert a saját bőre forog kér
désben, s ha magáévá tette az előbbi ügyet 
ez is csak az övé lehet; s tegyen mozgásba 
mindent a tényesctuek, íeldoritéséro, s min
denesetre, mert ezt kívánja a memoran
dumban a testi büntetésre vonatkozó nézete 
iránti következettesség, álljon sorompóba 
az ellen is, ki talán ily brutális bánás
módjával teljesen tönkre siláuyitotta a taní
tóságot — s meggondolhatom tette által, 
ha csakugyan igy büntette — ily veszélyt 
hozott. Iinételve kérjük az isk. széki elnök 
urat hozzon egyszer valabára rendet ez 
ügyekben cs kérdésben, hogy hadd lásson 
egyszer tisztán az ilynemű és elterjedt 
hírekkel felriasztott lakósság s mert ha 
csakugyan van a dologban valami ezt 
(elderiteui egyaránt érdekünkben fekszik 
s egyáltalában az ilyen bűnöktől ment 
tanítóságnak is s mindezekért az elnök 
urnák köszönettel fogunk adózni, mert 
megérhetjük nemsokára az időt, hogy 
maholnap minden iskolás gyermekről, ki 
meghal, s talán 2—3 nappal azelőtt még is
kolába járt s esetleg büntetve lett, az a hit fog 
elterjedni a nép között, hogy ezt az iskolai 
büntetés okozta, — s mert megnem czá- 
foltatik, hitre kap s a tanítóságon is betelje
sül a közmondás: „amely ebnek veszett 
nevét költik, el kell annak veszni4', Nem 
szép biz ez, de igy van. Klilöubeu gyors 
cselekvést és igazságot kérünk. Adja Isten 
miként nemsokára ez ügyről kedvező tudó
sítást adhassak az olv. közönségnek; amany- 
uyit és amit most pedig mondottam, ezzel 
tartoztam a múltkori czikkem után az igaz 
súgnak most is. — És ott leszek mindig, 
hol tettel és tollal védelmére kell lenni a 
jogtalanul üldözött és b Jutalmazott tanító
nak ; ki pedig erre nem méltó, éppen úgy 
leszek az első, ki követ dob a díszes tauitói 
név ily bitorlójára !

A

E eiikkheu érintott súlyos vad a leg
közelebbi városi közigazgatási bizottság 
ülésén egy interpellatió tárgya volt. — 
A polgármester, ki egyúttal iskolaszéki 
elnök, akként nyilatkozott, hogy e vád 
alaptalan, bogy az illető tiugyermek még 
betekig iskolába járt az áliitott rnegve- 
retés után és bogy csak hat hétre reá 
fejtyphusban halt meg, sat. — Mig azon
ban ezen speciális esetre vonatkozólag a 
szárnyaló lőrékét meghazudtolta, egyúttal 
egész átalánossághau és épen uem válo
gatott kifejezésekkel kelt ki a tanítói kar 
ellen, ekkép sújtván az ártatlant a netaláui 
bűnössel együtt. — Ez eljárást határozottan 
rosszaiuunk kell cs pedig annál inkább, 
mert ha a fenériutett vádra vonatkozólag 
nem oly feltünőlcg vontatva, hanem gyor
san és erélyesen, de egynttal pártatlanul 
eszközli és fejezi be a vizsgálatot, eddig 
a közönség tisztában lenne a tényállással 
és tudná, valljon alapos e a vád és főleg 
azt, hogy ki esik eme vád a lá ? — Ajánl
juk ennél fogva a vizsgálatnak azonnali 
szigora eszközlését és befejezését, hogy 
az illetékes hatóság felette határozhasson.

Szerk.

T ö r v é n y s z é k i  cstaru ok .
F. hó 5-én nagyszámú hallgatóság 

előtt tárgyaltatott le Gálos volt pécsváradi 
alapítványi urod számtartóuak lapunk múlt 
számában említett bünpere, mely körül
ményeinél fogva megérdemli, hogy róla 
kimerítő tudósítást közöljünk. Nem vádlott 
társadalmi á'lása, — nem egyénisége s 
nem is az általa elkövetett, — sajnos, ko
runkban már nagyon gyakori bűntény költő 
fel a közönség érdekeltségét, hanem azon 
indokok, melyek e becsületben megőszült 
ember erkölcsi alapját aláásták. Erről 
azonban máskor bővebben. — Itt csak a 
száraz lények előadására szorítkozunk. — 
A bíróság Ítélt, — most ítéljen a közvé
lemény.

A törvényszék következő tagokból állt; 
Szikszay János elnök, Dömötör és Weruer 
Azavazó bírák, — Ügyész Zsohny A ká 
rosult kincstárt Keleti Mátyás számtiszt él 
Hegyesy alapítványi ügyész képviselik. 
Vádlott védője Bolgár Kálmán ügyvéd.

Pontban 9 órakor elnök rnegulitván 
a tárgyalást vádlott bevezettetik s az el
nök (elhívására következőkép adja elő 
életét és vallomását:

67 éves, nős, két gyermek atyja híva- 
taloskodását 1833. évi november hóban 
kezdette meg az alapítványi ügyészség 
szolgálatában Veszprémben, mint gyakor
nok és Írnok, innen 1336-ban Vasmegye 
Karosko helységébe neveztetett ki, mint 
helyettes ispán, houuan 1875. október uov. 
lö-éu Püspök-Lidányha léptettetett elő 
kaszoári minőségben, — s innen 1877. 
márt. 30 áu Barauyamegyei Bozsok hely
ségbe helyeztetett át, miut számtartó, — s 
1870. évi júliusban lett tisztartói ozimmel 
pécsváradi számtartó. 1878. november hó

bán ezen minőségben uyugalmaetatott. 
1853-ban lépett házasságin nejével, ki 
meglehetős vagyont is hozott magával, - -  
egyszerű nem költekező életet folytatott, 
mind háztartásban, mind ruházatában. 
Bátaszéken van egy db. szőllőbői álló in
gatlana, melyet ncjéveli összekelése után 
vett 8000 fton, — s azóta vagyont nem 
szerzett.

A hivatalos pénzhez először 1869-ben 
nyúlt a követ választás alkalmával a főtiszt 
beleegyezésével, — ki ekteor azon meg
jegyzést tette, hogy erről senkinek sem 
szabad tudni, — a kivett összeg nagysá
gát sem ő nem mondja, sem a törvény 
szék nem volt kiváncsi megtudni, — csak 
azt jegyzi meg, thogy a hiányzó összeg a 
következő években fedezgetve, -  de pó
tolva nem lett, — mig az 1872-iki követ 
választáskor ismét nagyobb mennyiségű 
pénzt vett ki, minthogy ekkor Lejtényi 
főtiszt lépett fel követjelöltül, kit támo
gatni kötelességének hitte, gondolván, hogy 
ez által a kormánynak is jó szolgálatot tesz.

Elnök: Menyit költött ezen alkalommal?
Vádlott. Saját pénzemből is sokat, 

azonban a hivatalosból mintegy 3000 ltot.
Elnök: Figyelmeztetnem kell vádlot

tat, bogy a vesztegetés tiltott cselekmény 
lévén, — s igy a helyett bogy mentené 
magát súlyosbítja helyzetét.

Ügyész: A választásoknál elkövetett 
vesztegetéseket szeutesitett törvény sújtja. 
(De csak az 1874. után elkövetett veszte
getéseket, mert az ezen évben hozott tör
vény 69 és 72-ről nem szól) s igy midőn 
ön másokat akar bűnrészesekké tenni ön
magát is bűnténybe keveri.

Ezután áttér elnök a miniszteri szám- 
tiszt által kimutatott hiányok időszerinti 
és tételes tárgyalására.

Vádlott mindenre a legtöredelmesebb 
vallomást tesz.

Beismeri, hogy az urodalom különféle 
bérlői által óvadékkép letett mintegy 
5920 ft értékű értékpapírokat Schapringer 
helybeli bankllzletében több Ízben elzálo
gosította, — s hogy arra legutolján 4000 
ttot vett fel. Elismeri, hogy a múlt évi 
april hóban 5500 ftot tétetett az ellenőrrel 
kiadásba azon czim alatt, bogy ez, mint 
pénztár fölösleg a nmltóságu vallás közok
tatási minisztériumhoz postai utalványon 
elküldetett, — holott a pénz fel nem 
adatott.

Elnök: s ön mit csinált a pénzzel 
hova fordította ezen nagy összeget ?

Vádlott: Én ekkor egy krajezárt sem 
vettem ki, — tudtam, bogy cassa visitatio 
lesz, — s igy hogy a pénztárt rendbe hoz 
zam, — a hiányzó összeget kiadásba 
tettem.

E ln : s hogyan tudta meg ön hogy a 
pénztár megvizsgálratik, mert mégis külö
nös, hogy a Schapringernél elzálogosított 
értékpapírok is, — visitatio alkalmával 
mindig visszakerültek?

V. (kissé gondolkodva). Bementem 
előtte való nap a főtiszti irodába, s ott 
véletlenül megpillantottam az iktató könyv
ben, bogy cassa visitatio lesz, miért is 
rendbe hoztam a cassát.

•
Ezutáu olvastatik egy Gyeues miuisz 

téri számtiszt aláírásával ellátott utalvány, 
melyen Ullány Lajos építő mester részére 
építkezési költség előleg ezimén 2500 ft 
van kintalványozva, s igy vau be nap
lózva is, — mig az Ullány által kiállított 
nyugta csak 1500 ftról szól, s az utalvá
nyon a 2. láthatólag 1-ből lett hamisítva;
— vádlott tagadja, hogy a hamisítást ő 
követte volna el, azt azonban beismeri, 
bogy Uilánynak csak 1500 ftot űzetett ki,
— s az ezer frt többletet itt is, miut az 
előbbi esetekben a pénztári egyensúly 
rendbebozására fordította.

