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Pécs, 1879. április 19-én. 16-ik szám.
E lá f lx e té ii  d í j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5ft., fél
évre 2 frt. 50 kr„ negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatok 
Weidrnger N. könyvkereső 

(Széchényi tér). PÉCSI FIGYELŐ.
H ir d e té s e k  á ra :

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

előrd fizetendő.

S z e r k e s z tő i  Iro d a :
Fercncziek utezája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban. Blaaliorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhin 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 iad ó h ivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Politikai szemle.
A negyven képviselőnek duna- 

tiszai szemléje végbement, a ki akart 
tanulhatott sokat nem csak a szem
léből, melyet a .folyton szakadó eső 
kellemetlenné tett, hanem főleg az 
értekezésekből, miket a duna- és 
tíszaszabályozást gyökeresen elron
tott állami mérnöki közegek a hajón 
tartottak, csakhogy természetesen 
ezen értekezésekből a figyelmes hall
gató éppen az ellenkező meggyőző
dést merité, mint a minőre azok 
számítva voltak.

Szeged egy jókora húsvéti piros 
tojást kapott. A király odaajándé
kozta a védelmi czélokra már rég 
nem alkalmas, csak laktauyául és 
börtöuhelyiségül használt, de a bel
város legszebb területét elfoglalt vá- 
racsot és területét a városnak, hogy 
házhelyekre, beosztva beépíthető 
legyen. — Kétségkívül igen szép 
ajándék ez és a város áldozatainak 
megtérítésében számot képez, csak 
ne legyen ollyan lólába, minő a 
budavári erődítési telkeknek aján
dékozásából merült fel, minél fogva 
azon eröditéai telkek most tizenkét 
év múlva sem mentek át a főváros 
birtokába.

A hátsó ajtó pedig fenhagyatott 
a szegedi piros tojásnál is, mert 
viszonzásul a katonai kincstárnak 
kikeli jelelni és átadni a laktanyák
nak szükségelt „alkalmas* területe
ket. — No ezen területek kiválo
gatásánál tapaszlat szerint az illető 
katonai közegek támasztanak majd 
ezernyi nebézményt, mikkel a király 
nagylelkűségét és jó szándékait az 
eredményben meghiúsítani szokták.

A mig az osztrák és magyar és 
osztrák-magyar miniszterek hosszas- 
sün értekeznek, minő alapokon köt
tessék meg a kis Szerbiával a ke
reskedelmi szerződés, mig a magyar 
miniszterek szokás szerint lépéseu- 
kint hátrálnak az osztrák érdekek 
elől és feláldozzák e szerződésnél 
is a magyar érdekeke*, addig a 
német kormány egy csapást a másik 
utáu mér reánk közgazdasági tekin
tetben és e csapások, mellyek rep- 
ressáliák az osztrák védvámos poli
tika ellen, egytől egyig hazánkat 
érik. — Úgy látszik Biszmark hat-

T Á R C S A .

H e t i  v á s á r o n .

Súrög-forog a nép, mint a hangyaraj!
Hej hallja-e asszony, hogy az iróa vaj V 
Hat maga hé! bácsi! No vagy nem is érti*
Hány tyúktojást adna egy új hatosértV 
Ötöt édes lelkem, nézze milyen szép,
Az egész kosárral egytél-egyig ép!
Hát a  sárga répa, az a kis köteg?
Csak egy garas szentem, itt van vegye meg! 
Tessék kérem alma, kettő egy garas! /
Vegyen kérem diót, jó ám, nem avas!
Nézze kérem kappan, ez is eladó.
Emelje csak kérem, olyan mint a só!
És tudja a Jézus! mit nem beszélnek,
Se vége, se hossza a sok beszédnek.
Amott meg egy lányka a sátor előtt 
Próbálgat magának fűzős czipelót,
Mellette egy ember kendőket kínál.
Mögötte egy másik szappant kiabál.
A szürszabónál meg egy jó atyafi 
A neki valókat válogatja ki,
Fól is próbál egyet, alkuszik is rá 
S ha olcsóbbért adnak, meg is tartaná 
Ehola itten meg a kalaposnál 
Egy nagy fejti ember kalapot próbál 
Sorra rakosgatja, lopja a papot,
Meg se lel fejére való kalapot 
Minden ember vasár!, a ki csak itt van,
S én meg semmit, még csak — márezot se ittam ,. . .  
Aha! eszmém támadt: van egy húszasom,
Az se legyen, hat a bábosnak adom.
Veszek ra jta  egy csúf, penészes babát 
b a hirtelenné lett lánynak küldöm át,
Hogy a pujkf méreg még jobban gye. 
Uzenetecskét is küldök el vele:
Drágáiét©* szentem, sárga tulipán!

hatos leczkét akar adni kormáuy- 
embereinkuek, de mivel ezen leczkét 
csak az ujjabbi tíz évre kötött köz- 
gazdasági rabság létrejötte után adja, 
tehát akkor, midőn már annak lejárta 
előtti felbontása békés utón alig re- 
ménylhető, igen közel fekszik a fel
tevés, hogy ezen repressáliák czélja 
nem egyéb, mint izgatás a közös- 
ügyes állapotok erőszakos felbontá
sára, az ekként előidézhető általános 
elégületleuBég és zavarnak azután Ő 
venné hasznát, hogy Németország 
egyesítését végre befejezze. — Már 
pedig annyi ambitió van benne, hogy 
müvének befejezését másnak örök
ségül ne hagyja.

A hétnek legnevezetesebb esemé
nye a mindenható (?) fehér czár élete 
elleni ujabbi merénylet.

A golyó nem talált, nem oltotta 
ki annak életét, ki oly aok ezernek 
és százezreknek ártatlan vérét on
totta zsarnoki szeszélye kielégítésére 
és uralkodása terjesztésének czél- 
jából, ne is találjon ezentúl sem, kí
vánjuk, hogy ne szabaduljon oly 
könnyen a Nemesis től, csak éljen 
minél tovább, és remegjen folytono
san rabszolgái közt az áruló gyi- 
loktól, remegjen saját fiaitól, ne le
gyen nyugodt álma annak, ki saját 
alattvalóinak és a leigázott népek 
millióit megfosztotta mindentől, mi az 
életet tűrhetővé teszi.

Az orosz nép oly fegyvereket 
basznál szabadsága kivívására, mi
ket feltétlenül el kell Ítélni. — De 
hát a zsarnokság nevelte fel ez esz
közöket, a zsarnokság adja kézbe a 
gyilkos tőrt és revolvert, a miuové 
tette az orosz népet, olyannal kell 
most beszámolnia, az orosz czárok, 
de leginkább a jól megválogatott 
orosz kormányférfiak az európai 
műveltség felső fokán állottak közel 
egy század óta, volt idejük az orosz 
népet úgy nevelni, hogy érett legyen 
az önkormányzatra, a kor kívánal
mainak, az emberi méltóságnak meg
felelő szabadság élvezetére, a czáris- 
mus dölyfe nem engedte meg, a zsar
nokság babonás tudatlanságban és 
szolgaságban akarta tartani alattva
lóit, el akarta zárni előttük a sza
badsági eszmékkel telített nyugot- 
europai levegőt, — ez természetesen 
nem sikerülhetett, mert „a virágnak

Itt a baba, nem tóm: tiu-e vágj lán j;
Hanem mig az latén ég j igazit ád —
Hat addig csak ezzel mulassa magát!

II}. V áradj Ferenez.

A z t  m o n d á d .. .
Azt mondád, hogy szeretsz 

Kimondhatlan engemet 
Holott ábrándokat 

Üz és kerget kebeled.
Űzöd és ha a lelked 

El is faradna bele . . .
Mint a szél — a levelet.

Azt mondád, bőgj kedvelsz 
Csak én vagyok mindened,

Holott másért lángol 
Ég, rajong csalfa szived 

Rajongsz, — 'mint a kis gyerek 
A délibábon. . .  habár 

El űzi a fergeteg.

Foss, rohanj ntánna 
És vesd el azt, mit szived 

Egyedül bírt s mondhatott 
Magának, — a szerelmet 

S ne törődj . . .  ha elveszted 
Mire majdan visszatérsz 

A legdrágább kincsedet
_____  Polgár József.

|A  k is  k o h o ld .
— Rajz; —

Rózsa-ágyon, mirtussal koszorúzottan 
fekszem; körűiéin a tömjén, az arnbra, a 
rózsavíz; az égre bámulok, hol bárány
felhők úsznak, a földet nézem, hol gyepes 
párnáról mosolyognak a primulák, harang
virágok, jácintok, s a mit érzek mámoritó, 
a gondolat virágillat, aa álom virágálom----

megtiltani nem lehet, hogy ne nyíl
jék, hajön a szép kikelet," — még 
Oroszországban sem.

Úgy látszik, hogy az egyiptomi, 
államcsínynek következményei vá
ratlanul gyorsabban állanak be, mint 
ezt egyéb nemzetközi bonyodalmak
nál tapasztaljuk, a magas porta gyors 
elhatározása, hogy a khedivét meg
fosztja majdnem souverain hatalmú 
alkirályi tróujától, azon körülmény, 
hogy ezt saját erejével végrehajtani 
képteleu arra, mutatnak, hogy Anglia 
és a franczia köztársaság kormányai 
gyorsan megegyeztek azon eszközök 
alkalmazása felett, mik az egyiptomi 
államhitelezök jogainak biztosítására 
szolgálatidnak.

Még is nehezen lehet feltételezni, 
hogy az említett két kormány csu
pán a hitelezők érdekében határozza 
el magát egy oly költséges és gyors 
hadjáratra, az is alig bibető, hogy 
a khedive, ha még oly dölyfös és 
rövidlátó is lenne, máshonnau nyert 
biztatás nélkül paczkázni merjen 
Nyugot-europa két leghatalmasabb 
államának kormányaival és htíbér- 
urával a szultánnal, kinek iermánja 
feloldja az alkirály hadseregét a 
hűség esküje alól az alkirály irá
nyában, és mely hadseregben amúgy 
is már maga az alkirály felidézte 
az elégületlenséget, mert a zsolddal 
mindig hátralékban van.

Valószínű, hogy az egyiptomi 
zavarokat úgy mint Afganisztánban 
az orosz diplomatia idézte elő lel- 
kismeretleu biztatásokkal, hogy el
foglalva Angliát három rendbeli há
borúval szabad kezet nyerjen Bul
gáriában és Keletrumeliában gaz
dálkodni úgy, hogy a berlini szer
ződésben a porta részére kikötött 
biztosítékok írott malaszt maradja
nak mindenkorra.

Mindenütt ott van az orosz dip- 
iomatia keze, a mienk pedig vak 
is, süket is, most csak Novibazár 
elfoglalására öszpontositja minden 
gondját, mindig mélyebben megy 
be a felállított csapdába.

— A s o s z tr á k  á lla m v a sp á ly a
társaság régóta fenyegetőzött perrel a miatt, 
hogy a kormány az orsova-vercserovai 
csatlakozás megnyitását a brassó-predeali 
csatlakozás ügyének rendezéséig meg nem 
engpdte. Az osztrák állainvasut igazg&tó-

Mintha kivetkőztem volna a halandó kön
tösből s valami hamis varázsló a tündérek 
rézsaberkeiben csilingelte volna ki fejem
ből az álmot s most illatos tündérlogiká
val nyugtatom meg uj helyzetem iránt a 
rajtam maradt kis földi részt. Bűvös zene 
csöng-bong körülem, oly szellemcsöudes 
harmóniában, hogy csak tündérsziv reszket 
meg rá, csak tündérfátyolt lendíthet. Bű
vös árnyak lebegnek körben, harmator- 
czákkal, gyémántszemekkel, bűvös álmot, 
forró vágyat gyújtva, mindig beljebb földi 
halandóságom vonzkörében, megfogom 
kezeiket, magam is bevegyíilök a tánezba, 
beolvadok a tündén ködbe, álomba, sze
relembe .................................... mig valami
irigy szellő elzavarja rólam a ködöt, fel
nyitom szemem s nagyot bámulok, de nem 
a jelenések hirtelen változtán, hanem egy 
kis emberkén, ki ágyam szélén ült s fon
tos pillantásokkal méregetett végig: ha
marjában nem voltam tisztában, magam 
vagyok-e valami különös csoda, vagy 
benne tiszteljek egy zsebkiadásn diploma
tát. A kohold megfogta kezemet. A sze
membe tekintett azokkal, a lidérezfényként 
csillámló szemeivel s valami k&bitó varázs
latot éreztem, legyőzött a szemek delejes 
hatalma. Aggályos komolysággal lestem, 
mi jő ki a dologból. . .

Végre megszólalt a kohold:
— A földszellem vagyok___ lakozom

az örök anyagban, a föld forrongó ős mé- 
hében és a fákban, a virágokban, látom a 
földi port taposó sárembert, őijöngéseit, 
télszegsegeit, bűneit, kaczagom s szánom 
őket. — Te keveset tudsz a világ nagy 
komédiájából, melyben egy óriási zagy
valékba belejátszik, beolvad a kárbozatos, 
nevetséges, szánalmas. Boldog vagy ber
keid árnyában, csak fülemüle dalt, virág- 
regét ismersz. Hagyd az ábrándot: jer 
velem ismerni a való sár-bálványait, kik

sága előbb kiegyezést ajálgatotott, de ezzel 
nem boldogulván, keresetét ajkiacstár ellen 
a pesti kir. törvényszéknél bir szerint már 
be nyújtotta. A társulat egy millió frtot 
követel. ,um

— T öb b  r e n d b e li tö r v é n y ja 
vaslatot fog a kormány a képviselőház 
elő terjeszteni, — a csődtörvényjavaslat és 
a halászat országos rendezéséről szóló ja 
vaslat is közöttük van.