Elnök: De hogyan történhetett az, 
bogy a nyugta kiállítás és a benaplózás 
több hónappal megelőzi a kiutalványozást?

Vádlott: A kincstári építkezéseknél 
kivétel nélkül mindig utólagos jóváhagyás 
fejében szoktuk elszámolni a kőmivesek 
járulékait.

Elnök felszóllitása folytán a jelenlevő 
Keleti Mátyás számtiszt vádlott állítását 
igazolja.

*
Ezután vádlott több kisebb reudü 

korcsma és foldárendák, — vadászati j >g- 
bérletek elsikkasztását ismeri be, valamint 
azt is, hogy ki nem fizetett adókat nap
lózott el, — s ezen sikkasztásainak is 
mint a íennebbieknek a pénztári egyen
súly helyreállítását adja okául.

Elnök: Ki vezette a naplót ?
Vádlott: Foglies ellenőr.
E. A pénztár teljesen az ön kezelése 

iiiatt, volt?
V. Nem! A kassán három zár van a 

középső zár kulcsa volt nálam s a két 
szélsőé az ellenőrnél.

E. Hogy tudta tehát ön az itt beis
mert összegeket az ellenőr nélkül a pénz
táritól kivenni ?

V. Igen könnyen, a pénztár egész 
nap nyitva volt.

Olvastatik ezután egy Jaschek Alajos 
Ininesliázi jegyző és az urodalom bérlője 
által aláirt téritvény, mely szerint nevezett 
az általa óvadékkép az urodalmi pénz- 
lárba elhelyezett értékpapírokat kész pénz
zel helyettesítvén azokat visszaveszi. — A 
vizsgálat folyamán Jasc'iek ezen aláírása 
hamisnak bizonyulván be, s vádlott úgy 
akkor mint jelenleg a hamisításnak általa 
történt elkövetését tagadván a törvényszék 
Preisz Adolf és Eibacb Emil urakat szak
értőkul kérvén fel, kik is megvizsgálván 
s úgy Gálos, mint Jaschek aláírásával 
összevetvén a hamisítványt, eskü alatt kö
vetkező véleményt adtak:

A Jaschek aláírás hamis, azonban 
nem vádlottól származik, minthogy a vo

nások nagyon határozottak, s vádlott alá- 
Írásán meglátszik, hogy kezei nagyon 
remegnek.

Ezután következett a tanuk kihall
gatása.

Lejtényi volt főtiszt tagadja vádlott- 
nak a követválasztási költségekre s .
köztük történt állítólagos beszélgetés^ 
vonatkozó előadásait. Mit sem tud arról 
hogy e ezélra pénz vétetet* ki a cassából’ 
— valamint egyátalán nem tudta, hogy 
hiányzik pénz, — úgy szinte azt sem 
tudta, hogy Gálos hogy szerzett értesülést 
az időnkénti kassa visitatiokról. — Tj. 
gadja végre, hogy a Jaschekkali bérletbe 
befolyt volna, ő csak azon harmadik sze- 
mély érdekeit képviselte, ki neki rokona 
Ezután, minthogy az idő már nagyon előre 
haladt a tanuhallgatás folytatását elnök 
délután 3 órára tűzvén ki az ülést bezárja

Délután 3 órakor következik Fogúéi 
ellenőr kihallgatása, kinek egyénisége, 
magatartása és alig érthető magyarsággal 
íisszebadart beszédéből az tűnik ki, hogy 
ő nem is ellenőri hanem irnoki állomásul 
összekötött hivatal szolgai minőségben el- 
lenőrizto a kincstár vagyonát. <J, mjnl 
mondja, annyira megbízott a tekintetes 
tisztartó urban, miszerint nem merte meg
sérteni azzal, hogy oda ment volna a kas
sához, mikor a tekintetes ur pénzt vett ki 
vagy pénzt tett be.

Ő csak mikor azt mondták ennyit 
tegyen bevételbe, és ennyit kiadásba, 
a szerint cselekedett. Csupán az 5500 ftos 
utalvány felmutatását kérte, mit azonban 
a tisztartó úr mindig halasztott. Egyátalán 
tanú az elnök kérdéseit nem érti, — gokat 
beszél, ezt meg az elnök nem érti. g több 
ízben rendreutasitja.

Gyenes miniszteri számtiszt, ki a múlt 
évben a pécsváradi kincstári urodalom 
megvizsgálására lett kiküldve, azt vallja, 
hogy ő a naplót és a kassát mindenkor 
kellő rendben találta.

Elnök: Mondja meg tanú miként tel
jesítette ezen vizsgálatot ?

T. Össze hasonlító* tani a naplóban a 
kiadást a bevétellel és az eredményt a 
pénztári állománynyal, s ezt mindig rend
ben találtam.

Elnök: (Keleti Mátyás miniszteri biz
toshoz). Valóban ebben állott a pénztár 
megvizsgálása ?

Keleti Mátyás miniszteri biztos: Igen 
ez a/, úgynevezett rovancsolás, mindaz ál
tal a vizsgálatot teljesítőnek kötelessége 
lett volna le g a lá b b  a nagyobb össze
gekről az esetleges utalványokat vagy 
nyugtákat is megtekinteni.

Elnök (tanúhoz) 8 ezt ön nem tette?
T anú: Én okmányokat soha sem kér

tem elő.
Elnök (felmutatja az Ulleiu-féle 2500 

ftos utalványt). Ezt ön állította ki?
T. Igen is ez az én Írásom.
Elnök : 8 mennyiről állította ön ki 

ezen utalváuyt ?
T. 1500 írtról.
E. Eszerint az 1 es meg van hami 

sitva 2 re.
T. Az valószínű.
E. De miként lehet az, bogy ön nem 

irta ki betűkkel is az ezer ötszáz forintot, 
mint ez utalványok kötvények és nyug
táknál általában szokásban van ?

T. Mi egyátalában utalványoknál nem 
szoktuk az értéket betűkkel is kiírni.

Elnök. Az különös, — s azután ezen 
még a kelet sincs kiírva.

T. Ez tévedésből történhetett.
•

Jaschek Alajos tanú azt vallja, hogy 
ő a kincstári urodalomtól egy bérletet 
bírt, mely kizárólag az ő neve alatt állt. 
— azonban valóságban a tisztartó ur és 
a főtiszt urnák egy rokona H. társbérlői 
voltak. A költségekhez vádlott */s-ad rész 
szel járult, — mert ő harmadik személy 
lyel nem is érintkezett azonban ezen bér
let jövödelmező volt, mert a múlt évben 
is egyre egyre 1000 ft. dividenda jutott.

Ezután a mentő tanuk kihallgatása 
következett volua azonban elnök azon 
figyelmeztetésére, bogy ezen mentő tanuk 
csak a vádlott által elköltött pénz hova 
fordításáról tudnak tanúskodni, — s igy 
miután ezeu körülmény vádlott tettének 
beszámítását enyhítheti ugyan, de súlyos
bíthatja iS, — védő ügyvéd kéri a tör
vényszéket, bogy mielőtt ez ügyben nyi
latkoznék engedtessék meg vádlottal négy 
szem között beszélhetnie.

Kir. ügyész védő kívánságát nem 
ellenzi.

A törvényszék erre visszavonul s 5 
pereznyi tanácskozás után a négyszemközti 
beszélgetést megengedi.

A beszélgetés után védő ügyvéd * 
mentő tanuk kihallgatásától eláll.

Következett a vádbeszéd.
Kir. ügyész a tárgyalás folyamán ész

leltek után az okmáuybamisitás vádját 
elejti azonban a sil kasztás bűntényét a 
felsorolt adatok a jelenlevő miniszteri biz
tos úr kimutatása szerint és vádlott bet* 
mérésé alapján beigazolva látja, — sőt a* 
ő véleménye szerint vádlott nem csak sik 
kasztott, hanem lopott is, mert oly pénz
tárból vett ki más tulajdonába levő pénzt 
és értéket, mely Dem az ő kizárólagos 
felügyelete alatt állt, — ennél fogva ő t» 
sikkasztás és lopás bűntényében kéri m*' 
rasztaltatni. — A büntetés kiszabásár* 
nézve tekintve vádlott hosszú jó előéletét 
előrehaladott korát, — és azt, hogy égj 
ily ellenőr mellett, ki tisztében a legb*' 
nyagabbúl járt el, s ki ezen állás betöl
tésére mind a hivatalos nyelvbeni járat
lansága, mind egyéb itt bebizonyult sze' 
lenti hiányai miatt egyátalán képtelen,"  
vádlott könnyebben elkövethette a fe°: 
minősített bűnöket, mintha ezek kivitelért 
akadályokkal kellett volna küzdenie, "



mindezeknél fogva a 2 évi börtönbüntetést 
vádlottra nézve elegendőnek tartja.

Vé<lő ügyvéd : Ha mint védő legelső 
kötelességének nem vádlott sorsának 
enyhítését tekintené, úgy fényt derítene 
azon titkos homályra mely ezen bűntény 
egyes mozzanatait takarja, — de nem teszi 
ezt mert védő, — s e  kötelesség soha sem 
volt szivének súlyosabb, mint ma. Egy 
tudat azonban vigasztalja védőt s ez az, hogy 
a közvélemény tisztában van azzal, hogy 
saját gyengeségén kivill kinek és minek 
áldozata vádlott, — csak azt szeretné ha 
Trefort miniszter nr, ki a kincstári javak 
kezelése körtili visszaélésekre „méltóságán 
alólinak' tartotta az országgyűlésen inter
pelláló képviselőnek válaszolni, — jelen- 
lett volua a mai végtárgyaláson. A lopás 
tényálladékát nem látja helyreállítva s 
ajánlja vádlottat a törvényszék kegyelmébe.