— A .K is b ir to k o s o k  O rszágén  
Földhitelegyesülete* ügyében értekezlet volt 
a pénzügyminiszternél, ez alkalommal a 
kormány és a létesítő bizottság között még 
f.tggőben volt kérdések a létesítendő egye
sületre nézve kedvező megoldást nyertek. 
A pénzügyminiszter ez .alkalommal is ki
jelentette, hogy az egyesületre vonatkozó 
törvényjavaslatot a törvényhozó testület 
összeülése után azonnal elő fogja terjeszteni.

— A  szerb  e g y h á z i  k on greza-  
sznsi bizottság, a többi közt a magyar nyelv
nek a népiskolákban kötelező tantárgyként 
való behozatalának kérdését is tanácsko
zásai tárgyává tette, s egyhangúlag oda 
nyilatkozott, hogy egy ily irányú törvény 
a szerb felekezeti iskolákat semmi tekin
tetben nem érintené zokon, minthogy a 
szerb egyházi hatóságok felügyelete alatt 
álló minden népiskolában a magyar nyelv 
már évek óta kötelező tantárgy s a magyar 
nyelv számos tankönyve Íratott meg a szerb 
népiskolák számára.

Külföld.
A húsvéti ünnepek alatt beállott dip- 

lomacziai szünetet csendes merengéseiből 
a czár elleni merénylet bire rázta föl. Az 
orosz nihilisták végre akarták hajtani két 
héttel ezelőtt hozott s falragaszok által 
kihirdetett baláütéletüket Nikolyevics Sán
doron, kit az orosz burokratismus és az 
európai diplomaczia a minden oroszok fen
séges czárjának tisztel. Husvét másodnap
ján délelőtti 9 órakor, midőn a czár ren
des sétáját tette egy tiszteséges Kinézésű 
s egyenruhába öltözött férfi jött vele szem
közt, s midőn közelébe ért felső öltönye 
zsebéből revolvert vont elő s azt négy íz
ben a czárra sütött}, de egyszer sem talált. 
Három golyó a vezérkari épület falába 
furodott. A merénylőt rögtön efogták, neve 
Skolov János, hivatalnok a pénzügy mi- 
niszterinm vidéki osztályában. Elfogatási
kor hón&aljához két méreg tokocska volt 
viasszal ragasztva, szája habzott, minthogy 
pár perczel a merénylet előtt megmórgezte 
magát. Az orvosok ellen szereit semmi 
kép sem akarta bevenni, 8 estére már azon 
hir terjedt el, hogy kiszenvedett, azonban 
az orvosoknak még is sikerült a kínos halál
tól megmenteni a legborzasztóbb balál 
számára.

Ezen merénylet egészen más termé
szetű, mint Hödel, Nobiling Passanante 
merénylete. Mig ezeknél az egyéni nyo-

istenképet formálnak magukból s a durva 
göröngynek rabjai, káprázatos fénybe ta
karóznak s tapossák a nyomort, hirdetnek 
üdvöt, aranyos fogalmát a szolgaságnak, 
s még több őrültséget, több bohóságot, 
mitől terhes a század s mitől ittasan szé 
deleg a bálvány. Magasabb hivatásod látni 
és Ítélni az emberi dolguk felett: s ha 
van lelked hozzá, állíts oltárt a hiúság 
bálvány közé, melyen a szellem áldoz az
igaz Istennek, a végtelen eszmének............
vagy ám térj vissza berkeidbe, folytasd a 
virágálmot, beszélgess a búgó vadgalam
bokkal, örülj a virágnyilásnak, énekelj a 
lányka éjféltájáról . . . .  ez könnyebb. . . .

A hang fájdalmas sarkasmnsa kijó
zanított: micsoda szavak ezek? minő ké
pek ? micsoda nj világ ez ? Valóban oly 
sötét, oly ezondra, oly sáros, minőnek 
fested? — Eddig csak mosolygó égről, 
mosolygó boldogságról volt képzetem! 
Valami fensőbb erő felrázza lelkem szár
nyát s valami öntudatlan vágyat is meg- 
mozzant bennem, egy titkos igét, mely 
még nem vált emberi szóvá. . .  .

Elindúltunk az útra. — ódon kas
télynál állapodtunk meg, hounét vigalmi 
zeDe hangzott Éj volt a kastélynak még 
pinczelyokain is áradt a világosság. A 
termekből őijöngő vad zaj hangzott Ba- 
cbanaliába jöttünk.

Koboldommal végig mentünk a folyo
sókon, hol czimeres szolgák bókoltak, 
mint a drótszálon mozgatott bábok. Náluk 
ez az élethivatás. . .  A góthivezetü folyo
sókból egy előszobán át tágas terembe 
léptünk. Kerek asztaloknál férfiak ültek. 
Selyemköpenyes, aranygombos urak, kik
nek arcza fagyos volt, mint az aranycsat 
köpenyükön, szemöldök rántásukról vigyázza 
a szolga fiad a vihart: ennyi embert képes 
egy ember szemöldének szeszélye térdep
lőre tanítani ? . . .  . Mily szép vívmánya

mór s a jólét szemléletén elsápadt düh 
párosulva beteges képzelődéssel akarta 
megsemmisíteni a gazdaságot, a vagyont 
addig Szent-Pétervárott az orosz nemzeti 
akarat végrehajtója sütötte el fegyverét 
arra, ki e nemzeti akarat érvényesülbeté- 
sének útjában áll, — s épen ezért daczára 
hogy a czélba vett czár sértetlenül térhe
tett palotájába a lövés még sem dördült 
el eredménytelenül. A párisi börzén a me
rénylet hírére az orosz papírok roppant 
nagyot estek, már pedig a börze jobban 
megérzi a válságos idők közeledését, mint 
a delej a vasét. — A világ összes sajtója 
majdnem kizárólag e merénylettel foglal
kozik, s azt különböző szempontból Ítélik 
meg. A legnagyobb rész Skolov Jánost a 
nihilisták végrehajtójának tekinti, kit sors
húzás jelölt ki a fatális fuuctiora, — a 
másik rész azonban tekintve, hogy Janó 
ur oly közelről és négyizbeai lövéssel még- 
csak egyetlen sebet sem tudott ejteni áldo
zatán azt következteti, hogy őt a muszka 
rendőrség fedezte volna fel bivatalábau 
s ez adta kezébe a vas töltéssel ellátott 
fegyvert, s ehhez egy pár ezer rubelt, hogy 
csináljon egy kis merénylet félét, amitől 
sem állatban sem emberben hiba nem támad 
ezután fogassa el s Ítéltesse cl magát majd 
elcsinálják a dolgát módjával, s ha komoly 
oldalára fordulna is a dolog majd csak 
találnak valakit, akit helyette fel lehet 
akasztani. Ilyen forma eset történt már a 
múltban, miért nem történhetnék a jelen
ben is.

Skolov János annyit mindenesetre hasz
nált a czárnak hogy üdvözlősürgönyöket 
és hódolati feliratokat kap, amiktől pedig 
már rég elszoktatták öt az emberek és az 
események.!

Különbed magáról a merénylet lefo
lyásáról is teljesen ellentétes hírek jönnek 
Szt.-Pétervárrói. Mig a merénylet napján 
hivatalosan volt megállapítva, hogy mé- 
regtokocskákat találtak Skolovnál, már 
másnap egyet gondolt a rendőrség s a 
czár iránti szeretet hivatalos constatálása 
végett a közönség ütlegelése eredményéül 
tüntette fel a vérhányást, s az sem lévén 
ínyére, hogy Skolov államhivatalnok, tehát 
csinált belőle másnap vidéki nép’anitót,
— nevét is megváltoztatván Solofiewre.
- -  Aligha azoknak nincs igazuk, kik a 
merénylőben csak bűnbakot látnak.

A merénylet után a czár az elősie- 
tett térparancsnok kocsiján a téli palotába 
hajtatott, hol pár perez alatt a császári 
család valamennyi tagja, — továbbá a 
magasabb rangú polgári és katonai hiva
talnokok megjelentek, üdvözölvén őt sze
rencsés megmeneküléseért.

Az európai fejedelmek s köztük a 
pápa és a török császár is siettek sze
rencse kivánataikat táviratilag Szt. Péter- 
várra küldeni.

A merénylő elitéltetése végett egy 
orosz lap bire szerint legfelsőbb törvény
széket atakitanak. A vizsgálat már meg- 
kezdődött. Az elfogatások folyton tarta-

az emberbaráti szeretetnek, az egyenlőségi 
elv hatalmának! . . . Voltak az asztaloknál 
kopott öltözetitek is, iskolamesterek, város
atyák, hogy árnyékai legyenek a fénynek 
s politikai eszmecserére hivattak össze. A 
zöld asztaloknál folyt a vita. Referada a 
legújabb divatról, elmefuttatás a lófutta
tásról, szellőztetése a szónoki rostákon fen- 
inaradt ocsúnak. Boldog vegyülésben fo
rogtak a szőnyegen honmentő eszmék egy 
rozzant fainsi rezidentia igazitási gondjai
val; kormány krisis, kisbirói statnsdolgok; 
budgetkérdés a repczekérdésscl; financziai 
speculatiok, sajtópor, a krumpli kapálás 
modern tbeoiiája, ágaskodó Demosthene- 
sek, jajgató .tyúkszemek.*. . .  Most aj 
kérdés kerül a szónoki nyelvekre, mely a 
jövő városi gyűlésen is a programon fő
pontjainak egyike lesz s melynek mikénti 
eldöntésére közvéleményt kefl teremteni: 
a védgáttöltés. . . A nectár tüze lasaaa 
melegebb hangulatba hozta a kedélyeket, 
s a szónokok magasabra hangolák a szót 
mely végre viharrá nőtt. A bábeli zavar
ban mindegyik értetni kívánt, kiczirkai- 
mozni elvi álláskörét, a szomszéd sógor 
álláskörének hathatós protestátiója ellenére 
is. Összevissza kiáltoztak honatyák város
atyák : — Uraim I — Személyes kérdést 
tisztázzunk t — Elvi ügyben szótok I — Ha 
nem hallgatnak, túlmenydörgöm önöket... i 
— Elvi álláspontom 1 — Én protostálok az 
álláspont ellen I . . .  Halljuk I . Halljak I

Kopasz homloké bürokrata áll föl 
nekipirult arczczal; büszke bangjártatáasal 
ejté a szót:

— Uraim, a védgáttöltés ügyében a
javaslatok alapján oda vég felezhetjük a 
dolgot . .  .i is! A

Valami conaervált visszhaig:
— Igen a javaslatok . . .  az s k p  . . .

a  végletesét.. .  ■ om ön ofti tisdaüos*
Zajos elienmondás as ellenzék részéről.



n*k -addig ffliitegv 150 egyén került
M ú\k  ': ** „

A befifgy minisztert í r  a reirafmSnü- 
köt a czár rendeletéből.nyilvános megje
lenésében mindig két tavas kozák kisírt.

A forradalom teljes erőveli kitörése... 
már csak napok kérdése. -  "■ *

De nem csak Oroszorság, banem egész 
Európa úgy néz ki, mintha egy öldöklő 
háború előestéjén állana.

Három nevezetes kérdés megoMi  ̂
van küszöbön, a novi-bazari megszállás,
— Kumélia ügŷ  — és az cgyptumi állam- 
csiuy. — Albánia Ugye még most érik.

"Minket első sorban a novi-bazári ke
rület elfoglalása s Bosniáboz csatolása s 
az ezzel szorosan összefüggő rnméliai kér
dés érdekel. Miután Ruuiélia vegyes meg
szállásának Audrássy által készített s mu 
számunkban említett tervezete megbukott, 
__ szellemdús külügyérünk minden további 
gondolkodás nelkU. Novi-liazár megszálld 
sában fog keresni kárpótlást, hol ugyan
csak készülnek barátságos fogadtatásunkra. 
Konstantinápoly felől katonatisztek, bégek,
— és a szent földről papi k érkeznek ide 
naponként, hogy a lakósságot elkeseredett 
ellenállásra bírják- Az izgatások szálait a 
taslidsai iőpap: Ibrahim ellendi tartja ke 
zei közt, ki Bjeföpaoljébea székel, hova 
özönlik hozzá a környék lakóssága. 
Rasif pasa támogatja őt, s jiénzzel Kon
stantinápolyból látják el. — Készül tehát 
gyermekeink számára a vérpad újra. — 
Mint hírlik , a gyors mozgósításra már 
minden elő van készítve, —  s a Boszniá
ban fekvő osztrák-magyar ezredek parancs 
nokai az ünnepek alatt zárt rendeleteket 
kaptak.

Ruméliára nézve úgy látszik az orosz 
javaslat fog minden további változtatás 
nélkül érvényesülni s az orosz seregek fog
ják a berlini szerződés ellenére még egy 
évig boldogítani.

Az egiptomi kérdés teljesen élére van 
állítva. A szultán, miután sikertelenül szó
lította lel a Khedivét, hogy az elűzött 
európai mioistereket helyezze vissza, —  
Ilalirn pasát, kinevezte alkirálynak s kiadta 
a rendeletet, hogy a hadügyérség 2 0  ezer 
embert útra kész állapotba helyezzen.

A Khedive szinte elrendelte a hadi 
készületet s kormányával együtt Alexan
driába utazott. Az egyptomi katonaság 
európai mintára van szervezve, de egyéb- . 
ként fegyelmeden s az orosz-török hábo
rúban sem vették hasznát.

Pócsváros rendkívüli 
közgyűlése.

(ápril 16-án).
Főispán d. e. 9 órakor megnyitván 

az ülést, olvastatik a belügyminisztérium
nak a szegedi árvíz károsultak részére 
megszavazott 4000 frt segélypénznek jó
váhagyásáról szólló leirata. Tudomásul 
vétetik polgármester azon kiegészítő meg 
jegyzésével, hogy ezen összeg a városi 
alapítványokból vétetik kölcsön s négy 
ér alatt cgyeulő részletekben törlesztetik.

Olvastatik ezután a pénzügyminiszter 
leirata, melyben a városnak abbeli kérel
mét, hogy a pées-barcsil vasat jövedelmi 
adója után eső községi pótlék Pécsett vet
tessék ki, —  megtagadja

Ezután ugyancsak a pénzügyminiszter 
leiratához képest a f. évre alakítandó adó 
felgzólamlási bizottságba Egry József ren- , 
des, és Varga József póttagul választatnak.

Sziebert Nándor bizottsági tag követ 
kező 3 rendbeli interpellatiót intézi a pol- , 
gármesterbez:

1. Igaz-e, hogy a szigeti városi isko
lákban egy gyermek oly súlyos testi bün
tetéssel fenyittetett, hogy ennek következ- 
tében meghalt? _____

— A javaslatok bárhozatos tudatlan
ságot, vagy roszakaratot árulnak el, igen 
roszakaratot ..  . s a nép nevében vétó, 
melynek érdekeit sértik azzal. .

— Igen, a nép . . .  az érdekek . . .  mi 
protestálunk 1 . . .

— Halljak! Halijuk!
— A nyomor kiált fel önökhöz sápadt

arczával! . . . Dörög egy ifjú szónok: az 
ntósó falatot kéri, a levegői, melyben 
legzik, hogy azt ne •'egyék el! Olyan az 
a nép, mint egy meztelen koldus, ott ho
nában is idegen, márványszivek kifakadod 
lázárai. .. s a véd gáttól rés emelése a ke
resztes réten egy *nos veszedelme a falu
nak . . . .  önök a kárhozatot szentesítik a 
javaslatokban, a j .isztulás angyalát idézik! 
Itt vagy a tudatlanság, vagy a roszakarat, 
▼ agy mindkettő közrejátszik a rontásra__

— Eláll!. . . Halljak ! . . .  Ab, eláju
lok e pokoli bőség! cd , egy pohár vizet! .. .

Bizony magadnak is hideg zuhanyra 
volt szükségem, k innét itt a szolgahad 
ordítása teazi a közvéleményt. . . . s végre 
hűsítővel paralizálják a pártos tüzeket. 
Koboidom némán vezetett odább, fényes 
termeken keresztül: itt örülni, vigadni kellj! 
Félre az árnyképekkel, halsütésekkel! ma 
vigalom napja van! Mit nekünk odakttnn 
a viharos éj: itt benn esillártény ragyog, 
szép szem sugárzik, forró kar ölel . . . 
Kadaváry gróf mnlatni akar: csengjen a 
csengetyú. szóljon a klarinét . . . lehet oda- 
künn a végítélet borzalma, idebenn a gyö
nyör éje van, tépett rózsákból örömágy, 
édes ajkak nedve, részegítő ital... Őrjöng
jön a megszakadásig az a muzsika is. 
Kadaváry gróf matatni akart . . .

A termeken végig, mint bűvös ködfá- 
tyolképek lebegnek a tánozos- csoportok__

Távol a vigalmi sajtéi,- iroolaszerü 
szobában ifjn nő mosolyog szerelmesen, 
bálvány arcza pirosra gyúlad, olya* mint

pteK 1.-tóliu>; k i. téká é i- kibővítésére még! 
500 <ítbt kér'megszavaztatni, e szerint a 
már megszavazott 15Ó0 frt a 
házipénztár által felajánlott2000 írttal 4 XX

-frtd«T*By/.ásá^Papi József /Képviselö- 
mtómntSsi igyekszik, -hogy még mindig 
ellenzéki íz a várói javát óhajtj*,az összeget 
an«akarjamcírszavazniaziw okból mertm 
Sennti a fölytouos pótelőttémsztéseko 
él rendkívüli szükségleteket. FÖrster B. 
azc.it'edőlyescn felel és azt Pap felhasználja 
személyes kérdósheui saeiuélyeckedésre nwre 
szenvedélyes szóváltás keletkezik, melyet 
végre főispán csillapit le.

FTután Dr Banthler Ödön volt kor 
házi főorvos 480 írttal uyugdijaztatik. 
Molnár György s ueje kérelme Tolnay 
Gyula volt városi kiadó temetési költsége
inek kiutalváoyozása iránt megtagadtatok.
Végre Knucsck Ágoston nyug.es. k. kapi
tány kérelme folytáu a helybeli dlctoae- 
güek közé felvétetik.

Ezután a gvtllős feloszlott.
-j*v i^vndflJMSjsvoH j í  ** *' ,

*.
Városi közgyűléseink — sajuos, hogy 

így van -r- mindinkább hasonlítanak a 
„tisztelt ház14 országos üléseihez, uomosak 
á közgyűlési terem lett túlságos, az adó
fizetők nyomorával ellentétes luxussal és 
az előirányzatot jóval meghaladt túlköl- 
tekczóssol parlamenti ülésterem módjára 
lierendözve, de a tárgyalások menete, a 
határozatok keletkezése, a szavazógép moz
gásba hozatala, s akárhány más tekin
tetben utánzása az a közösügyes aerabeli 
magyar (?) képviselő háznak.

♦

A polgármester majmolja Tisza Kál
mánt, a főispán Gbyczy Kálmánt veszi 
mintaképül, a mameluksereg ugyan olyféle 
elemekből van összetákolva, mint a „sza 
badolvtt (?) párt14, vannak habarékok és 
konservativek, kik ha nyíltan szint kell 
vallani, elvesztik bátorságukat, ős sza
vadnak, a mint azt a főatyusok kívánják, 
de- vannak még hitebagyott ellenzékeik 
is, kik ezt bevallani uem merik ugyan, 
de minden tettük, személyi és gazdasági | 
kérdésbeni szavazásuk tagusitja, hogy rc- 
negátok módja szeriut legbuzgóbb támo 
gaföi az őkét lekeuyerezett hatalomnak 
és ellenségei n város javát siivltköb hor
dozó tiszta jellemüeknek.

*

A városi közügyek iránti apathia ép 
oly honos kis parlamentünkben, mint amott, 
hacsak valami fontosabb, az az jól fize
tett hivatalra választás nincs napirenden, 
— a midőn azután a személyes érdek- 
harezot viv, vagy ha különösen be nem 
tereltetuek az elmaradozni szokott marne- 
lukók egy-egy közjogi kérdés feletti sza
vazásra, a tisztelt választott és az önér
deküket képviselő nagy adófizető bizott
sági tagok alig egy negyede foglalja el 
kényelmes üléseit, — a föidőa azután 
akárhányszor .megesett már, hogy nem a 
bizottsági fagok többsége, hanem a kis- 
sebbség határozott a beterelt és zsiuor- 
rángatásra szavazó tisztviselők serege által
támogatva. i

*

Rajra is van a polgármester, hogy a 
város tisztviselői a paprika jaucsi fababái 
módjára drót segélyével mozgásba hozas
sanak és így feltétlen engedelmességre 
dressiroztassanak, megszavaztatta magá
nak a tanács által — a közgyűlés meg
kérdezése nélkül — a távirdadrót appa
rátusnak 500 írtra menő költségeit és 
ezentúl drótrángatáara és cseugetyü haugra 
kell a protectiója alatt megválasztott (? 1!) 
városi tisztviselőknek alázatos rabszolga
ként előtte megjelenni ad audiendum ver
bum ----------- Aidiiigeriauum 1 — -

Egy bizottsági tag a drót interpel- 
látió alkalmával azon szerény kérdést kí
vánta volna intézni a polgárm^erhez,

aTsSssf*? t í á s í s # 1.iától engedélyt kérni ? —< a  polgármester
Alkalmasint megérezte a pecsenye szagat,
Ikiert azonnal hivatkozva a tanácskozást 

szabályokra, az elnök által megakadá
lyoztatta a hozzászólást és a bizottságban 
nerh találkozott még egy, kinek eszébe 
jött volna, hogy tulajdonkép a tanácsnak 
nincs is joga ily költekezést tenni a kö
zönséget képviselő bizottság engedélye 
nélkül, mert az előre nem látott kiadá
sokra előirányzott összeg nem azért van, 
hogy abba a polgármester és tanács sza
badon markolhasson, hanem azért, hogy 
azzal az év lefolyása alatt a közgyűlés 
rendelkezhessen. —  Az ezuttali elhallgat
tatás azonban nem akadályozhatja meg, 
hogy akár a legközelebbi közgyűlésen sa
ját interpellátiója vagy indítványa alak
jában, akár annak idején a zárszámadás 
vizsgálatakor nézeteit elő ne terjeszthesse, 
— ha ugyan az ily mameluk sereggel és 
reuegátokkal szemben még érdemesnek 
találja a drága szót vesztegetni.

A pécs-barcsi vasút jövedelmi adója 
utáni községi pótlékot tehát ezentúl is nem 
Pécs, hanem az amúgy is országos pénzen 
a vidék rovására dédelgetett főváros fogja 
kivetni és saját zsebjére szedni, — Pécs 
városa azért viselheti a vasút forgalmával 
járó rendőrfelügyeleti, világítási, kórházi, 
szegényügyi és temérdek kissebb-nagyobb, 
egyenkint fel nem sorolható költségeket, 
a főváros pedig évi 1 5 — 16 ezer forin tnyi 
jövedelmet húz, a  nélkül, hogy eien vasul 
forgalm ánál a  szem ély- és vagyonbiztos- 
ságra  egy á rva  k ra jezárt is költené, ezen 
kézzel markolható és égbekiáltó igazság
talanságba a polgármester és tanács bele
nyugszik, pedig kötelességük votaa a 
város választott országos képviselőjével 
együtt nem uyugodui addig, inig az e rész 
beni igazságtalau törvény, meg uem vá'- 
toztatik. — Bizony nagy gyengeségre és 
lustaságra matat, hogy ez isten és a világ 
előtt igazságos ügyet nem bírta dűlőre 
vezetői alkotmányos kormányzat alatt, m: 
kor pedig anno tíchmerling a kovmáuy- 
biztosilag kinevezett városi tanács ugyan 
ez ügykén a jtécs-mohácái vasút és a duna- 
gőzhajózási társulat pécsi banyaüzletc adó
jára nézve —  Bées birodalmi főváros ér
djeivel szemben teljes eredményre jött 1 
— Pedig most a pécs barcsi vasúttársaság 
közreműködésére lehet számítani, mert ér
dekében áll a pécsvárósi kissebb és nem 
a fővárosi nagyobb adópótlékot fizetni, 
mig ellenkezőleg a hatalmas dnnagőzhajó- 
zási társulat oda működött, hogy iukább 
a sokkal kissebb bécsi, mint az e uél ak
kor Ötszőrté nagyobb pécsvárósi adőpót- 
lékot fizette. ' 1 ' ■ > r

*

Az iskolai botbüutetég tengeri kígyója ; 
is felmerült ismét. — A vizsgálat még fiú
dig nincs befejezve, de azért a polgármes 
tér határozottan állítja, hogy a vád teljesen 
alaptalan. — Szerettük volna a részleteket 
hallani, de ezeket nem sorolta fel a pol- 
gármester, ő tudja miért? — Egyébkéut 
figyelraeztetj ük az iskolaszék tagjait, hogy 
ha majd ez ügy elő fog kerülni, ne elé
gedjenek níeg egy kivonatos előterjesztés
sel, hanem a vizsgálati jegyzőkönyveket 
és orvosi látleleteket eleitől végig olvas
tassák fel, az ügy megérdemli a fáradsá
got, akár legyen a váduak egy kis alapja, 
akár egészen alaptalan legyen az, ily ügy
ben kell, hogy a közönség teljesen meg
nyugtatva tagyen.

*

Egy bevádolt tanítónak a rendőrkapi
tány eleibe történt állittatását polgármester

azzal ütötte el, hogy et ügyben elfaneri 
ugyan az. iskolaszék illetékességét, d« w 
elő (?) vizsgálatot csak kellett valaki ál
tal teljesíteni. — Tudtunkra a polgármj 
tér mint iskolaszéki elnök js tud írni, de 
ran az iskolaszéknek jegyzője is, talán 
mégi* illőbb lett volna, ha ezek veszik fel 
az elővizsgálat jegyzőkönyvét.

*

■ Szegény polgármester! — Ő nincs 
összeköttetésben a helybeli sajtóval és igy 
nem volt módjában az iskolai botbttntetés 
irántit hamis hireket azonnal megczáfofoj 
— De talán mégis van egy kis összeköt
tetése a helybeli német lappal, mely azon
nal értesittetik a városházi hírekről ég 
valljon mi mikor tagadtuk meg a közön
séget érdeklő hivatalos közlemények in- 
gyeni felvételét? — Ha egyebekben tudja 
utánozni a minisztereket, abban is követ
hetné példájukat, hogy a nyugtalanító, de
alaptalan hireket hivatalos vagy félhiv*. 
talos dementi-vel megczáfolja. — Lám a 
kereskedelmi miniszternek, az ipar és ke
reskedelemi kamarának nem derogál ily 
megkeresvényeket hozzánk intézni, mért 
derogálna tehát egy polgármesternek?