Bolgár a jelnvolt közönség tetszésével 
találkozott rögtönzött védbeszédében igen 
ügyesen oldotta meg nehéz kettős felada
tát: a nélkül hogy mint védő egy pilla
natra is szem elől tévesztette volna állás
pontját, eleget tett, mint polgár is köte
lességének, midőn hangsúlyozta azon kö
rülményt, mely mintegy felsőbb helyről 
jött lidércznyomás terjesztő ki szárnyait 
ezen végtárgyalás felett, s annak épen 
legérdekfeszitöbb helyeit takarta be fekete 
szárnyaival, melynek daczára azonban — 
s ez szolgáljon védő vigasztalására — a 
közönség tisztán látott. . .

Az ítélet, mely f. hó 7-én d. e. 10 
órakor birdettetett ki ekkép szól:

Vádlott Gálos József Btb. a sikkasztás 
bűntényében bűnösnek kimondatik s be- 
fogatásától számidandó két évi szigorítás 
nélküli börtönbüntetés elszenvedésére Ítél
tetik és az elsikkasztott 25,171 fi 40*/, kr. 
és az okozott, úgy a rabtartási költségek 
megtérítésében el marasztalt atik. — Az Ítélet 
indokaiból kiemeljük, hogy a törvényszék 
enyhítő körülményül vette, hogy vádlott 
az elsikkasztott pénzt nem saját szükség
letére, hanem oly czélra fordította, mely- 
lyel a kormánynak vélt használni.

Vádlott és a királyi ügyész az Ítélet
ben megnyugodtak.

Az 52-ik gyalogsorezred fogadtatási ünne
pélye alkalmával felmerült költségek fede
zése czéljóból eszközölt gyűjtés eredményéről 

k im u ta tá st.
1 Aidinger János gyűjtő ivén: Főrster Béla 

öO 8. 1 10, Kngl Adolf és fiai 15, Weidinger Fe
renci 25, Schapringer Joachiin 25, Bubreg Antal 5, 
Szeredy József 5, Warga József 2, Tallián Károly 
2 Kaus József 2. Kotzer István 3, Kransz Simon 2, 
l’feffermann Adolf 1, Spitzer Sándor 2, Berger 
József 3, ozv. Jobst Jánosné 5, Kauftnann József 1, 
Klóin Jakab 5, Pécsi légszeszgyár 5, Schapringer 
Zsigmond 2, Berger József 5 ft. A pécsi székes- 
egyház 10 akó bort. Pécsi püspöki uradalom 10 
akó bort. Hnilicska Antal 10 akó bort. Összesen 
175 ft pénz és 30 akó bor. 2 Pécsi takarékpénztár 
gyűjtő ivén: Pécsi takarékpénztár 150, Horváth 
Antal ig. 5, Dr. Hölbling Miksa 5, Kencz Béla 3, 
Szauter Gusztáv 3, L)r. Kokáries Karoly 3, Berger 
József 2. l.ikl János 2. Lecbner Antal 2, Ferenczy 
István 2. Holbliug Yictor 2, Schumann József 1. 
Galamb Gyula 1, Vaszary Gyula 3, Lechner test
vérek 2, Hermann et Pirnikarszky 2, Szakvary 
Kuiil 2, Mutsenbacher Victor 1, ifj. Horváth Antal 
3, Wurster Antal 1, Weidinger Károly 2, Fekete 
Mihály 2, Pleininger Ferencz 2, Czierer József 10, 
Rath Mátyás 3, Pfeffer Antal 3, Erreth Antal 3 ft. 
Összesen 220 I t  3. A 111. számú gyűjtő ivén: 
Karoly Ignácz 1, Sipócz István 1, Tballer Gusztáv 
1 ft. Gudler Pál 50, Leitner Sándor 50 kr, Mend- 
lik A. 1 ft, J. Kreiner 30, Altmann Áron 50, Pe- 
senütz A. 40, Windisch 50, N. N. 30, Kátzler 20, 
Beck János 30 kr. Stirling István 1 ft. Összesen 
8 l t  50 kr. 4. A IV. számú gyűjtő ivén: Stekré- 
nyesy Béla 2 ft, Sust 50 kr., Graszinger Ágoston
2, Vincze 1, N. N. 1 f t  Mihálytfy Árpád 50, 
Eötvös 50, Egerszeghy Kálmán 50, H. fogalmazó 
50 kr. Seeb János 1 ft. Takács E. 36, Kristóf 14 
kr Összesen 10 f t  5. Az V. számú gyűjtő ivén: 
Kissfaludy Imre 2, Preusz Adolf 2, N. N. 5, Kiss- 
faludy István 2, Bogyay Pongrácz 1, Kihmer Cas- 
mér 1, Lukács János 3, Steril Mar 3, Krauze Ig- 
nacz 3, Sch. M. 10, Schwarcz Vilmos 3, Alt és 
Böhm 3, Ludwig 1. Erreth János 5, Erreth Károly
3, Krautszak János 3, Erreth Antal 3, Ullmann 
Károly 2 ft. Összesen 55 f t  6. A VI. számú gyűjtő 
ivén: Hermann Vincze 5, Weiller Miksa 2, Frank
furter Albert 1, Z. 1. Fiirst 1, Schön 1, Vybirál 2, 
Weiller János 1, Maasz 3, Pertl 4 tt. Összesen 21 
f t  7. A VII. számú gyűjtő ivén: Majthényi Amália 
1, Cseh Maria 1 f t  M. A. 40 kr. Pintér József 1,
M. Kosenfeld 1. K. Orf 1, Névtelen 2, Névtelen 
jegyző 1, Billitz Victor 1 f t  Spitzer S. 50 kr. 
Dulcz 1 ft. Schwarcz Samu 50, Medvecz 40, Fiscber 
40. Rechnitzer Salamon 40, Molnár József 50. Tre- 
bitser Josefin 40, N. N. 30, Karh K. 20, Schwarcz
I. 40, l)eák János 30, N. N. 5 kr. Deutsch Ád.-.m 
1 f t  Schober 30 kr. Összesen 15 ft 5 kr. 8. A 
V ili. szama gyűjtő ivén: Bedő Károly 5 ft, Böhm 
20 kr., Buday Béla 1 ft, N’. N. 30, Eisner József 
40, N. N. 30, N. N. 10, N. N. 20, N. N. 20, Ro- 
zinger Ferencz 50, Maurer 20, N. N. 20, Janovszky 
20, Str&usz 20, Mandl 20, Sig Schön 20, Bruckner 
Bernat 20, E. Paunz 30, N. 10, Paunz Gábor 50,
N. N. 30, N. N. 20. Krausz 20, M. 10, Reisch 20, 
1. W. Rothmüller 20, Klein 40, Weisz Mór 20, 
Grünwald Gusztáv 20 kr. Gusztáv Weiller 1 ft 
Weiszmayer 30, Schwarcz 20, Renuth Antal 20, 
Altmann 50, N. N. 50 kr. Grflnhuth 1 f t  Lówy 
20, Szántó 40, N. N. 30, Klimstein 20 kr. Markó 
János 1 f t  Hugi 50 kr. Krausz 1 f t  Kaufmann 
Viszló 30, Krausz Bodony 30 kr. Zanon Bertalan 
1 ft, Boneker 30, Weisz Bernát 40, N. N. 20, 
Klein B. 80 kr. N. 6 ft. Összesen 29 ft 10 kr. 9. 
A IX. számú gyűjtő íven: Egy ügyvéd 5, Reinfeld 
5, Zirczi ház 10 frt, Eresényi 50, Márkus 50 kr., 
Tausig 1, Spitzer S. 2, Schön J. 1, Khon H. 1 
frt, Huber 20, Fűrth 50, Spatz 30, N. 30 kr., 
Valentin K. 1, Eizer I. 1, Kepes 1 frt, Schmidt 
R. 50 kr. Összesen 30 frt 80 kr. Müller Eugénia

a. gyűjtőié 46 f r t  Névtelenek aláirásnélküli

adománya 16 frt 89 kr. Lechner testvérek gyűjtő 
ivén 32 f r t  Önzésén 659 frt 34 kr. és 30 akó 
bor. — Az aláírási ivek eredetije a részletes szá
madáshoz van mellékelve.

Végül ez alkalommal — a múlt évi 
87ámu közgyűlési meghagyáshoz képest — kedves 
kötelességemnek tartom — a fent nevezett nagy
lelkű adakozóknak — a városközönség nevében 
a teljes elismerést s forró köszönetét ezúton is 
kijelenteni.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1879-ik évi 
márczius hó 11-én tartott üléséből.

Aidinger,
polgármester.

Különfélék.
— A székesfehérvári kiállításra kül

dendő egy kitűnő müvet volt alkalmunk 
megtekinteni, mely a szakértőknél méltó 
figyelmet és feltűnést fog gerjeszteni. Egy 
tollrajz ez, ábrázolva egy ábrándos tekin
tetű szegény leányt, a mint egy sziklára 
támaszkodva a tenger végte'enén elméláz.
A mű couceptiója és kivitele egyaránt 
megfelel a felsőbb művészet miudeu kí
vánalmainak. — A művész Tirszka Autal 
úr, a pécsi főreáltanoda tanára.