A  jö v e d e le m a d ó  k iv e tése .
A fővárosi lapokban értesítenek min

dennap, melyik házszám alatt lakó, vagy 
melyik kezdőbetűvel nevezett adókötelesek 
jövedelem bevallásai kerülnek az adó
kivető bizottság előtt tárgyalás alá, — ott 
mindenki megjelenhet csekély idővesztéssel 
a bizottság előtt, védheti saját érdekeit, 
kiigazíthatja a bizottság helytelen felfo
gásait, vagy fellebezhet nyomban azok 
ellen,' — és mégis mennyi visszaélések, 
mennyi igaztalanságok történnek ott is, 
azt nemcsak a napi lapokból, hanem még 
az országgyűlés közelebbi tárgyalásaiból 
is tudjuk, hol a bölcs m. k. pénzügy mi
nistül- az efféle panaszokra azt feleié ,ba 
valaki az adókivető bizottság határozatai 
által sértve érzi magát,' ott a törvényes 
orvoslás —  fellebezhet. “

Nincs szándékomban snost a pénzügy- 
miniszter válasza felett elmélkedni, csak 
azon megjegyzést vagyok bátor tenni, hogy 
oly áliamöau, hol a pénzügyizsarolás tuu 
csen elvül kitűzve és rendszeresítve, ott 
az adóköteles nem lesz öakényes és igaz
ságtalau adókivetés által a fellebezésre 
kényszerítve, mely fellebezés neki és az 
állam pénzügyi közegeinek időbe és pénzbe 
kerül. Végtére mivel tudjuk, hogy nein 
olyan államban élüuk hanem aközösügyes 
boldogságu Magyarországon, tehát vigasz
taljunk magunkat legalább a fellebezés 
lehetőségével t. i. ott a hol az lehetséges 
mint Budapesten és más városokban, — 
de mit csináljanak ilyen esetekben a sze
gény falusi lakosok ? Ezek azt sem tnd 
ják, hol és mikor ülnek össze az adó* 
kivető bizottságok? azt sem tudják meny
nyi tiszta jövedelmet oetroyáltak. és meny
nyi adót vetettek rájuk ? — még csak 
ősszel valamikor az adókönyvecskéből meg
tudja a falusi ember, milyen igazságtalan
ság követtelet el rajta és nem is fellebez 
bet ellene, mert erre a törvényes határidő 
már régen elmúlt.

llát még mit szóljunk ahhoz, ha egy 
ilyftle adóelőírást olvasunk mint már több
ször volt: 1 0 0  frt. risztajövedelem után a 
lÔ /o-es jövdöelmi adó tesz 10  irtot

Összesen 12 frt
(ez tény hogy sokszor történt, de elkésés 
végett fellebbezhető nem volt) azután jön 
még hozzá általános jövedelmi pótadó 
3 frt 50 kr. (ez is törvényellenes számítás) 
azután községi adó stb.

Minden évi január havában küldenek 
az adófizetőnek „jövedelem bevallási ivet44 
melybe ez eskü helyettm in t becsületes hon- 
po lgár jóhiszemüleg beirja jövedelmét, és

2. Mi czélja van a városi hivatalno 
kok szobájába bevezetett távírda sód-
ronynak ? ~~ 7  . ,

3. Igaz-e, hogy egy tanító iskolai 
fegyelmi ügyben a rendőr kapitány elé 
áMittato* —  t  ott kiluUlg*ta*ett? '

Az ahő kérdőire polgármester vala* 
tzolja, kofl abből egy TieUl sem igaz, «í' 
gyermeket Két hite*- váíosi orvoifjjMfF 
Vizsgálta a azon » külwő"” aknak semmi 
gyoipa sem találíatoit, ágy szinte « heto- 
» gi vizsgálat is alaptalannak tünettte ki 

ra vádat, a vizsgálat azonftái még nincsen 
befejezve, és kiegészítése után az iskola
széknek fog clőterje8i.etni.

Szieberth a választ ugyan örvendetes 
tudomásul veszi, de a megsértett tanító 
reputatiójának helyreállítására nem tartja 
elegendőnek, — kéri az alaptalan s már 
a fővárosi lapokuan is elterjedt hírnek 
hivatalos megozáfolását.

Polgármester és főispán elégnek tart
ják a közgyűlési hivatalos nyilatkozatot, 
miiől a lapok tudomást vehetnek.

A 2-ik kérdésre azt teleli, hogy ezt 
czélszeüinek tartja, mert időkiraólést cred-( 
ményez, mert a magas miuisztenumokban 
is igy vau, s mert végre mint azt szak
értőkkel megbeszélte, nem kerülne többe 
448 írtnál.— Szieberth a választ nem ta
lálja kitdégitőnek, szeriote a csepgctyliveli 
hívás csak szolgát jllcthet és nem tiszt
viselőt, 8 egyátaláu az 500 frtnak ily 
ezélrai kidobását feleslegesnek tartja. 
Polgármester válaszában felhozza újra a 
magas minisztériumokat, beszél a torony
órák czélszertlségérő!, s valamint ő nem 
tartja lealázónak, ha a toronyóra 9 verése 
őt hivatalba szólítja, úgy másokat sem 
bánthat a távirda cseugetyü hivó hangja.

Polgármesjer után Haksch Emil b. 
tag akar hozzászólni ezen a polgármes
teri élezek által medréből kitolt kérdéshez, 
azonban polgármester és az elnöklő lois- 
pán hivatkozva a házszabályokra és azok 
elmagyarázásával az ügyet befejezettnek 
jelentvén ki, nem engedik szóköz jutói, 

'nolott szavazás a tárgy fölött még uem 
történt s az elnöklő főispán még a kér
dést sem tette fel, mely fölött szavazni 
lehetett volna.

A harmadik kérdésre azt feleli pol 
gármester, hogy az ugyan a rendőrkapi
tányhoz van intézve, azonban miután őt 
illeti, — felel reá. A tanító azért került 
a rendőrkapitány elé, mert egy iskolás 
gyermeket felnyitok alá, vitt, — s a gyer
meken sulyoa testi áérrasek észleltettek,
— és mert nem volt más, aki jegyző
könyvet vegyen fel ezen esetről. Az ügy 
különben az iskolaszék előtt van, az ha
tároz benne, — s határozatát a közgyű
léssel tudatni fogja. — Szieberth a választ 
tudomásul veszi.

*

6  felségeik házassága 25 éves ju
bileumának megünneplésére határozatba 
ment, hogy a főtemplomban hála isteni 
tisztelet tartatik, a trón elé hódoló felirat 
terjesztetik, s az 50 ezer frt alaptőkével 
biró dologházzal egybekötött szegényház 
ezen napnak emlékéül a felségek neveit 
fogja viselni,melyuek kieszközlésére főis
pán ajánlkozik.

Ezután olvastatik a gazdasági vá
lasztmány jeleutése a honvéd sátor tábor 
ügyében tartott tárgyalás eredményéről. 
Kiemeli a bizottság, hogy egyedül a ma- 
káraljai szántóföldek találtattak alkalmas 
helyül. Itt 42 hold leDue kisajátítandó. A 
jelentés szerint a sátortábor Pécsre hoza
tala a városnak mintegy 50 ezer írtjába 
kerülne, mely azuuban az innen eredő 
hasznot felül uem múlja. — A gazdasági 
választmány s ennek folytán a tanács a 
tárgyalások folytatását javasolja, s erre 
egy tagot vagy bizottságot kér kiküldeni.
A közgyűlés a tárgyalások folytatásával 
polgármestert bizzá meg.

Az építési választmány előterjesztése,

a fehér virágon a piros sugár; előtte „ér
dekes44 arczu ifjú térdel s táu ezredikszer 
biztosítja a lyáukát változhat 1h.ii örök sze
relméről ; hogy is ne! téged elhagyni, én 
szép szerelmesem! Ne védre/ziialí ily gon
dolattal érzelmünk ellen! . . - Lelkem sze
relme köt hozzád! . . . Azután, tudod, s..ép 
kis Ibolyám, majd ha végleg összekerü
lünk, oly kedves idylli élet lesz az . . .  ; 
virágos mezőn szoraorúflízjs patak melleit 
lesz kssté yunk, egyedfi1 leszünk itt bol
dogságunkkal, ismeretséget kötünk a berki 
fülemülével, a piczi virágokkal, kik test
vérekül fogadnak, meglessük a virágok 
haj na! i áimá* . . . s mindenben nagy lesz 
a mi örömünk !

—  Istenem ! sóhajtott a lány, s arczáu 
a piros rózja oly hamar halvány liliom 
lett; a csalékony é̂pek, a szép álom meg
vesztegetik szivemet: de leszó ebből va
lami. A szivem azt súgja: szeretlek, . . . 
elkárhozom érted. . . Valami rósz szellem, 
belsejfelem még agyon kínoz: a szegény 
leánynak örvénye az ábránd, besodorja . .. 
te nagyon magasan állsz fölötteín. . .

— Ibolya! te kétkedel! ? . . .' már
minek ez a bohóság ? én szeretlek ! :  , ’s 
odavonta a Jyánka hollófitrtös fejét ar- 
Czáboz. . '.

Csak ábrándozzál lyánkám: boldo
gítson az a pár pillanat: a rózsafüzér 
is hamar lehervad a homlokról, ne higy 
a virágoknak !. . .

Az olvadó szerelmes vagy negyed óra 
múlva már más delejek vonzkörében mo
zog ; a tánezterem tévelyeg, közben ide is, 
oda is vetve pár udvarias szóf, felületes 
megjegyzést, apró sziporkáit az elmésség 
nek, mik nem sebeznek csak múllattatn&k. 
Fdvariasságának még az ajtón álló is 

i bosannáz, elméssége mindenkit elbájol, 
megjelenése kellemes, hódító, dicső, a sa- 
lonck Adonisa. Tökéletes világfi, kifogás

talan gentleman, ki azonban a szép szemek 
kereszttüzében sem téveszti a practikus 
életkátét, melyre tagadhatlan szükségük 
van az oly „koronásoknak, 14 kik a baráz
dás eziniek" mellé mán fiildi „hiúsággal-4 
kevésbbé lőnek megáldva. 0  számit, tervez, 
a nélkül hogy magasabb elveinek eszme- : 
uyi színvonaláról leszállna. 6  úgv tekinti 
az életet, amiut van, az embereket lép
csőnek a diadalpolczra: éljen a király!...  
A nők édes sóhajokat röpítenek utána, a 
férfiak irigylik, s ő kaczagja mindkettőt... 
Ez a modern világuézleti álláspont.

Tehát Rómeónk a lánczteremben té- 
velygett, valakit keresni látszott. Koboidom 
intett, hogy kövessük. Hosszú keresés után 
félreeső aszt̂ Dál állt meg.

— Maga rósz gyermek, lufi késett ily i 
soká? . . . kiáltott elébe egy 40 es körül 
jaró asszonyság, valami miiliómos bankár 
özvegye, de kinek még eléggé hamis sze
mei voltak, mosolya „aranyos. 14

—  Legnagyobb sajnálatomra . . .  de
elhárithatlan akadályok fosztottuk meg 
uagysád kedves körétől, mi részemre pó- 
tolhatlan veszteség . ■ . bocsánatáért ese
dezem. . . ,,

— B a r á t o m s  pajkosan fenye
gette kövér ujjaival, miből az elélt szépség 
színpadi fogása tűnt ki, kinek hízeleg a 
fodrozott barna l'Urfök illata, s a pathosba 
ölt gőzölgő sóhaj; — most csak üljön ide 
mellém, már elfeledtem mindent —  kérem 
tolja csak idább a Ilmámat . . . nó meg ezt 
a sehavlt dobja valami székre . . .  ah va
lósággal mcgifjultam, oly könnyű vagyok 
. . . ., bizony az ifjúság 1 . . . lássa én any- 
nyiszor gondolok e szép időre, e virágos, 
madárdalos napokra, mikor egy ábránd, 
forró sejtelem, virágálom az élet a tavaszi 
dalnak egy hid̂ g sóhaj most a vissz
hangja. — , Akkpr uem kelle kicsinyes 
bajok keresztjét hordani, udvariatlan ná

thán, migraineu túltettük magunkat . . . . .
oh, az ifjúság, a virágok! ............ . a
migraie, a nátha. . . .
..vsuT- . (szabadjon uagysád szavaira meg

jegyeznem: hogy legkevésbbé van oka 
elmúlt tavaszról ábrándozni, egyszerű tü
kör szebb virágzást mutathat öuuek . . . 
uagysád kegye Mén önmaga' iránt, egy elő
ítéletnek, elavult eszmének áldozza föl 
magát, az özvegyi fátyollal előre eljegyzi 
magát egy zordon végezetnek: pedig ha 
felhőbe borul a nap, ki gondolna arra, 
hogy ezentúl megszűnt a sugár, az illat, 
a gyöuyör ? . . . Szabadjon hirdetnem a 
hajnalt! . . . a sugár és virág szerelmét! 
........ imádom önt! .........