— A székesfehérvári országos kiálli- 
tásban való részvéteire jelentkezett pécsi 
kiállítók felkéretnek, hogy az e hó 14-én 
(húsvét héttőu) d. e. 11 órakor a város 
házának közgyűlési termében tartandó ér
tekezletre megjelenni s ugyanazon alkalom
mal a székesfehérvári bizottság rendelke
zéséhez képest a térdijak másik felét is 
lefizetni szíveskedjenek. Az elnökség meg
bízásából: Záray K., a pécsi kiáll. biz. 
titkára.

— Tudvalévöleg városunkban ftlálli- 
tandó „szegények háza“ alapjául Polák 
János kauouok ar apáeza-utczai emeletes 
házát ajáudékozta oda, most egy hozzánk 
beküldött értesítés szerint 1187 foriutot 
áldozott fel az ügyefogyottaknak és pedig 
371 ft 73 krt. a „rtudolphinum-1 városi 
árvaház, ugyanannyit a pécsi szegények 
intézete és az utolsó hannadot a pécsegy- 
házmegyet tanítók nyugdíj alapja javára.
A szép tett önmagát dicséri.

— Meghívás. A  „pécsi tanitóegylet1, 
ez évi april hó lö-án a belv. tanoda-helyi
ségében délután 2 órakor szakelőadással 
egybekötött közgyűlés tart, melyre úgy 
az egylet tagjai mint a tanügy nemes bará
tai is tisztelettel meghivatnak. Tárgyai :
1. A mnltközgyülés jegyzőkönyvének hite 
lesitése. 2. Vizer Endre, egyleti tag elő
adása a természettanból. 3. Klingenberg 
Jakab előadja: Mikép tanittassék a nyelv
tan, az 5—0 osztályban ? 4. Veszi Mbrá- 
hám értekezése e tárgy felett: Miként tanít
tassák a magyarnyelv, a nem magyar ajka 
elemi-tanodákban V 5. Indítványok. Pécsett 
1879. april 8. Szvácsek Mihály jegyző.

— Halálozások. Özvegy Balatonyi 
Józsefbe szül. Miljevics Teréz april 8-án 
élte 64 évében. — Özv.KoncsekNándorné 
szül. Krisanieh Júlia april 5-én élte 71 ik 
évében, Peschits Károly 3-ad éves technikus 
ápril 10-én élte 20-ik évében elhunytak.
— Béke hamvaikra.

— Egy híres szédelgő elfogatása. A 
városunkban csak nem régen Kramtner 
Mór név alatt furfangos csalásokat elkö
vetett iparlovag, Sch pringer Móricz hely
beli kereskedő által Kauizsán télismertet
vén, nevezettnek intézkedése folytán elfo
gatott, s Pécsre száliitatott. Hétfőn d. e. 
10 órakor a kiváncsiak nagy tömege közt 
kísértetett a városházára, hol azonnal rendő
rileg kihallgattatott és meginotoztatott a 
helybeli aranyművesektől kicsalt ékszereken, 
hamis telegrammok, útlevelek s a többbin 
kívül mintegy 500 frt. készpénzt találtak 
nála. Valódi neve Adler Jakab nyitrame 
gyei illetőségű. Van ezenkívül még nyolez 
hamis neve és négy esküdt felesége. Az 
ötödikkel Pécsett akart boldog házasságra 
lépni. Tíz évet már töltött börtönben egy 
száz ezer ftra rugó nagymérvű csalásért. 
Angliában is töltött 4 évet. Úgy maga
viseletéből mint előéletéből az látszik, hogy 
nem közönséges gazemberrel lett volna tör
vényszékünknek dolga, ha — mint e sorok 
írásakor értesülünk — éber városi rendőr
ségünk börtönében déli 12 órakor fehér
neműéből rögtönzött kötélre fel nem akasztja 
magát. Bizonyára nagyon szivére beszél
tek, hogy ilyetén boldog kimúlást már rég 
megérdemlett volua.

— Fogarassy Mihály erdélyi püspök, 
mint a „Közművelődés' Írja, a királyi pár 
ezüstlakodalma alkalmából 25.000 frtos 
alapítványt tett, nagyobbrészt iskolai és 
nevelési czélokra.

— Szatmár-németiben pinezér egylet 
alakult s alapszabályait és hasonló egyle
tek alakítására buzdító köriratát bozzáuk 
is bekddötte. Az egylet ezélja az, hogy 
az említett osztály ügyei rendeztessenek 
g legfőképeu hogy a jelezett ipar nap- 
számosaiuak némi morális érték biztosit- 
tassék; mert mint a körirat kiemeli leg
főbb hiba az, hogy „pinezérnek minden 
gézengúz egyén beválik.“ Ajánljak ez ügyet 
az érdekeltek figyelmébe.

— Segély a szegedieknek. A Cs. K. 
9-ik huszárezred tisztikara körében eszkö
zölt gyűjtés 125. forintot eredményezett 
a szegedi árvízkárosultak részészére, mely 
összeg a pécsvárosi polgármesteri hiva
talnak átadatott.— Éljenek a derék ember
barátok 1

— Rögtönzött templom. Egy harmad- 
osztálya vasúti kupéban rendezte be két 
ferenezrendi szerzetes Szegeden hivatalos 
keresztelő és anyakönyvvezető helyiségét. 
Ott áldatnak, kereszteltetnek meg a kicsi
nyek, ott jelentetik be halálozás, sőt ha 
valakinek kedve volna házasodni a jelen
legi szomorú időben, — még meg is esket
nék ott.

— Országos méhészeti egyesület van ala

kulóban, melynek ezélja a méhészetet a 
gazdaság aranybányáját és legjövedelme
zőbb ágát azon polezra emelni, melyre 
hivatva van. Tagol jelentkezhetni levél 
utján; tagsági dij évenkint 2 frt. alapitó- 
tag>á 'i  dij egyszer mindenkorra 30 frt.
A bejelentések Kriesch János műegyetemi 
tanár árhoz (VIII. kerület nap-uteza 13. 
szám) küldendők. Az egyesület megalaku
lása a jelentkező tagok számához képest 
fog közzététetni.

— A soproni kir. postaigazgatóságtól 
2695. az. A tekintetes polgármesteri hivatalnak 
Pécsett. A nagym. földmiveléa, ipar és kereskede
lemügyi kir. minisztérium f. hé 17-én kiadott 7131. 
sz. a. kibocsátott és a „Postai Rendeletek Tára* f. 
évi 10. számában közzétett magas rendeletével 
megengedni méltóztatott, miszerint az árvízkáro
sultak javára hatósági felszóilitás következtében 
gyűjtött pénzbeli könyöradományok, melyek posta 
utján pénzeslevelekben közhatóságokhoz, vagy az 
árvízkárosultak felsegélyezésére alakult bizottsá
gokhoz, vagy egyletekhez, vagy ezek által közható
ságokhoz intézteinek, vagy pedig az utóbbiak által 
az illető községekhez elosztás végett küldetnek, a 
postahivatalok áltál portomentesen szállíttassanak 
el, ha a levelek portomentességi záradékul a kö
vetkező megjelöléssel vannak ellátva: Az „ á r v íz 
k á r o s u l t a k  j a v á r a  g y ű j t ö t t  a d o má n y ,  p o r  
tó m é n te s .“ A lentebb említett bizottságokhoz 
vagy egyletekhez, valamint ezek által közhatósá
gokhoz és hivatalokhoz intézett közönséges levelek 
is portomentesek, ha azok czimiratán ezen zára
dék „Az á r v í z k á r o s u l t a k  s e g é l y e z é s e  ü g y é 
b en  p o r t o m e n t e s '  ki van írva. Miről van sze
rencsém a tettes czimet az érdeklettek beható érte
sítése végett tisztelettel tudósítani. Sopron, 1879. 
mártius hó 22-én. Mausler s. k.

— 74,/is79- sz- Hirdetmény. Az észak- 
amerikai egyesült államok kormánya elrendelte, 
hogy f. é. január 1-tól fogva az osztrak-magyar 
monarchiából az említett államokba kivitelre szánt 
aruknak a vámozás czéljából meg kiv. ut. érték
meghatározásánál, nem mint eddig, az ezüst forint, 
hanem a magyar v. osztrák 8 frtos aranypénz fog 
alapul vétetni és hogy ennél fogva jövőre az illető 
árulajstromokban a papír pénznemben kitett érté
kek az amerikai consuli hivatalok részéről az em
lített arany pénznembe fognak átszámittatni. Mi 
ezennel köztudomásra hozatik. Sopron, 1879. ápril 
1-én. A kereskedelmi és iparkamara.

— A királyi pár \ezüstlakodalmán a 
trón előtt tisztelgő küldöttségek egyik leg- 
fényesebbike és legnagyobbika lesz két
ségkívül a magyar vármegyéké. Az ország 
hetven vármegyéjének fő- és alispánjai 
pompázó magyar díszruhákban a belügy
miniszter és a belügyi államtitkár vezetése 
alatt jelennek meg. Az üdvözlő beszédet a 
belügyminiszter tartja s utána miudegyik 
megye főispánja a saját törvényhatóságá
nak diszkötésü hódolati feliratát leteszi a 
trón zsámolyához. A találkozás Budapes
ten lesz s a küldöttség tagjai — kivéve 
a Bécsbez közel eső megyék fő- és alis
pánjait — egyszerre iuduluak onnan a 
iényes lakodalmi ünnepélyre.