— Maga hízelgő, ngyau meujeu a 
bohóságaival; a hiúságon régen fúlestdnk 
már. Persze ezelőtt . . . .  mikor még az én 
gömbölyű arczu, mosolygó apósommal ta
nulgattuk a kaczagást a nevető gerléktől 
. . . .  bizony más világ volt, talán volt is 
egy kis ok olyan hinságtélére, hamarjá
ban már nem jut eszembe valami szelidcbb j 
szótári fogalom . . . .  nó meg azután a 
bálok . . . .  hajh, a bálok, a diadalok! . . . .  
a virágöröm, az illat, a mámor! . . . a 
diadalok! ! . . . .  hab, töltsön abba a ser- : 
legbe! megint szól a zene; villámtüzet e ' 
tagokba, a .uhák suhogásába hadd be- , 
szeljen az enyém is bele . . . szeretlek 
Artfiuronr. .'. jer velem a táuczba az őr
jöngésbe . . . .  épen úgy. csöng, úgy csi
lingel; ép-6 ly ábrándos szellem zene, el
altató, andalító. Most meg tüzes, szilaj, 
mint a pusztai mén, elragad a bűvös for
gatag ........ne tovább! megfúlauok e hő
ben, minden tagom lankadt, arezomat 
meggyújtja a tűz . . .  Arthur, egy pohár 
vizet!

A múltak képei, az özvegyi ábránd 
elringattak a nőt, kezeit az ttjáéban fe- 
lejté, végig vonultak képzelnie előtt, a

gömbölyű arczu após . . . .  a bálok . . .  a 
diadalok . . . rózsalevelek repkedtek előtte 
. . . .  illatot, szereimet érez. . . .

Mélázva sóhajt föl:
— Ah, ak ifjúság, a virágok..........

a migrainc, a nátha........
Arthur gróf remek kézcsókot plántált 

a bársony njjakra . . . színpadi hévvel 
omlott térdre.

És a kis Ibolya ?. . .
Ugyan, hagyjátok az elkésett homi- 

liát! Változik a földön minden, - - ma  
fehér arczu lány, holnap piros rózsa! Bort 
a serlegbe ! Éljen a szerelem ! Éljenek a 
leányok, ifjú özvegyek, öreg ábrándok!

Rózsaágyon állok, fonjatok koszorút 
a fejemre, altassatok el mámorba!

És te imádkozó kis Ibolya? neked 
csak ez eltűnt fény, letaposott uszály, el
szakadt keztyűk emléke marad. . . .

Mennyi viszásság, nyavalygás. .. Elég 
volt-e a tapasztalásból ?

A látouiányok izgalma lankadttá tőn. 
Szemeim elhoinályosúltak, a zene elhaló 
akkordokban beszélt; képzelmem előtt 
mint ködképek táuc2oltak az átélt éj 
alakjai . . . .  egyszerre valami világosság 
ragyog a ködbe, mintha a kárpitról tüz- 
szem volna reám irányozva, arezomat égő  
pirosság futja be . .. a szem folyton rám 
néz, a szétáradó fényözön magába ol
vasztja a ködalakokat, delejes izgalom 
rázza meg tagjaimat. . . . .  s fölébredtem, 
.álom volt a jelenés. A függönyökön be
törő napfény ébresztett föl.

De megmaradt a jelenésből az álom 
után is valami: a szánalmas tudat, hogy 
az álom nem mindig üres phantasma. .. .

Borsos István.

JB-'



mégis ritka eset, hogy azt az adókivető 
bizottság unuden vizsgálat nélkül önkényt 
fel ne emelje. Ee ellen minden honpolgár
nak ki eskü helyett becsületszavát lekö
tötte, erélyesen tiltakozni kell; mert vagy 
igaz az 3 bevallása vagy nem ? első eset
ben az adókivető bizottság ha a beval
lott jövedelmet felemeli nem csak zsa
rolást, hanem becsületsértést is követ el 
és azért büntetendő a másik esetben a 
bevalló „hamis eskü* bűnébe esik. *) 
így felfogva a dolgot — a mint kellene 
is lenni az adókötelesek a hamis beval
lásból és az adókivető bizotságok az ön
kényes részrehajló zsarolástól tartózkodni 
fognak. —  Azonkívül az adókivető bizott
ságok ne kotyoljanak egy helyen, talán a 
járás székhelyén, vagy isten tudja hol ? 
hanem jó előre meghaiározott és külön 
minden jövedelemadó kötelezettel közölt 
napon jelenjenek meg legalább minden 
jegyzőség székhelyén, hogy a szegény adó
zónak idejét és költségeit kíméljék es neki 
alkalmat adjanak érdekeit a helyszínén  
védhetni, vagy sérelem esetében annak 
orvoslása végett fellebezhetni.

Baranyavár 1879 april 14.
G areisz József.

•j K részben a pécsi kir. fesyitő törvényszék 
es a kir ügyész más nézeten van. erre mutat a 
f e 660. számú iteiete, mely a vádlott elleni vizs
galatot tárgyi téuyalladék hiányában beszüntette, 
noha be van bizonyítva és ismerve, hogy vádlott 
■b »KJ frtuyi töke utáni kamatjövedelmet nyolcz 
„ven at eskühelyetti becsületszó alatt eltagadta, 
azután pedig bepereltetvén adósát, megesküdött 
reá. hogy a töket és kamatjait az adósnak soha 
el nem engedte. — Lám seiu a kir. tazék, sem a 
kir. ügyész, ki hivatva volna ily bűnöket szigorúan 
üldözni, nem veszik oly komolyan ,az eskü helyett 
becsület szó a latt, a láirt adóbevallásokat, m int 
czikkiró! ______ Szerk.

.4  „F ü n fk lrch n er Z elt.“  a ross 
Mór-titc/.al kövezetről.

Nem bocsátkozom ismétlésekbe, hogy 
elsoroljam mindazt, a mit a „F. Z.“ ez 
utcza kövezetéről mondott, hanem aláírom 
annak minden betűjét, sőt a Mór utczai 
lakósok még meg is köszönik a figyelmet, 
eu pedig — mint szintén érdekelt — két
szeresen örülök, hogy megelőzött valahára 
abban, amiben eddig könnyen elképzelhető 
körülményeknél fogva ovakokodtam fel
szólalni. Az utcza kövezete felülről egész 
le bizony r< sz, és különösen felülről az 
Anna-utezáig lenyúló részéig minden felett.

Az utcza, mely a felső városrészt az 
Anna-, József- és Mária-ntcza .keresztül 
vágásával, a János-utcza érintésével össze
köti a főutczával, a város egyik —  még 
pedig a vidékiek által is — legjártabb 
és népesebb utezáinak egyike s így méltó 
a figyelemre, mert kiválóan rósz kövezete 
miatt nemcsak a helybeli, de a vidéki 
lakosoknak is sok rósz élezekre ad okot, 
— solszor és különösen télen veszélylyel 
egybekötött járhatása miatt .pedig nem 
éppen áldó kifakadásokra. Én többször 
beszéltem a kövezés ügyben egy-két szom
szédommal, de a kövezést meg nem kezd
hettük, még pedig a figyelmet érdemlő 
okoknál lógva. Az nteza ugyanis, és pedig 
felülről az Anna utczáig, tehát a legrosz- 
szabb helyen csak 4‘5 méter széles, tehát 
a pécsi legkeskenyebb ntezák egyike (azért 
jó barátságban élünk ám szomszédok!), 
a járda pedig miudkét oldalról a faltól 
kezdve legkevesebb 2  méternyi tért venne 
igénybe, a fenmaradt 25 méternyi tér 
pedig csak nehezen elég egy kocsinak 
s így kitérésről, ha csak a járdára fel 
nem megy, szó sem lehet, — az pedig, 
hogy csak az egyik oldalon láttassék 
el járdával, bármelyik részen történjék, 
az illető háztulajdonosokra nézve méltány
talan, — s ez ellen az illetők eleve is 
óvásukat jelentik be. Tehát mi történjék ? 
Ez az nteza, mely különben teljesen kö
vezett — de roszul, s külön járdával nem 
bír, a futólag érintett körülményeknél fogva 
megérdemli a város részéről a nagyobb 
gondozást, s különösen azt, hogy ezen 
utcza-részt a város teljesen apró koczkák- 
kal rakassa ki, vagy legalább rakassa le 
oly alakú más kövekkel és jól, melyeken 
a járás könnyebb. —

llogy ezen utcza kövezetét illetőleg 
már régebben igy gondolkodtak a város 
nál, mutatja az, hogy a járda részére 
szánt tér, mint több belyen van, nem ha
gyatott üresen, hanem ki van szintén rakva 
kövekkel. — Különben eltekintve ettől, a 
Mór utcza tisztaságánál fogva is lőotcza 
a Kis Flórián utcza és környékéhez képest, 
hol a járda helyét még kövezet sem tölti 
el, hanem van ben szemét és esős időben 
bokáig érő sár! —  Ajánljuk ezt is a 
„F. Z.'-nak. —

E g y  háztulajdonos.

T ö r v é n y s z é k i  c sa r n o k .
Büntető ügyek.

április hó 16-án t Benge Jánosné 
szül. Woltart Katalin, Popovics Zsifkó, 
Mayer Mátyás, Mayer János és Mayer 
Mátyásné súlyos testi sértéssel vádoltak 
bűnügyében kir. táblai Ítélet kihirdetés. 
— özvegy Váczi Johanna szülét. Mayer 
Rozália bakóczai illetőségű elleni bűn
ügyben végtárgyalás. — ilerczeg János 
pécsi lakós elleui büuügyben kir. táblai 
kelet kihirdetése. —  Végh József és neje 
magyar egregyi lakós elleni bűnügyben 
végtárgyalás. —  Nagy Péter és társai 
nagy- harsányi lakós elleni bűnügyben, a 
Curia mÍDt legfőbb itélőszéki Ítélet kihir
detése. —  Beid Ferencz pécsi lakós elleni 
sikkasztási bűnügyben ítélet hirdetés.

Április hó 18-án: Gamauf Ferencz 
hamis esküvéssel vádolt elleni bűnügyben 
Tégtárgyalás. — Pandúr István gyümöl- 
csényi és Pandúr György egyházbéri la
kónk elleni bűnügyben végtárgyalás. —

Misetics János pécsi lakós ellőni bűnügy
ben végtárgyalás. Isi .

Április hó 19-én: Gabiit Mihály báta- 
széki lakós elleni bűnügyben végtárgyálás.

Április bó 22-én: Pőrils Vincze és 
társai róimdfai lakosok embcböíéssél vá
doltak elleui bűnügyben kir. fáb-ai Ítélet 
hirdetés. — Pololamk Anna vásasi lakós 
gyermekgyilkossági kísérettel vádolt elleni 
bűnügyben végtárgyalás. — özvegy Tbier 
Jánosáé szül. Lobi Erzsébet csalási bttu 
bgygyel vádolt elleni bűnügyben végtár
gyalás. —  Bánovics Ignácz és társai mo
hácsi lakósok elleni bűnügyben végtár
gyalás. — Mihályovics Zsifko és társai 
elleni bűnügyben Curia mint legtöbb ité
lőszéki Ítélet hirdetés. — Volk József és 
neje Schlapp Katalin szabari lakosok szü
lői bántalmazással vádoltak elleni bűn
ügyben Curia iniut legfőbb itélőszéki Ítélet 
kihirdetése.

április hó 23-án: Engert Mihály d.- 
szekcsői lakós szülők bá talmazásával vá
dolt elleni bűnügyben végtárgyalás. — IQ. 
Szabó János helyesfai lakós szülei bántal
mazásával vádolt elleni bűnügyben végtár- 
gyaiás. —  Schneider András kassai lakós 
bírói zártörés és sikkasztással vádolt elleni 
bűnügyben végtárgyalás.

Április hó 25-én: Dccsi János, Kis 
Karácsony József, Karácsony József és 
Decsi István egerági lakosok gyilkosság 
és abbani bünrészességgel vádoltak bűn 
ügyében végtárgyalás. —  Hahuer Pál és 
társai elleni bűnügyben Curia mint leg
főbb itélőszéki ítélet kihirdetése.

H I V A T A L O S .

— 763. szám . V I. 1979. H irdetm ény, 
k i  aradi kereskedelmi és iparkamara ezennel je
lenti, hogy az érdekeltek kérelme folytán az Arad- 
begyaljai borvasár az idén nem a tavaszi hónapok 
alatt, hanem az ősz folyamában fog megtartatni. A 
további intézkedések m int eddig, annak ide
jén közhírré tétetni fognak. Arad, 1879. inárczius 
18-án. Az aradi kcrerkedelmi és iparkamara: 
Deutsch Bernat s. k. elnök. Dr. Gaal Jenő a. k. 
titkár.

— M7/i$7» s z - H irdetm ény. A  franezia  
köztársaság elnöke f. é. márczius 17-én törvényt 
hirdetett ki, mely a köztársasággal szerződése vi
szonyban álló államok irányában a franezia vám
tarifa némely tételeit módosítja. Ezen törvény szerint 
ugyanis az 1866. évi deczeniber 1 1 -en Franczia- 
orszag és a i osztrák-magyar monarchia közt kötött 
kereskedelmi szerződés a) tarifájában [bevitel 
Francziaországba] foglalt vámok, a gyapjnfonalakra 
vonatkozók kivételével ismét életbe lépnek.

Ezen kívül elrendeltetik, hogy bármiféle 
nyers anyagok és iparczikkek, beleértve a gépeket 
és géprészleteket is, melyek Külföldről hajóépités 
vagy hajéfelszerelés czéljából Francziaországba 
hozatnak — vámmentesek, feltéve hogy egy év le
folyása alatt az említett czélra való felhasználtata- 
tásuk igazoltatik.