— Az ola«z király Szeged javára 
adott 10,000 Urát b. Haymerle osztrák-ma
gyar nagykövet egyenesen úgy küldte át 
„mint benső részvétének jelét oly szeren
csétlenség iránt, a mely az egész olasz nem
zetet legmélyebben megindította.1'

— Boszniában folytatják a rendezést 
— A múlt héten 10 bosnyák rablót löve
tett agyon a katonai bíróság; ezen elitél
tek közül kettő két ízben ki akart törni 
a katonai zárvonalból, de sikertelenül. —
A rablók mind bosnyák keresztyének és 
nem mohamedánok.

— Az orosz merényleteknek csakha
mar külön rovatot kell nyitnánk. Ezúttal 
csak azt regisztráljak, hogy a forradalmi 
végrehajtóbizottság, mint az orosz lapok, 
Írják, a következőknek küldött fenyegető 
leveleket: NabokofT igazságügyminiszter, 
Adlerberg főhadsegéd, Suvalov gróf, Sob- 
rinsky gróf pétervári nemességi marsai, 
Deljanov államtikár, a császár személye 
körüli tábornok, Pahlen gróf, Levasoff 
gróf, Nesselrode gróf stb.

— Orosz forradalmi mozgalmak. Min
denfelé ütik fel fejeiket a forradalmi pro 
pagaudák, a minden oroszok cárjának 
roppant birodalmában. A harc némán folyik 
a szolgaság és szabadság hívei között, 
azok bázmotozások, letartóztatások s elíté
lésekkel akarják elhitetni magukkal, hogy 
az ő órájuk még uem ütött. Ezek lassan 
készítik elő az utat, melyen haladniuk 
kell, s Moszkvában, Cbarkowban s az or
szág jóformán minden nagy városában 
egész tömeg falragaszok jelennek meg min
den éjjel a házakon, melyekben „az egész 
orosz nép felbivatik egyidejű felkelésre a 
zsarnokok ellen és ezek teljes tnegsem- 
misitésére.“

— Egy uj merénylet Oroszországban. 
A muszkáknál egy idő óta alig múlik nap, 
hogy merénylet ne fordulna elő s a gyil
kost borzasztó tettében politikai okok ne 
vezérleDék. A szt pétervári Golos-nak m. 
bó 30-ik kelettel következőket sürgöny- 
zik: Kaluga kormányzósági városban a
2-ik gránátos tüzérdandár Kanpen nevű 
kapitánya meggyilkoltatott. A gyilkos a 
kapitánynak valami tompa fegyveféle szer
számmal bal halántékára oly súlyos csa
pást mért, hogy az egész kopouya széte
sett bele, s a kapitány szörnyet balt. A 
merénylet elkövetése után a tettes a hul
lát egy lepedőbe takarta egy ládaba zárta 
aztán elmenekült. A rendőrség azonban 
üldözőbe vette s már el is fogta.

— Gyilkos nö. Moszkvából írják: Már
cius 28-án egy bálon Kacska nevű kisasz- 
szory, ki csak az este érkezett Pétervár- 
ról, a vendégek rövid üdvözlése után agyon 
lőtt egy bajraszevszky nevű fiatal embert. 
Elfogatásakor bevallotta, hogy meggon
dolással követte el a gyilkosságot, de hogy 
mi indította ezen tettre, nem akarja beval
lani. A gyilkosnő alig 17 éves kiváló szép
ségű. Hiszik, hogy politikai okok szolgál

nak e gyilkosság alapjául, mert Bajra- 
szevszky 2 nappal azelőtt fenyegető leve
let kapott a forradalmi végrehajtó bizott
ságtól, melyet a moszkvai rendőrségnek 
adott át.

— „ Halál az idegenekre !* Ez a czi- 
me az orosz forradalmi bizottság legújabb 
kiáltváoyainak, melyek orosz és lengyel 
nyelven adattak ki s számtalan példány
ban özönlik el Orosz- és Lengyelországot.
E ’proklamatiók a bibliai hasonlatok egész 
árjával támadnak az Oroszországban élő 
idegenek, különösen németekre és zsidók
ra. A „zaklatott oroszok és lengyelek' 
kijelentik, hogy „inig Oroszországban Ad 
lersbergek , Drentelenek, Hamburgerek , 
Poljakoffok, Wersavszkyk és Rohanok él
nek és uralkodnak, addig Orosz- és Len
gyelország nem lehet boldog.' Végül a 
kiáltvány minden igaz orosz és lengyel 
hazafit az idegen zsarnokok, elnyomók, 
vérszopók, csalók stb. elleni harcira szó
lít, mert csakis ezek kivándorlása ment
heti meg a birodalmat a csapások vég
telen sorától.

— A kihűlő föld. A  „világ végé“-röl 
tartott nemrég felolvasást Dubois-Reyui >nd 
hírneves te mészettudós. Miután felsorolta, 
mily nézetek s föltevések uralkodtak e 
tárgyról külöuböző időkben, kimutatá, hogy 
azok mind tévesek voltak 8 hogy csak az 
újabb természettudomáuy uizonyitá be csal- 
batatlauul, hogy mi okozandja földünk vég- 
enyészetét. Összes bőkészletünket ugyanis 
a naptól nyerjük, de ennek melegéből a 
világtérbe kisugárzás következtében annyi 
vész el, hogy hozzánk csak csekély töre
déke jut. A nap pedig bebizonyított ada
tok szerint évenkint ves2.it valamit hőjé
ből, mégpedig annyit, h"gy még csak 17 
millió évig fog sütni. Ez idő folyamatában 
a sarkoktól lefelé lassankint jégárral fog 
elözönöltetni földünk. Az emberiség lassan
kint az egyeulitők felé fog tódulni, a föld 
forgása meglassudik s a napot a föld lakói 
még csak mint vörös golyót fogják látni 
s végre talán barlangokba lesznek kény
telenek vonulni, hol halainkkal fognak táp
lálkozni. A megmerevedés állapota tehát 
véghetetlen, elgondolható,tlan időben fog 
bekövetkeztetni.

— A mértékletességt egyesületek. Ame
rika nyugati részében ugylátszik mara
dandó hatást gyakorolnak a vidék több 
részére. így „Ewards-Countyban, közel 
Chicagóboz, hol a „mértékletesség fiainak' 
egy csapata megtelepedett az utolsó buszouöt 
éven át, a börtönnek nem volt évenkint 
átlag egy lakója s a tartománynak éven
ként átlag csak három, vagy négy szegényt 
kellett eltartania, kevés vagy épen semmi 
pere nem volt és az adó 32 perczenttel 
kisebb, mint a szomszéd tartományokban. 
Evanston városában (Illinois) a hol négy 
mértföldön bellii uem szabad grog
boltokat nyitni, csak két rendőrre van szük
ség, hogy 6000 lakóst védelmezzenek s 
ezeknek főteendője is az. hogy Chicagó
ból jött csavargókat és tolvajokat csípje
nek el, mig maga Chicago Í34.000 fortot 
költ a rendőrségre évenkint. Mindazonál
tal Chicagóban is nagyon észre lehet venni 
a mértékletesség! mozgalom befolyását, 
mert mig a város 1874 ben az asszonyok 
erusadejáuak első évében 118,228 hordó 
bort szállított a vidékre, az utolsó évben 
a szállítás 14,492 hordóra csökkent. A mily 
arányban pedig az ivás kevesbedik, oly 
arányban virágzik az irodalom s a chica
gói közkönyvtárnak, mely csak öt éves 
most 60,000 kötötje van s hetenkint mintegy 
7000 személynek ad olvasmányt, mely 60 
százalékban angol költeményekből és ifjú
sági iratokból áll.

— Brutális elbánás egy rendőrrel. Ha 
a nihilisták szabadságvágya őket indokolt 
gyilkosságra viszi is, semmi esetre sem 
menthető azon tettük, mit legutóbb Polta- 
waban hajtottak végre Lawronsky Sergei 
rendőrön. Ez az ur t. i. Pétervárról kül
detett oda a nihilisták elágazott összees
küvését kinyomozni, s elég szerencsétlenül 
megtetszett neki Achristoff pópa 17 éves 
szép leánya, ki azonban a nibilismus híve 
volt. Két heti ismertség után találkát esz
közölt ki a lánytól egy éjjelre, a kijelölt 
parkban azonban 5 álarezos várta a rend
őrt, kik egy fához kötözve a szerencsétlent, 
orrát és tűiéit lemetszették. Zsebébe pedig 
egy iratot tettek következő tartalommal: 
„Az orrát azért vágtuk le, mert szaglászeb 
volt, a föleit pedig azért, mert elég nagy 
szamár volt, hogy közülünk valóba lett 
szerelmes.* A másnap megtalált Lawronsky 
roppant sok vért vesztvén, éltéhez kevés 
remény. Achristoft lánya eltűnt a városból, 
s a tettesek nyomozása eredménytelen.

— Köszönet. Mindazon igen tisztelt 
pártolóim, kik szívesek voltak megjelent ve r Bei m 
kiadasa költségeinek fedezésében elősegíteni, fo
gadják érette legőszintébb, halás köszönélemet. — 
Pécsett, 1879. ábrilis 20-an. Ifj. Váradj Ferencz.