Végre ielhatalmaztatik a franezia kormány, 
hogy az 1879. évi január hó 1-je előtt útnak in
dított, vagy ezen idő előtt kötött üzlet folytán Fran
cziaországba bevitt árúk után tényleg fizetett ma
gasabb vámtételeket sz illetőknek visszatéríthesse.

Mi ezennel közhírré tétetik.
Sopron, 1879. april 8 -án.

A kereskedelm i és iparkam ara.

Különfélék.
—  A  pécsi nőcgylet á lta l 1979. évi 

április hó 27-én azaz Vasárnap a hely
beli Oerlzen-féle házban a „Dalárda' 
helyiségében dél után 3 órakor Rendkí
vüli közgyűlés fog megtartatni. Melyre a 
a mélyen tisztelt egyleti tagokat van sze
rencsém ezennel teljes tisztelettel meghívni 
Ezen rendkívüli közgyűlés tárgyai 1. A 
módosított s felsőbb jóváhagyást nyert 
alapszabályok érteim ében „Fővédnök*, úgy
1 . Az életbe léptetendő gyermek kerti és
3. A női kézmltoskolai gondnoknők meg
választása. Pécsett 1879 april 10-én teljes 
tisztelettel Cseh Kövér Anna egyleti elnök.

— H alálozások. Özvegy D aem pf Se
bestyénné szül. Throncr Aloizia april 14 ón 
élte 8 8 . évében végelgyengülésben; — 
Szabó Ferencz april 12-én élte 32. évében 
hosszasb betegség ntán elhalálozt&k. Béke 
hamvaikra! —  Kammermayer K. városunk 
egyik szépsége f. hó 16-án hosszas szen
vedés után élte virágzó korában jobb létre 
szenderült, s nagy számú tisztelői mély 
részvéte mellett tegnap d. u. 4 órakor he
lyeztetett örök nyugalomra. Áldás poraira!

— Stádtische Theater in Fünfkirchen. 
A művészet és humanismus oltárán dicsé
retet érdemlő buzgalommal áldozó váro
sunk aunyira még nem vitte, hogy köz
épületei közt a színház is helyet foglaljon. 
Midőn városi színházat említünk és óhaj
tunk természetesen lehetetlen magyar szín
házat nem értenünk alatta. — Ezekből 
kiindglva, meg nem foghatják, hogy az 
ünnepek alatt érkezett német színtársulat 
mi jogon aionceirozza színházi jelentésein 
ökölnyi ciceró'Létükkel, hogy előadásait a 
Fünfkircbner stádtische Theaterben tartja. 
— Már édes sógorok megbocsássanak, — 
de ha isten megengedi érnünk, hogy vá
rosi színházunk lesz, és nem szorulunk a 
jelenlegi drágán bérlett, de azért rongyos, 
kopott és a közegészségre ártalmas paj
tára, az nem lehet, és nem is lesz más, 
mint —  magyar, — s ott más mázsa nem 
fog megtelepedhetni — csak a magyar.

— ó  Felségeik ezüst menyegzője al- 
kalmából a hírlapok ama bírt hozták, 
hogy valamennyi megye, fő- és alispánja 
által küldöttségileg fogja hódolatát bemu
tatni a trón előtt. E hir teljesen alaptalan, 
mintán csak az országgyűlés és Budapest 
részéről fog tisztelgő küldöttség Bécsbe 
átázni.

— Sétányaink érdekében vettünk <yy 
terjedelmesebb czikket. melyet azonban 
vételekor idő és tér hiányában fel nem 
használhattunk, most pedig már a hely
beli német lapbau jelent meg. —  Jobb is 
igy, mert megjegyzés nélkül amúgy sem J 

-közölhettük volna. — Városunknak, ha
van rendelkezésre álló pénzalapja, sokkal 
sürgősebb teendői vannak, miuő a köz
vágóhíd felállítása sat., mint a sétányok 
kibővítése, padok njitása, sugárúti szé
delgésekre pazarolni a kipréselt adópén
zeket. — A kevés, vagy semmi adót nem 
fizető járdakoptató közönségnek nagyon 
kellemes dolog lehet, ha válogathat a sé 
tányokban, a geschüftelő szédelgőknek 
szinte örömük telik benne a luxus költe
kezésekben, de a birtokos adófizető előbb 
megválogatja mi a szükséges és hasznos, 
azután La telik, a szépet sem felejti el.

— A  nagyhétnek m ásodik felében és 
busvét vasárnapján annyi áldás szállott le 
a felhőkből, a mennyi nagyon is felesle
ges volt, az iszonyú víztömeget az amúgy 
is a felszínig telített talaj nem bírja el
szívni, de folyása sem lehet egy pár nap 
műve, minél fogva réteink nagy része viz 
alá került. — Húsvéthétfőn kiderült az 
ég valamennyire, de nyugoti és déli szelek 
mellett csütörtökön ismét reá kezdé Ju
piter pluvius megszokott erélyességgel mű
ködését. — A mint a lapokból olvassuk 
a sok eső országos kalamitás lett, a ta
vaszi munkákat akadályozza és sok földet 
a tavaszi vetések alá alkalmatlanná tesz.

—  G yilkossági kísérlet, A p r il 12-én  
esti 9 óra tájban Margit János nagyhar- 
sányi jobbmódu gazda és presbiterre egy go
nosztevő az ablakon át lövést tett, a fegy
ver ticzkó és scréttel volt töltve és egy 
serét Margit nyakába fúródván, veszélyes 
sebet ejtett. —  A tettes meggondolva járt 
el, a gyilkosságra azon időt szemelte ki, 
midőn a háznál volt számos vendég eltá
vozott és az istállót, melyben a szolga 
szokott aludni, előbb gondosan bezárta, 
hogy a kert felé elszökhessen.

— B ezárták  iskolájukat. A  siklósi 
gör. kel. iskola tanulói között kiütött a 
vörkeuy oly mértékben, hogy nehány uap 
alatt 20 gyermek betegedett meg. Ezért 
a felekezeti iskl. hatóság az oktatást egy
előre két hétre beszüntette. Siklóson tehát 
ez időben csak a helv. hitk. iskola mű
ködik most tényleg, mivel az izr. iskoláját 
most renoválják — de növendékei külön
ben is élvezik a félévi és húsvéti szün
időt ; a r. k. iskola meg rendőrileg van 
beszüntetve, és mivel eddig iskolai helyi
séget szerezni nem sikerült, — az oktatás 
még mindig szünetel. Ez állapot, nem 
tadni, mikor éri végét, annál is inkább 
sem, mivel a rokkant épület költséges ki
javíttatására eddig sem költség, sem anyag 
be nem szereztethetett. Valóban szomorú 
oktatásügyi viszonyaink ily menetben uem 
egyhamar érnek végét.

— H ogy a m i városi rendőrségünk 
sok pénzbe kerülő nagy apparátussal ren 
delkezik, az általában tudva van, de az 
adófizetők nem csak tudják, hanem érzik 
is, (mindazonáltal nem igen érzik ezen 
drága apparátusnak hasznosságát akkor, 
midőn a házi tűzhelyek mindenféle beto
lakodó szemtelen házaló és alkalmi tói- 
vajoktóli megóvása kívántatik meg. <— A 
szemtelen világcsalás eme korszakában 
pedig kétszeres kötelessége a rendőrség
nek arra Ifgyelni, hogy ne mindenféle 
jött-ment és ismeretlen jómadárnak, hanem 
csak ismert itteni illetőségű jó maga- és 
illendő viseletű s ezek tekintetében bizto
sítékot nyújtó egyéneknek engedtessék 
meg hirdetményeket, ajánlatokat sat. a 
házakba hordogatni; az árukkali házalást 
pedig a legnagyobb elővigyázat mellett 
is csak oly árukra Dézve engedje meg, 
melyek a helybeli piaczon a kereskedé 
sekheu éppen nem kaphatók, mert kü 
lönben a házalással okozott alkalmatlan
ság semmiképen sem menthető. — A to
lakodás már oly mérvű, hogy még hüsvét 
vasárnapján is ki volt téve városunk kö
zönsége egy szédelgő éllietetlcnségének, 
ki arczátlan ktlldönczével kém- és tolvaj 
módra (lejáratta a város lakásait és fel
zavarta a lakók nyugalmát, ki elutaztat 
van, még a legszeratelenebb viselettel meg
botránkoztatott. — Figyelmeztetjük a rend
őrséget, hogy csak orvosilag megvizsgált 
egyénnek engedhető meg a házalás és 
hirdetmények kihordása, — ne hogy a 
kosz és más ragadós betegségek elterjesz
tésének is kitétessünk.

—  T ilto tt sorsjáték. Tudva  van, hogy 
az állami bevételforrást képező sorsjáték 
(lotto) érdekében minden másnemű sors
játék rendezése tiltva, illetőleg engedélye 
zéstől és a sorsjegyek névértékének megfe
lelő százalékos dij lefizetésétől feltételezve 
van. — Nem érthetjük ennél fogva, hogy 
engedheti meg rendőrségünk, hogy váro
sunkban egy egész raja a kutsébereknek 
űzi rendszeresen és egész nyilvánossággal 
a sorsjátékot és ezzel egybekötött n ndsze 
rés csalást, még kevésbé érthetjük, fcogy 
a m. kir. pénzügyi és pénzügyőri közegek 
sem törődnek ezen kihágásokkal, miket 
úgyszólván naponta orrnk alatt Űznek — 
ügy látszik, hogy Magyarországon az ily 
jöttmenteknek minden szabad, mert sem 
azt nem keresik, hogy nagykornak e ? (há
zalás csak nagykorúaknak engedhető meg,) 
sem hogy katonai kötelességüknek meg
feleltek-e? — még kevésbé azt, váljon 
nincsenek e ragályos betegséggel megfer
tőzve? — Pénzügyőreink a csempészett 
dohány nyilvános árulását is megengednék 
talán kutsébereknek, legalább azt követ
keztetjük abból is, hogy kereskedésekben 
nyíltan árulják és a vendéglők és kávé- 
házakban székében használnak oly játék
kártyákat, melyeken ott díszeleg a kétfejű 
bagó, melyektől tehát a bélyegadót az

osztrák kincstár bevételezte és melyek Ma
gyarországon csempészett árúnak tekin
tendők.

— Gyászjelentés. Szomorodott szívvel 
jelentjük a tisztelt olvasónak hogy dac/.ára 
a legfőbb törvényszék (Verhovay ügybou) 
f. évi april . . . hozott ítéletének Tisza 
Kálmán és daczára a pécsi törvényszék f. 
é. april 7-én (Gillos ügyben hoz .tt Ítéle
tének Trefort Ágoston miniszterek, még 
nem váltak el a bársonyszéktől. (Lapunk 
egy munkatársa e gyászjelentésnek fekete 
keretbeni folytouos közlését indítványozza, 
azonban mi nem adunk neki fekete keretet 
nehogy polgármesterünk elhízza magát és 
aztgodolja, hogy a miniszterekkel egy kate 
goriába soroljuk őt.)

—  Gsekonics Ján os grófot ö felsége 
valóságos belső titkos tanácsossá nevezte 
ki, a szegedi árvízkárosultak segélyezése 
körül hozott nagyszerű áldozataiért. E ki
tüntetés tehát most kivitelkép oly érde
mek jutalma lesz, melyek előtt mindenki 
tiszteiéitől hajol meg.

— Macskazene P a tti Charlottának. M int 
Nagykanizsáról írják az ottani fiatalság 
Pattinak, hangversenye után, macskazeuét 
adott. Erre az szolgáltatót okot, hogy a 
művésznő ép oly követelő, mint ezelőtt 
15 évvel, mikor még hangjáuak teljes bir
tokában volt, s a közönség kihívását figye
lemre sem méltatta.

—  A  k i a rendőrfőnököt meglopja. A  
budapesti plébániai templom ünnepe alkal
mánál a budapesti illetőségű 15 éves Glanz 
Iguácz Jekelfalussy rendőrfőnöktől bagaria- 
bőr-tárczáját ellopta. A reméuydus fiatal 
suhauez befogatott.

—  A nyagi helyzetünk iüustráczió jóhoz. 
Aradmegyében, Világoson egy beltelekből 
s egy szőlőből álló ingatlan, melyre egy 
aradi hitelező pár évvel ezelőtt 400 frtot 
kölcsönzött, a bírói harmadik árverésen 
4 frt 90 kron vagyis négy Irt kileuczven 
krajezáron kelt el. Az árverés helyszínén, 
a jegyzői irodában mintegy busz világosi 
lakós, köztük a segédjegyző is jelen vélt 
8 ez utóbbi a beltelekre esu >a tréfából 10  
krral többet ígért, mint előtte valaki, az 
az 70 krt. Nem csekély volt aztán meg
lepetése, mikor leütötték, „hogy senki töb
bet harmadszor* és a beltelek hetven krért 
tulajdonába ment át. Ugyanígy lett az 
1130 öles szőlő 4 frt 20 krért, egy másik 
árrerelő birtoka. Biz ezek valóbau szó 
moru viszonyok! Ausztriában sincsenek 
egyébiránt másként. Stájerországban a 
múlt márcziushó folyamában naponkint 
átlag két parasztcsalád Űzetett el végre 
hajtási utón házából és telkéről. A hiva
talos lap márczius havában 207 végrehaj 
tási árverési hirdetést közölt. Tiz esetben 
maga az államkincstár volt kénytelen adó
hátralékok miatt az árverést kérelmezui; 
hogy hány más esetben okozta a túlságos 
adóteher az illető család romlását, azt a 
kimutatásból, fájdalom, kivenni nem lehet. 
Hogy a végrehajtások minő folyamatot 
vesznek, azt megítélhetni a következő való
bau elszomorító esetről: Márczius 31-én 
tartatott egy kranichsfeldi nagy birtok har
madik árverése. A birtok becsára 145,000 
frt; az árverésen egy árverelő, dr. Berzé 
itgyvéd voltjelen, aki többet Ígérő hiányá
ban a birtokot — száz forinton vette meg.

— M ég egy politikai gyilkosság. A z  
arcbangeli rendőrfőnököt, Piotrovszkit, f. 
10 én ágyában meggyilkolva találták. A 
kihűlt holttest mellett a következő tartalmú 
ezédula feküdt: „Leugyel voltál ugyan, de 
azért az ideszámüzött lengyelekkel szem
ben gonoszabb voltál mint a legkegyetle
nebb orosz hóhér. Dögölj meg hát te kutya; 
nem vagy méltó rá, hogy az emberek között 
élj. A végrehajtó bizottság.* (Nálunk nem 
ily barbárok, mert 1861-ben megválasz
tatták az 1850 iki feketesárga honvéd fog- 
dosókat alispánoknak és képviselőknek, 
még az érdemekben dús volt honvédek
nek ha ugyanezen pártfogást nem egészen 
nélkülözték legfellebb egy egy alárendelt 
állást adtak, hogy ében ne veszszeuek.)

— Á rta tlan u l ítélt halóira a bécsi 
esküdtszék egy háziszolgát két asszony 
meggyilkolásának gyanúja miatt. A császár 
kegyelme busz évi börtönre változtatta a 
halálitéletct s ezáltal egy törvényszéki 
gyilkosságot gátolt meg. A valódi gyilkos 
egy cserepes, most halt meg, ki halálos 
ágyán be is vallotta véres tettét. Az ár
tatlanul szenvedőt szabadlábra helyezték.

— (K iti lto tt könyv). T isso t Victornak, 
a „Milliárdok hazája* czimü könyv Írójá
nak „La Cotesse de MYmtretout* czimü 
regényét a frauezia hatóságok megtiltották 
a pályaudvorokon s házalók által árulni. 
E könyv valódi chronicque sesndateuse, 
telve a legpikánsabb részletekkel a bajor 
király, s más uralkodó hercaegek, a német 
udvarokban szereplő WrangrrlrBtgyek élet- • 
története és kalandjaiból.
' >-r H ogy gazdagodik B o tsch ili?  A
franezia kamara <jáfeűlegi tárgyalásai a 
járadék átszámításai iránt igen érdekesen 
világítják meg azon fitkót, miként gazda
godik A liotschifű ház? A bankár a vál- 
tóUgynokök syadikusát, megvesztegette, s 
ez elárulja néki á kormány véleményét az 
átszámítás iránt, s erre alapítja a nagy 
pénzemberalegalattomosabbcselfogás meg
gazdagodására; t. i. több napon át kéz 
alatt megvásároltatja az erősen csökkent 
járadéki papírokat, melyek a miatt estek, 
mert egyetlen járadékos vagy tőkepénzes 
sem merte járadék-papírjait a piaczra bozái 
félvén az átszámítástól. E rabló eljárás
ban nem saját ügyessége által szerez nye
reséget, hanem egy syndreus ietküsinereft- 
letuége szolgát eszközül polgártársai kifosz
tására. Visszaemlékeztet ez a Rottschild 
ház leghíresebb államcsínyére. A solferinpi 
csata után *  párisi Rotsohild -a bécsihez

gyors tudósítást küldött e szavakkal „̂Hol
nap érkezik Sebőiéin.* E jelszóban már 
eleve megállapodtak, a „scholem* zsidóul 
„scholom* (béke) azt jelenté, hogy béke
kötés jön létre, s ha Villatranea nem ho
zott volna békét, „Scholem meg nem érke
zése* lett volna jelezve. Az osztrák nem
zeti kölcsön akkor 40-re esett le, s a nye
részkedő Rotschild háznak egy egész napja 
voltBéc8 bén, Berlinbe», Hamburgban Frank
furtban és Boroszlóban a nemzeti kölcsön 
papírjait összevásárolni a legalacsonyabb 
árfolyammal, s egy hét múlva már hatva
non adhatta el a megvetteket. Tanuságos 
és érdekes azon mód, melylyel a meglevő 
milliók szapnrittatnak, az ily urak nem 
igen törődnek avval, tisztességes munka 
és gondolkozás, vagy fosztogatás által.

— M eggyilkolt m uszka rendőr. K iew -  
ből f. hó 8 -iki kelettel következőket ír
ják : Tegnap délután 41/. órakor az -itteni 
Vladimir-szobor közeléből több lövés vaia 
hallható. A ftSp a hely színére sietett s 
ott egy fiatal embar vérző bulláját találta 
a porban heverve, kiben néhányau egy 
Baranovszky nevű titkos rendőrre ismer
tek. A szerencsétlen ember hir szerint két 
rendőr társával egy Orotsinikov nevű go
nosztevőt le akart tartóztatni. Ez ellen
szegült, pisztolyt ragadott s Baranovszkyt 
lelőtte, aztán megugrott. Hogy miért en
gedte a másik két rendőr megugraui, azt 
nem Írják meg.

E llopott fokormángzó. A  charkowi 
főkormányzóhoz a napokban -— lengyel 
lapok közlései szerint — a főügyész ko- 
csisa jött és sürgősen hívta a főügyészhez, 
azon ürügy alatt, hogy Krapotkin gyil
kosát felfedezni sikerült. A tőkormáuyzó 
e sürgetésre a főügyész által küldött hin- 
tón távozott és azóta eltűnt, — atyai 
gondjuk alá vették a nihilisták. E napok
ban jött a rendőrségi főnökhöz egy levél, 
melyben kéri a íökorináoyzó őt, hogy ne 
buzgólkodjék nagyon Krapotkin gyilkosai 
feltalálása körül, mert ez esetben ő fog 
lakoiui fejével mint kezesi

— A  m ai számunkban foglalt Azienda
biztosító intézte, hirdetményére, tnaJv intézet a leg
régibb és legszüárJabbal egyike -  t. olvasóink 
figyelmét felhívjuk.

— 1 sí m ily jelentékeny haladás jegyez- 
heti fel ez évszázadban a gyógytndomány terén, 
egyetlen gyógy eljárás nem ért még oly feltűnő 
eredményt és nem talált oly kedvező Ítéletre, mint 
az, melylyel az elismert kitűnő specialista Moessin- 
ger L. G. majnai Frankfurtban a köszvényt és 
csuz-fájdalmakat. az idült, sót a legkenyesebb ese
tekben rendkívüli eredtnénynyel gyógykezeli. — A 
tudomány eddig csak mérséklő és fájdalom enyhítő 
szerekkel bírt, az emberiség ezen ellenségének út
já t állhatni és ha tekintjük, hogy kőszvény és csuz 
a földön mennyire el Tan terjedve, hogy Moessin- 
ger L. G. úr gyógymódja bizonyára figyelmet ér
demlő, mintán azt az Európa minden részéből eredő 
ezrekre menő ítélet és elismerés bizonyítja, hogy 
egy ép oly ésszerű mint alapos eljárás forog szóban, 
mely még a kevésbé vagyonosnak is lehetőre teszi, 
nagyobb kiadások nélkül magát bajától megszaba
dítani. — Ezen jegyzék az érdekelteknek bizonyára 
kellemes lesz. hogy Moessmger L. G. nr kihez le- 
vélileg, a bánftilom leírásával kell fordulni, taná
csát és az egyes esetekben megkfvantató utasításo
kat szívesen nyújtja, mintán a gyógycljaras a 
személyes megjelenést nem feltételezi. — Az álta
lános elismerés, melyre Mocssinger L. G. úr gyógy- 
eljárása talál, a bizonyitránvokan legjobban kifejezve 
van. melyek a társad-lom legjobb köreiből erednek, 
Moessinger úr azokat mindenkinek a legnagyobb 
készséggel bocsátja rendelkezésére.

— - Beküldetctt. A  m ai számunkban  
közzétett Kilufniíinn és Simon h a m b u rg i  bank
ház hirdetését, a t. olvasó közönség figyelmébe 
ajánljuk. Igen jé  alapon szervezett es több jelen
tékeny összegű főnyereményben részesítő, eredeti 
sorsjegyek vétele ajánltatik, alkalom nyujtatván,

;, hogy. környékünk lakosai is résMuülbesmgck a sors
jegyek idejében: roegszerezhetéhében. E zai syrso- 
lisi vállalatnak szilárdsága mellett kezeskedik mind 
az illető kormány részéről nyújtott kezesség, ynind 
pedig nevezett hirdető háznak jé hírneve, miszerint 
a nála mar számosán .előfordult nyereménye^ ki
fizetésénél legszilárdabb pontossággal járt el.

Színház és művészet.
A német szintársaság pontosan bekö

szöntött és meg is kezdé előadá
sait. Husvét másod- és harmadnapján 
vígjátékokkal mulattatá a nagy számmal 
cgybegyült közönséget; szerdán operetici 
állott elő: Zeller és Géné: „Dér ÍSee- 
kadét* czimü művével- Ha már ez úgy 
látszik szükséges, roszról szótanunk kell, 
teszszUk ezt az igazság és méltányosság 
mértékével. Pécsett még mindig vaunak 
olyanok, kik a német szóban több élve
zetet lelnek, mint a magyarban; s özek
hez tartozván a katonatisztek is, igen 
természetes, hogy közönsége a német, tár
sulatnak csakúgy akad, mint a magyar
nak. Ezt előre bocsátva, tartózkodunk 
minden összehasonlítástól, mely az egyik 
vagy másiknak hasznára vagy kárára vál
nék. A mit a fenczimzett operetté hallása 
után mondanunk kell és lehet, az, hogy 
e nemben a németek nem dicsekedhetnek 
több színészi tehetséggel, njiot a magya
rok. Pol lák jó énekes', de nem szraesz; 
Netsch és Mondheim a komikus uem 
tesznek túl Breznayn és Viharin; és fórz
és vig szerepek dolgában nem tudnánk 
különbséget a két társaság színészei kö
zött. Előnye, még pedig nagy előnye a 
német társulatnak mint operettetársnlatnak 
az, hogy énekesnői nemcsak szép han- 
guak, hanem iskolázottak is egyszersmind, 
tetszetősek és ügyesen a osinosan mozog
nak ; hogy mind női, mind férfikara meg
felel a tisztességnek. Egészben vére, a



kukáin, a simaság is a németeké. Jelme- 
rei s öltözékei is izleteaebbek. ügyelőre 
ennyit. Majd részletesebben is szálunk a 
különböző műfajok előadásáréi és végül 
megteszszUk észrevételünket a nevezetes 
tárgyat illetőleg művelődési szempont- 
bél is. —

• - . !
A múltkori számunkban leirt hang

versenyre nézve nem tartjuk fölöslegesnek 
megjegyezni, hogy az abban előadott mü
vek egyikét, a kuchs Róbert köztetszés- 
sel togadott kedélyes Serenade-ját a 
bécsi philbarmonikusok is előadták a sze
gedi árvízkárosultak javára adott buda
pesti hangversenyükben. A mit annak be
bizonyítására hozunk fel, hogy a pécsi 
zeneegylet a müveit világ haladását szem
mel tartja s mindenkép jó utón jár.

I R O D A L O M .

SS A .M ag y ar L eiikos*  25 és 26-ik füzete 
jelent meg Rantmann Frigye* kiadónál Budapesten. 
Esen fületek mellékletéi a magyar történelem 
synchronistikai térképe é* a góiraosdony rajza 
hosz nézetben. Ára egy füzetnek 30 kr.

=  f j  zenem üvek. Az Apollo zeneinifolyó- 
irat april havi szama következő tartalommal jelent 
meg: 1. Ünnepi induló Mezurányi Józseftől. 2. A 
vereshaju, csárdás Lukács Sándor hasoncziroü nép
színművében énekelt népdalokból zongorára alkal
mazta Feher Mihály. 3. Alkonyaikor, szalondarab 
Jlatzenauer Ottótól. 4. Virágért, férfikar Halasz 
Józseftől. 5. Előjátékok orgonára vagy hannoni- 
umra Zsasssovszky Endrétől. 6 . Mikoron a hajnal, 
dal Állaga Gézától. Ezen hat zenemű összesen csak
1  írtba, előfizetés útján éppen csak ÖO krba kerül.
Az Apolló előfizetési ára félévre 3 Irt, mely az 
Apollo kiadó hivatalához (Budapest, vár. Verbóczy-
utcza 137. szám] ezimezve küldendő be, legczélsze-
rüebben postautalvány útján. Az Apollo hét évi 
fenállása óta hazai zeneszerzemények közlése mel
lett a nevezetesebb külföldi zenemüveket is meg
ismerteti előfizetőivel s bármely zenegyüjtemény 
diszére válik és ezért pártolásra méltán ajánlhat
juk. A t. előfizetők a f. évben már megjelent szá
mokat is megkapják.