I R O D A L O M .
§= „Nemzeti Könyvtár", szerkeszti Abafi 

Lajos. Ezen Aigner Lajosnál megjelenő és a ma
gyar remekírók műveinek népszerű kiadását tar
talmazó könyvtár 13. 14. 15. 16. 17. és 18-ik füzete 
jelent meg. Tartalmuk: Mulatságos napok. Mikes 
Kelementől. IV. — Kazinczy Ferencz költeményei 
V. Kármán József művei II. Kazinczy Ferencz. 
Pályám emlékezete IV. — Kazinczy Ferencz: Köl
teményei. VI. él Mikes Kelemen: Törökországi 
levelei I. A szövegek kritikailag megallapitvák, bő 
magyarázatokkal és jegyzetekkel eűátvak. A kiál
lítás eorrect, ninő csak Aigner kiadványa lehet — 
Ára egy füzetnek 3U kr.

=Ü A „ F ig y e li ' irodalom történeti közlöny 
(szerkeszti Abafi Lajos) 4-ik füzetének tartalma: 
Révai Miklós ss&letése és családi viszonyai,Csapiár
Benedektől. — Kazinczy Ferenci hatása Bölöni/

Farkas Sándorra, Jakab Elek‘öv — Tomea Mihály 
költészete. Kerékgyártó Elektől. — Erdősi Jánes 
nyelvészete, Dr. Jancsó Benedektől. — Kazinczy 
Ferencz levelezése Édes Gergelylyel, Abafi Lajos
tól. — Irodalomtörténeti repertórium, Szinnyei 
Józseftől. — Kisebb költemények. Kiadja Aigner 
Lajos (Budapest váczi-utcza I. sz.) Előfizetési ára 
egy évre 8 frt, egyes füzet ára 1 f r t

=  A „Föld- és té rk ép k ész ítésrő l"  segéd
könyv középiskolák használatára irta X a n t u s  Já
nos. — Kiadta Aigner Lajos. Ára 40 kr.

=  Képzőm űvészeti szem le havi folyóirat 
IV. füzetének tartalm a: Olasz művészek Mátyás 
király udvarában. II. (Vége), Prém Józseftől. — 
Symbolum és allegória. (Tanulmány.) Dr. Tóth 
Sándortól. — Brozik W. „I. Ulászló követsége."
— Tavaszi kiállítás. — Sziemiradszky FI: „Xe-o 
élő fáklyái.' — Irodalom: Az egyptomi építé
szetről. Peterdi Józseftől. — Hirek a műter
mekből. — Külföldön élő művészeink. — Vegyes 
közlemények. Illusztráló: Brozik W : „I. Ulászló 
követei VII. Károly franczia király udvarában.' 
Előfizetési á r: egyész évre 4 frt, a „Magyar Mű- 
ip a r ' előfizetőinek 3 frt. Fél évre 2 frt, a „Magyar 
M üipar' előfizetőinek 1 frt 50 kr. Kiadó hivatal: 
Budapest, II. kér. fönt, gr. Andrássy-féle palota 
(Zipser és König könyvkereskedése.)

== „Az em beri m űvelődés tö r té n e te ' irta 
P. 8zathmáry Károly. Három kötetre terjedő 1000 

1200 oldal és 25—30 füzetben három hetenkint 
megjelenő műnek megrendelésére felhív Tettey 
Nándor és társa könyvkereskedők Budapesten. Egy 
füzet ára 30 kr. — Szerző az egy év előtt e ezi- 
men kiadott művét, mely 1000 példányban kiadva 
teljesen elkelt, teljesen átdolgozva adja ki njra.

Kiállítása és illusztratiói a kiadott mutatvány 
után Ítélve ajánlják annak megszerzését.

| =  Ohernylk K ároly szépirodalmi összes 
munkáit sajtó aiá rendezte és életrajzzal kiegé
szítette Ferenezy József. 1-só kötete megjelent 
Laufer Vilmos kiadásában Budapesten. Az egész 
nép kötetes kiadvány ára fűzve 7 frt, kötve 9 frt.

=  Cj zenem üvek. Táborszky és Parsoh 
zenemükereskedésében Budapesten megjelentek: A 
bácskai rezervisták, Varga János eredeti látványos 
népszínművének legkedveltebb dalai. 1. Csipkebo
kor idres bodros virága. 2. A kis madár. 3. Megy 
a gőzös Kanizsára. 4. Román nóta („Ha a rózsa 
kikeletkor'). Énekhsngra zongorakisérettcl (vagy 
zongorára külön) alkalmazta Erkel Elek. — Ára 
80 kr.

S= A „Képes családi lap o k ' 11 -ik füze
tének tartalm a: Az utolsó Bolond. Beszélj. Bran- 
kovics Györgytől. (Folyt.) — Veleneze lovagja. 
Regény. Irta Schlllgel Miksa. Fordította K Be- 
niczky Irma. — A huszas-fényesitó. Konyhai csend
élet. Kertbony Károlytól. — Női párbaj. Elbeszé
lés az orosz udvari életből. Saoher Masochtól. For
dította Milesz Béla. — Sznem. Egy arab leány 
története. Vincenti Károlytól. (Folytatás.) — Vahot 
Imre. — Mózes kitevése. — A rómaiak fényűzése.
— Tunguz javas-asszony. — A palermói kapuezi- 
nusoknál. — A megzavart szundikálás. — Forró 
tó Dominique szigetén. — A hiuz. — Különfélék.
— Apróságok. — Gondolatok. — Ké p e k :  Vahot 

Imre. — Mózes kitevése. — Római villa. — Tun
guz javas asszony. — A palermói kapucinusok 
krypiája. — Forró tó Dominique szigeíéu. — A 
hiuz mint rabló. — A megzavart szundikálás 19 
képpel.) Kiadja Mehner Vilmos Budapesten IV. 
Kalap-utcza 4. sz. Ára egy füzetnek 30 kr.

=  „A m ag y a r k lé ru s  a d o m ák b an ' ezimü 
vaskos kötet jelent meg legközelebb I.autfer Vil
mos kiadásában. A gazdag gyűjteményt, mely ha
zánk jelesebb föpapiaiuak és papságának életéből 
merített adomák, történetek és bon-mottok tára, 
jóízű, kedélyvidámitó olvasmány gyanánt a leg
melegebben ajánlhatjuk. Érdeme az ily gyűjtemé
nyeknek, hogy számos, népünket és gondolkodás
módját híven jellemző adomát a tömegesebb egy- 
begy&jtés által nem engednek végkép veszendőbe 
menni. Pázmándy, Batthyány kardinális. Széché
nyi kardinális, gróf Eszterházi érsek, Kopácsy Jó
zsef, Biró, Horváth, Szepessy, Nádasdy, Karner, 
Novak, Kovács, Scitovszky, Bartakovics, Szenczy, 
I.onovics, JekelfalusBy, Simor, Haynald, Egyed, 
Rómer, Mihajlovics, Saguna, Bodola, Kis János, 
Kriza, Balogh főpapok; azonkívül névtelenek, ka
nonokok, esperesek és plébánosok, nagytiszteletü 
és tiszteletes urak. baiatok, regiraentspaterek, kol
duló barátok, káplánok, legátusok, kispapok és 
rabbik vannak itt bőven képviselve adomáikkal. 
Az érdekes kötetet még „Püspökfalatok' toldják 
ineg. Ára 2 frt.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Az élő juhok és a juhhus szállításában 

újabban változások álltak be, a mennyiben 
Francziaország az élő juhok, Németország 
ennek következtében a jubhus bevitelét 
tiltotta meg. Német szomszédainknak ezen 
intézkedése egy német szempontból minden 
esetre ügyes gazdasági manőverrel áll 
összeköttetésben. A midőn u. i. a franczia 
kormány kimondta, hogy Francziaországba 
csak juhhúst lehet szállítani, azonnal egy 
szövetkezet alakult Berlinben, a mely a 
fentebb jelzett német rendszabályt kieszkö
zölte, hogy igy egészen kezébe ragadja 
Francziaorezágnak jubhnssal való ellátását. 
A juhokat összeveszik, élve Németországba 
viszik, ott levágják s az elkészített juh
hússal azután jó üzletet csinálnak a fran
czia piaczokon. Könnyű belátni, hogy ezen 
konstelláció mennyire háirányos reánk 
nézve; mert ily módon mintegy kénysze
rítve vagyunk, hogy elá’ unk juhállomá
nyunknak basalakban való, minden esetre 
előnyösebb értékesítésétől. Gazdáinknak 
komolyan ajánljuk, hogy lépjenek érint
kezésbe egymással ezen viszás helyzet el
hárítása végett. Nézetünk szerint czélszerü 
volna egy konsortium alakulása, mely a 
németekkel versenyezve, ugyancsak Fran- 
cziaországnak juhhússal való ellátását igye
keznék maga számára megnyerni. Ez persze 
csak egy utón sikerülhetne. Ily verseny- 
viszony alakulása esetén arra gondolni 
sem szabad, hogy a uémet kormány mó
dosítani volna hajlandó intézkedéseit, az 
tehát egészen kizárva marad a koujektu- 
rák köréből, hogy Németországon át szál-



littassék a hús; a tengeri szállítást vi 
Fiume — Merseiüe aligha állná ki a jnu- 
hus ; nem maradna uiás hátra, mint a svájczi 
vasutakkal szemben előnyös megállapodá
sokat eszközölni ki, hogy a húst Svájcion 
keresztül vihetnek a íranczia piacz>kra. 
\rra  terniószotcí'Cn a mi kiérni iDyemliereink 
de még nem is gondolnak, hogy Magy ír- 
ország érdekében a hatalmas Németorsz ig 
ellenében repressaliákkal éljenek.

_ A román vasnti csatlakozásra vo-
uatkozólag Írják, hogy a magyar minisz
terelnök határozottan megígérte volna az 
osztrák államvasutíársaságnak, miszeimt 
az orsovavehsorovai csatlakazási vonaln ik 
forgaiomhavétele még ezen hóuapban enge
délyeztetni fog. Feltételül csak az lett Ki
kötve. hogy a szegedi vasúti töltés hiányai 
minél előbb kijavíttassanak.

— A Szegedi árvíz levezetése iránt 
a közlekedési minisztériumban tartott !a- 
nácskozások azon megállapodást eredmé 
nyezték, hogy a körtöltés létesítésénél az 
alföldi tiumei és az osztrák .állami vasút 
közt levő összekötő vasút felhasználtassék. 
E czélból megengedtetett, hogy az alfö'd- 
tíumei vasút azon áteresze, melynél az osz
trák-vasút az alföld tiumei vasutat metszi, 
kinyittasáék. De Serres építészeti igazgató 
leutazott Szegedre, hogy a rekonstrukció 
munkálatait a lehető legnagyobb gyorsa
sággal végrehajtassa. Hogy azouban min
den eshetőséggel szemheu az eredméuy b z 
tosiva legyen, az egész árboritott vonal
rész azonnal oly magasra emeltetik, begy 
a forgalom még azou estre se akadjon fenn, 
be a víz netán újra áradua is. Már ütvjn 
cölöpverő kos dolgozik a cölöpzot helyre- 
állitásáu, mely az ideiglenes építkezés kivi
telére szekséges. A forgalom Szegeden sít 
legkésőbb3 hét alatt újra meg fog ny ílta'ai.

G A B O N A  Á K A K
a f. é. ápril hó 5-én tartott heti vásáron.

1. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 7.50 ft. 7.3 > ft.
Kétszeres „ % ,  5.90 „ 5.60 „
Rozs .  . - 5.20 . 509 r
iírpa „ , .  4.50 „ 4.40 .
Zab ,  n ,  5.30 . 5.20 ,
Kukurii/.a . 4.30 . 410 .

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna v r. r 2.50
Szalma 1.00

3 7 - i l ' t - t é x / )

Egy jó családból való 
középkorú nő ajálkozik l iá z g o n d -  
i io k n ö n e k  vagy k u lc a á r n ő -  
n e k .  Bővebb tudósítást nyerhetni 
e lapok kiadó hivatalában.
___________________________ (2- 2)

A Soholz-féle sörcsar
nokban

niitf.V N /.oinbaton, l u i s v é tv a -  
« á rn a |>  é s  h ú s v é th é t f ő n

b a k s ö r
es

Bérlet-hirdetés.
A Szt.-Lőrmczi bérurodalomhoz tar

tozó Baranya m eg y éb en  f* kvő Ronádlaj, 
Sagy-Vátyi, Boly kai, BlUfövta. korcsmák 
és Szt.-Erzsébeti boiuiéresi t<>g, valamint 
a D in n y e b e rk i közös korcsma, toválitja 
Somogy megyében lekvő Istváudi veu- 
déglő és ugyanazon bátorban levő l  esaiüa 
u. m. Csillag és Viganván és az Is^áudi 
vásárjog t. é v i m á ju s  h o  
re g g e li  ÍO ó r u i .o r  nyilvános arieiés 
fo ly tan  1880-ik évi január 1-jétol 3 egy
másat áni évre haszonbérbe íognaü ada.ui.

A \áiia!kozni szán d ék o zo k  a sbokou 
bánatpénzzel ellátta ezennel megbivatnak.

A bérleli feltételek bzt.-Lőnuczen 
(Fées-Barcsi vasút állomásaj az uradalmi 
irodábau, hol is az árverezés tartatik, 
bármikor megtekinthetők.

Szt.-Ijőrinczi uradalom
^  (3 — 1) fobérnöksége.

Hirdetés.
VI. R O Z S  V R *I> E 1- csődtöme

géhez tartozó, Pécsett a főufezában tekvo 
ház e m e le ti  l a k o s z tá ly a  egészben 
vagy megosztva, ngy több m lv a r i  k i#  
la k á n , valamint a kaputól keletnek eső 
h o l t  egészben vagy felosztva 1879. év t
á p r i l  hó 1-töl kezdve hosszabb időre 
is b é r l te  n íliu rd ó . Bővebbet liO.iIN- 
GER Kí NACZ töm.ggondnoknál, (irodája 
Király utcza 19. sz. a ) . 27(0 J)

bécsújhelyi kalbászszal
szolgál

X e n s le d le r  J ó z s e f ,
(1—1) vendéglős.

NA«1 rRBBN.CZ
laptulajdonos.

II \ K S ( II EMII ,  KIN J ÓZ 8 K F
felein, szerkesztő. Szerkesztő társ.

H E L a r c L e t é s e l ls : .

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

M ch u lh o f K á r o ly  R ó b e r t
manchesteri lakos által feltalált

osztrá k / jL császári 
m agyar'® ? királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szajszesz a száj- es urrüregnek 
(odras avagy müfogak, dohányzás vagy bármi inás 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erösbiti a pelyhiidt foghuet és az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja természetes teher 
színüket, meggátolja a íogkó képződését, védi a 
fogak zomam zat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrtlreg mindennemű súlyos (skor- 
butikust banialinait gyógyítja, iiüiti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4 . A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a iajo 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
e leg y íte tt szájszeszszel megnedvosittetik

ö. Diphteróis és más torokhajoknal igen si
keres gargarizalo szer. ó i. ( i —4)1
Megrendelések elfogadtatnak: Dr. M ehul- 
h « t A d o lf  orvos urnái és rmndee.n gyógy 

szertárban P é c s e t t .
Weisz Ferencz untál W ok4cn , Pe*ráfz 
gyógyszerész urmíl Mik 16a, Heitulthoftr 
Hóhért urnái /o B tb o r ,  Török J. nvogy- 
szerész és Édeskuti L. uruknál B p ea t, 
Dieballa György gyógyszerész urnái üké* 

h  c#l e h é r  v á r  o t t.

R e g á l e - h é r l e t e k .
A Baranya sollyei uradalom által bérbe 

adatnak 1 8 7 9 . o k tó b e r  I - tö l  3 évre 
a következő tárgyak :
Oszrói korcsma Baranya megyében 
Iványi « « »
Zalátai „ - »
Sztárai „ Somogy -
Hatvani derékúti korcsma Somogy ni.gy.

,  bormérfai jog »
A gztárai révészet Somogy megyében.

A bérleni óhajtók felkéretnek a sellyei 
tiszttartósági irodában m á j ú #  l*<*n r e S" 
g e li  9  ó r a k o r  tartandó nyilvános ar 
verésen megjelenni.

B.-Sellye ápril 1. 18.9.
A* u r a d a lm i  ( i s z t t s r t ó í á g .  

61 (3—2) __________________

P ÍT ÍP S
(Nehéz kór) fs minden Id e g b e - 
ie g s fg c t  o rv o k o l és gye* 

D ‘ K ilH -c li  szákorvos 
Dresdá-lnn (Ncnsbnil) 1-véllíoiti 

értekezés utján. Eddig már 11,00 >-nél töl 
hct.gségi eset volt gyógykezelése alatt.

57 (2—2) 9

Wolff F. A. & fiai
B u d a n e s l ,  I . i  p ó t  v á r o s  te m p lo m 

t é r  2 .
(saját Ovira Becsben és Heilbrouban) 

ajánlják a t vendéglősök, kávésok es a gazda
asszonyoknak saját gyártású kitűnő on brittanra 
czikkeiket, mert. minthogy sohasem lesznek sarkak 
va.ry feketék, sokkal jobbak ca olcsóbbak, mini a 
ehiniezust. -  Hitelesített liter mértekek hnom ón

ból füllel vagy bosszú nyéllé 
1 0-5 0 2 01 0-06 Ot‘2 001 lit

lt.2.!Hi í  — 120 — s"
finom ón tölcsérek __1

ft. 2.80

-.65 -  45 - .3 5
0-4 0-2 liter

lb. íew  1.75 1.40
Ágvinelegitő palaczkok legfinomabb ónból súly 

szerint’ 4 — 8  írt. Tányérok, csészék pökocseszek 
ngy minden egyéb tárgy tetszés szerinti alakban 
legfinomabb ónból b íl-ja szenn ' 2  trt .a) kr. es 2  
Irt 20 kr. Tea-kannak legfinomabb brittanra fémből 
legszebb alakokban.

1 2 8  4 J> b 8 ____40
185 2.31.1 2.80 3.2>» 3.60 I. 5.70 7.50

tbea-fozök tartályon azeszlampával 
j 1; 7  8  1 0  1 2  csészére

11.

il Ja kHtitoja is #  rátiijts faáf
1879. évi április hó 27-én d. e. 10 órakor

P écsett s a já t helyiségében

rendes közgyűlést
“  *  ,;r»t'íri? íssS £' “

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés.

I :“ T p íte L f költségei fedezékre egy megillapitabdé kői-

4. Az eSrjM Z tcíid t'm érleg  é« felügyelő bizottaigi javaslat folytiut
osztaléknak megállapitása.

5. Az uj akna felépítése iránt m egkötött építkezési szerződés helybeu-
hagyatása.

6. Az ingóságok átvétele iránti intézkedés.
7. Netaláni indítványok tárgyalást'. , , , ., e i ,

Kelt a pécsi kőszéubáuya és gép ^yár-réBZvéuy-társaság részéről
1879. évi inartius hó 22-éu tartott igazgató tanács üléséből.

F e s z t i  R a jm a r  s. k.
i 52 igazgatósági elnök.

- 11.75 12 51 l | .  16.
d b ju .......................... 1.—

—.85 
1.20
2.50
3.50
3.50
2.50 
4 . -

p _  o..V> 1°-
Leves-csészék . 
asztali gyujtőszerek 
gyertyatartók „ ■ •
v i l lá k ......................... tucatja . .
sör-tálezák . . .  •
aaztalkondó-gyürák ,  ■ •
kanalak . . • • ,
kések kit. aeélpolengevel tucatja

Tej, tejsürii es kávés kaunak. tb d  es csemege
tartók. ezukortartok, bors- és ezukorhányó : bors- és 
s'.fartők, toj start k. kávés és tliea findzsak stb. úgy
mint kiil nbözö piperc-ozikkek, legokaóbb előállítási
árakon kaphatok. ... ..

Null p bs ultra kavoloz k. goztoic.síoz. t ,  orosz 
uauic-ár 1. tbeafözők, sárgáié/., uj ezüst cs barnán 
olcgfsilctr r '/b * | , lecna yobb válás t klun tegoj- 
,.s.bi, árakért.— Árú gyz kuk ing j-n  s bérmemv.

Wetzer és Lobmayer
B m la p e v te n .  k o r o n a f ö h e r c z e  » én  

k o r n n n  u t c z a  s a r k á n
„a szép magyarn hős1

Rumburgi vászon

A l a p l t t a t o l t  IS 2 2  h e n .
Kir. szab.

Tr ies t i  Azienda Ass icura tr ice
Az osztrák-magyar birodalom legrégibb bizt. intézete.

Biztosítéki alap 12 miiló ft.
Magyarországon a biztosítást legelőbben honositá meg 57 éves működése 

Óta tűz , jég és életbiztosítási károkért összesen több, mint ÍOO m i l l i ó  f to t  
kárpótolt.

Biztosit:
a) tű zk á r  ellen, ... .
),) j é g k á r  ellen, különös tekintettel a gazdasági érdekekre, és szükség

letekre.
c) t ű k é t ,  élet-, halál és kiházasitási esetre.

Az Azienda, a biztosítás általáuositása czéljából, a közönség érdekében 
oly olcsó dijakat szab, hogy mindenki képes magát c biztosítás által károk
tól megóvni. .....................  .  . ,

Alólirt intézeti képviselő mindennemű biztosítási ajánlatokat eliogad, es
felvilágositásf készséggel nyújt.

A Triesti Azienda Assicuratrice. 
Pécsi fő ügynöksége H e r m á i m  és* I M e r n i k a r s z k i .

••4 i 1

kész női éá férfi
f e h é r n e m ű - r a k t á r ,

továbbá
függönyök, bútorszö
vetek, ágy térítők, zsi- 
noros, piquat. es szí
nes barkátok, 6, !2,
13, 24 s. a. t., szemé
lyes tei itékek minden 
nemű bcllésczikkak u. 
m. nagy választékban 
férfi gallérok és kéze
lők s. a. t.

Menyasszonyi készletek ugymoit 
miudeuféle megrendelések gyorsan es pon
tosan eszközöltetnek. Árjegyzékek ingyen 
és bérmentve. ;>4 (4 — 3)

■
...

a j  •/

Meuruideltii hely 
enveR eiuötthávke- 

pH‘»' z e fé ftc  t n e l t e l t ,
C H iilt  fii

:• Dreherft.'
KÖlsÁISt; ÁU, ■ ;y 

: . Ei- ilici; GcftfCU’Strk >1
jHj’1 EuÉSpéSt.

bőtbi mi • :
íijiii K iv iteli ralctársi r, v ilágos sz
m  M árd tta i f to
.T-éjj Jöuplaioárczitisi sötét és szesze* 
^  K oronosör világos szinti, i te  a 

" P ilscnivel azonnos.
íj /  szá llít ás lá dákban  j o  fa -laczkkéni esik fizettetik.
1 Árjec^sók m  tultétrlekrőM 
. tóul kiváratr#

\

Örök el&iísi hirdetmsnv. \
2 $

A pécsváradi kir. Egyetem-alapítványi urodalom tulajdonát ^ 
képező, s Péc-svárad nagyközség- határában fekvő következő földek. 
3521 br. sz. alatti T églavetőhely ..........................................  2475 □  öl k

Párisi viiágkaillitás 1878
2  a ra n y - é s  e g y  e iia t -é r e n im e l k i t ü n t e t v e .

G A N Z  és SA,
v t i s ö n  t ő d e  é k  g é [)g y  <ir r é s /, v e n y  - 1 t i r s  u 1 a t ,

B u d a p e s t e n ,  II. kér.
9 (20 - 6) Ajánlják

f kérgiintetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket f
melyek néhány év ótv a bel- és kfilWHi mii >i *bau c-W .' bi-znái.if'nn 1 *vű k -Ut i i'tid- 

1  inkább hittérbe szorítják, és a kisebb mV.m.kbtn is. a« ' 1 ' ‘ m m . / i f o  v.'gott
igen előnyösek.

Ezenkívül mindennemű *. . ilntfid.-i mimkálatnkiit, kéraőntvéiiyO kerekei- r ‘°
két bányászati m unkálatukra stb. ájulják.

j ,a c ijCVi-j

3309
3313
4054
4394
1227
3723
2007
3839
3906
3974
2598
2718
3203
2807

o
>i

Téglavetőhely
Homokdomb....................................................1187 „ „
Homokdomb............................................... 1207 ,, „
D erékalja ...................................................  2565 „ „
K ő b á n y a ...................................................  710 „
M a lo m te tő ............................................... 5040 „ „
Stengi r é t ..................................................... 567 ,, „
Tüskös malom melleti.................................... 1182 „ „
Szilágyi ut m éileti....................................  620 „ „
Szilágyi ut m éöeti....................................  828 „ „
D e r é k a l j a ...........................- . . . 1012 „ „
F e jé rb e g y i.....................  . . . .  1380 „ „
F e jé rh e g y i...............................   2086 „ „
volt szürüskert..................... : . . . 1782 „ „
Kert a zsidó tem etőnél..........................  464 „ „

A nagyméltóságu vallás és közoktatási m. kir. minisztérium 
f. é. 85 sz. engedélye alapján, zárt ajánlati versennyel egybekötött 
nyilvános árverés utján fogunk a legtöbbet Ígérőn k örök áron eladatni.

A zárt ajánlatok a pécsváradi közalapítványi számtartósághoz 
czimezve az ajánlott összeg utáni 20 ’/0 bánatpénz mellékletével, min
den egyes birtok részére külön adandók be folyó évi ap rít 2<> d é l u 
tán i 5 órái".

A nyilvános árverés folyó évi aprili*  hő 21-éu reggeli » 
ó ra k o r  fog a pécsváradi számtartósági hivatalban megtartatni, hol az 
eladási feltételek is a hivatalos órákban betekinthetek.

Úti vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Péesvárad 1879. évi márezius ho 22-én.

!Sey F eren c i;
számtartó.50. (3—3)

p :í_A-

(Házi- és kézi gyógyszertárok)
a legjobb minőségben kaphatók h l p o c i
l u t v i n  gyógyszertáráiian n .  Szere- 
czenhez1* Pécsett.

Soda-viz.
Alolirt a t. ez. közönségnek szivei 

tudomására hozom, hogy u.jabb beren
dezések folytán az<>u helyzetben yagyo^ 
állandó vevőimnek a soda vizet, iugycu 
kézhez száfiiüiatui.

Ebbéli rendelések gyógyszert;V- 
roBibau logatliatiink el.

N lpöez I s tv á n ,  
gyógy Műién#

34. (10 - 4) Pécsett.

á - r3 Z 3 -T o s L l3 7 " a -
az első magyar gyapjú-mosó és bizományi rész vény társulatnak

B U D A P E S TE N .
A társaság elhatározta magát arra, hogy az uj, most kezdődő tizenegyedik évi campagne-ra tarifáját jelen

tékenyen leszállítja, hogy a t. ez. gyapjutermelő és gyapjukereskedő urak gyárilag mosott gyapjúnál még kedvezőbb 
eredményt érhessenek el, mint az eddig volt — F. évi ápril hó l-jétöl kozdve tehát zsírban nyírt gyapjúért 5 frtot, 
tímár gyapjúért 6 frtot hátmosásu gyapjúért 7 frto t, számítunk 100 kilónként.

Átveszünk minden fajta gyapjút gyárilag mosásra és bizományi eladásra, vagy csupán csak bizományi eladásra. 
A gyapjúk nálunk raktárolási és biztosítási illetékektől mentesen fekszenek ; kívánatra előlegeket is aduuá az érték két 
harmadáig igen mérsékelt kamatra és olcsó eladási provisiot számítunk.

Számos ügynökeiül; és direci összekötteteseink által a bel- és külföld legjelentékenyebb gyár-piaczain, azon 
helyzetben vagyunk, hogy a nekünk bizományba adott gyapjúk eladását az utolsó kézbe gyorsan es a legmagasabb 
árakon eszközölhetjük, s a gyapjú árát a tulajdonosnak készpénzben küldjük meg.

A hozzánk ezimzett gyftpjukUldeményeket az illő pályaudvarokból és hsyó-rakodási állomásokról mi hozatjuk el. 
A küldemények sor szerint kerülnek mosásra, s az utóbbi még a legerősebb tolongás esetén is le g k é ső b b  3 —4 h é t  
u la tt  eszközölte! ik.

30F~ Netáni kérdezösködésekre kimeritöieg es készseggel adatik válasz.
63. (3—1) (IJtánnyomat nem dijaztatik.) j A *  I g a z g a t ó s á g .

jhíyiautoti l' íÍzk Miiiólynái Pécseit 1879.