S  „A k irály i ünnep emléke** czimű füzeiké 
e napokban hagyja el a sajtót, ára 10 kr. lesz. j A 
füzetkét az „Eötvos-alaj:'* gyfijtőbizottság tisztikara 
mar áttekintette s ennélfogva azt a niptanítóknpk 
terjesztés végett melegen ajánlhatja; a íületke be
cses nemcsak azért, mivel anyagot szolgáltat & ki
rályi ezüstmenyekzö alkalmával tartandó s a nemzeti 
érzületet fejlesztő ünnepélyes tanítások szamara, 
hanem azért is, mivel mint történeti olvasmány ké
sőbb is mindig felhasználható leend. Azon tanító 
uraknak, a kik a könyvecskét a „Népnevelők L'{>- 
já “-nak szerkesztősége, avagy az „Eötvös-alap“ tit
káránál (Lutu-nberger Ágost, ev tanító, Deáktér 3> 
nagyobb mennyiségben rendelik meg postautánvét
tel, 25 százalék, kisebbnél 15 százalék elengedtetik.
A munka szép képekkel lesz diszttv’, s később Kó- 
kay Laj - könyvkereskedő (Károly-utcza IV. kér.) 
bizományába kerül. Kiadója a budapesti tantestület. 
Nyomtatja a Krauklin-Társulat. A tizetekből befo
lyó tiszta jovedeb m felerészben az á r v íz k á r o s u l t  
ta n ító k é , ielerészbeu pedig a n é p ta n í tó k  „Eöt- 
v ő s-a lap '- já é  leend.

S  Az Ssszehason itó IrodnlumtArténjti
lapok el idei ötődi és hatodik száma kiválóiig 
érdekes és tanulságos tartalommal jelent meg. Kö
zelebbi szamunkban egy mutatványnyal szolgaiunk 
belőlük. addig is idejegyezzük, hogy többek között 
P e t r a r c a  egy eddig ismeretlen sonettjét foglalja 
magúban az ötödik szám; továbbá Minckwitz szép 
tanulmányát a hatodik. E tanulmány a versmérték- 
röl. az úgynevezett rhytbmikarúl és alkalmazásúról 
szól. Tartalmaz végül orosz, olasz, magyar, czigáfy 
költeményeket különböző fordításokban.

2 5  Gróf M onteehristo regény Mehner Vil
mos által rendezett illusztrált kiadványának 26—30. 
füzetei megjelentek. Ezzel a regény be van fejezve.
— Ennek folytatásaként tovább folyik a „Világ 
ura" ezimü regénynek füzetes kiadása. Egy füzet 
ara 25 kr.

=  Dr. Rib ry  Ferenc* .K épes v ilág tö r
ténet" ezimü munkájának 4-ik és 5-ik füzete je
lent meg Mehner Vilmos kiadásában. — K iilliti- 
snk elsőrendű mind a papír finomsága, mind számos 
mfimelléklet. térkép és a szöveg közé nyomtatott 
képek tekintetében. — Egy füzet ára 30 kr.

—  A .Csöndes órák* szépirodalmi társa
dalmi jé* művészeti közlöny f. é. 48. számának 
tartalma : „A gyógyithatlan seb** (eredeti regény.) 
Benedek Aladártól. —>Franc»iaors*áglioV,(eredati 
költ) Ábrányi Emiltől. — „Hattyúdal-Tele'* (ere
deti költ) Benedek Aladártól. — -Egy' téli álon)** 
{eredeti elbeszélés], Dominkovics Marie-tóf. — 
„Színésznő és zardaszüz** (franczia elbeszélő*]. 4- 
„Vineta* [Malter Vilmos költeménye] Farkas A Í- 
taltól. — „Nemzeti kültérink", Cato-tól. — „Ter
mészetrajzi találmányok- II. Büttner K.-tól. «- 
„Hét életszahály* [Jefferson költeménye], Farkas 
Antaltól. — „Bni vagyok én* [népdal, tárcza-vers], 
Széphdry I Jenőtől. — „Eugénia császárné öltözi- 
azobája" E. I. L.-tól. — „A kigyó-kövekröl".
.A  jé szemek törvényei* — „Nagyvilági hírek* 
„vegyes újdonságok", „apró hírek,* — A b o r í 
té k o n :  Hymen sakk-rejtvény, képtalány, szikrák, 
a szerkesztő nyílt válaazai. hirdetések. Kiadó hiva
tal Bndapeat Sándor ntcza 23. Előrefizetési ára év
negyedre 2  f r t ’

== CJ zenem üvek : T ábnrszky és Parseh
tenamükereakadésében megjelentek. Riezacza nóta. 
Két eredeti dal 1. Rozmarínkszsl jaj be illatos. 2 
Ezerével. „Akkor ezép a kis lány.* Éneklángra 
zongorára külön ezerré Szenti rmay Elemér. Ára 60 kr

UJ könyvek, a  Franklin-Társulat kiadásá
ban Budapesten, újabban megjelentek:
Kubinyi Lajos. Iparos gazduoetzonyok könyve 

iparos-gazda családok számára. Képekkel. Ága 
fűivé 70 kg.

Ölesé kO nyvtár Szerkeszti dr. Gyulai Pál.
71. füzet: T a in e  H. Az e s z m é n y  a m ü v e - '

sz e tb e n . Franczlából fordította l .a t-
rach József Ára fűzve 30 kr.

72. füzet: L e a a in g  Gotth Ephraim. B öU s 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ á ^ h ^ ^ ^ r á m ^ J i ö í t e m é n y ^ ^ e l v |^

násban. Németből ford. Zichy Antal. 
Ára fűivé i i  . > 50 kr::

73. fimet: B eüld. A u g u a tu a  o a a lá d ja  és
k o ra .  Francziiból átdolgozta Molnár 
Antal. Ára fűzve 30 kr. ..

74, fű ié t;  L in d á n  PiL  M o lié re . Fordította
Bán fi Zsigmond. ,Ara fűzve 30 kr i

76. füzet; F e u i ü e t  Oktáv. E g y  n i  n a j l í j a  
Regény. Franczstbol fordított^ ^áy  
Béla. Ára fűivé 40 |kr.

76. füzet: M a c a u la y i  P á r é r t  B e r t r a a d .
Angolból ford. Angyal Dávid. Ara 
fűzve 30 kr. n

77. füzet: M o lié re . A b o t-c e in i l ta  do k to r.::
Vígjáték 3 felvonásban. Fordította 
Kazinczy Ferenaz. Ára fűzve 20 kr.

78. füzet: L o u ie -L e n d e  L. C a m a ro n . fyi-
sod a mexikói háborúból. F rancijá
ból fordította Haraszti Gyula. Ára 
fűzve 2 0  kf-

Találm ányok kllnyve. Ismeretek a kézműipar és 
műipar mezejéről. A foldmiveles-, ipar- és keres
kedelemügyi m. k. minisztérium megbízásából 
átdolgozta Frecskay János. Számos koppéi. !13, 
34 füzet (IV. kötet a  és 4. füzete). Árafüzve 80 kr.

T arta lm a: A dohány és a többi narkotikum 
szerek. — A dohány termesztése. — Ccheraiai 
éa alkató részek. — A dohány a gyárban, - j  A 
pipadohány. — A szivargyártis. — A tubák. —
A dohanyfogyasztas. — Az ópium. — Ohemia 
alkató részei. — Haksis. — A komló. —> A sfe- 
szes italok. — Pálinkafőzés és szeszégetés. —
A malátakészités. — beezefrézés. — A czefre 
erjedése. — A pácoló készüléké* — A likBr- 
gvártái. — A bor — A szőlófcjok. — Alkotó 
részei. — A szüret és mustkészités. — A mes
terséges borjavitás. — A bor kezelése a pinezé- 
ben. — A pezsgőbor vagy a chatbpagnei. — A 
esi gér vagy gyümölcsbor. — A sörfőzés. — A 
sörlének erjedése. — A fenékforras.

Történelm i k ö nyv tár. A magyar Lépnek ésilju- 
ságnak ajánlva. Egy-egy füzet ára fűzve 40 kr.
60. füzet ; A s s y r i a  éa  B aby lion ia , és » b é t

l e g r é g ib b  v ilá g v á ro s  N in  iv e  és 
B ab y lo n  tö r té n e te .  Irta dr Lázár 
Gynla.

61. füzet. A k e re s z te s  h á b o rú k  tö r té n e té .
Irta dr. Lazár Gyula.

62. füzet; 1 1 . v a g y  j e r u z s á l e m i  E n d r e
m a g y a r  k i r á l y .  Irta  Áldor Imre, 

== .4 „Képes családi lapok* 12-ik füze
tének tartalma: Az utolsó Bolond. Beszély, Bran- 
kovjes Györgytől. (Folytatás.) Véli ncze lovagja 
Regény. írta : .íjchlegel Miksa. Fordított: K. Be- 
niuzky Irma. (Folyt.) Csak az első sző kivan’ mar 
mondva. (Költ.) Hofiuap F. után Kuliftay Kde. 
Női párbaj. Elbeszélés az orosz udvari életből. Sa- 
cher Masoehtól. Fordította: Milesz Béla. ( Fö ljlá
tás.) Madonna Yioíanta. (Egy ó-velenczei krónika 
után ) F. K.-tól. Sínem. Egy arab leány története. 
Vincenti Karoly-tól. (Vcge'j Ifj. Ábrányi Kornél.
Az orrszarvú madár. Bengalia Erdőiben. Sz. Erzsé
bet temploma Xassan. A muezzin. Ostrom alatt 
Tavaszi bajok. Való-igaz! A jaguár torka fölött. 
(Amerikai kaland.) Hasznos tudnivalók. Irodalom 
és művészet Különfélék. Apróságok. Képek ltj . 
Ábrányi Kornél. Haicz a vizen. Csak az első szó 
kivon' már mondva! Az orrszarva madar. Akiraly- 
tigris. A kassai székesegyház A muezzin. Ostrom 
alatt. Való igaz! Kiadja M<*hner Vilii;'-,, Budapes
ten Kalap-utcza 4 sz. Aia egy füzetnek 30 kr.

GABONA ÁRAK
a f. é. ápril lm 11-én tartett heti vásáron.

1. oszt. II. oszt. ILI. oszt. 
Búza 100 klg. fit. 7.60 ft. 7.40 ft. C.BO 
Kétszeres „ „ „ 5.90 „ 5.60 „ —
Rozs „ „ „ 5.20 „ 5.00 „ —
"'írpa » » n 4.50 . 4.30 , — .—
Zab . , „ 5.40 „ 5.20 „ — .—
Krkoricza „ 4.30 „ 4.10 „ — .— 

Hajdina 100 klg. ft. 0 .0 0  

Széna „ , „ 2.50
Szalma „ , „ 1 . 0 0

Szerkesztői üzenetek.
B. M. Budapest. „Tragédia az életből** czimú 

beszélyének rranva nem felel meg nézeteinknek és 
czéljainkuak s a ié rt nem közöljük. — Nem vagyunk 
oly helyzetben, hogy kívánságának megfelelhessünk.

„Két esők “ ezimü beszély nem érett a 
nyomda alá.

P. K. Hogy ön az elemi iskolákon már túl 
van. abbéd látjuk, hogy mar Írni tud. talán nyokz 
év malva, ba a  főgymnammon is átment, iromá
nya nyomtatható is less.

A városházi névtelennek. Névtelen tudó- 
•itasoknak nem adhatunk kitelt és a felelősséget a 
közlöttekért el nem vállalhatjuk.

P. i . Ott n h ű t! Bizonyítványát tőlünk át
veheti; j , . .

NA G r  FEK E N C Z
laptulajdonos.

HAKNCH EMI L KIN J ÓZ S E F
felelőt szerkesztő. Szerkeszti) társ.

Carbolsavas 
mész és v í z .

(Desinfections-Pulver).
E Idig legjobbnak elismert fertőtlenítő mi|- 
dennemü hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, Tázzon és ruha neműek, fortlöt- 
lenitésére ugyszinte áltatok vagy emberek
nél, kik személyes érintkezésben voltak 
tebegekkel. 36.(10—4)
Carbolsavas mész 1 Ko. ára 21) 

kr., 50 Ko. 8 frt. 
Carbolsavas viz 1 Ko. 40 kr1. 

Kapható Pécsett 9tp6et István gyógy szet
tárában.

Kellemetlen szájszag es 
fogfájás ellen.

S c h u lh o f  K A r o lr  R é b e r t  ;
m a n ch ester i lakos á lta l fe l ta lá lt

osztrák/jfcycsászárié* 
m a g y a r '^  királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert .<

SOPIANA-SZAJSZESZ
U i U § ü

1. A Sopiana-szajszesa a sz.ij- és orrúregiek 
(odtas avagy möfogak, dohányzás vagy barmi w m  
okból eredó) minden bűzét nyomtalanul eltávolít ia.

2 . Erősbiti a petyhüdt foghuet és az ingo fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi; a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (sk*r-
butikusl banzalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat. !

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a tijo 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nSin 
elegyített szájszeszszel megnedvesittotik.

5. Diphteritis és más torok bajoknál igen si
keres gargarixaló szer. 87. (2-eO)
Megrendelések elfogadta tnak: D r . Schul- 
hof A d olf orros urnái és mindecn gyó g y

szertárban  Pécsett.
W cisz Ferencs urnái Mohács, P etrá sz  

gyógyszerész urnái Miklós, H eindlhofer 
Róbert urnái Xombor, Törők J . g y á m 
szer ész és É desku ti L . uraknál BpeNt, 
Dieballti G yörgy gyógyszerész urnái Szé

li esi ehér váróit.

g yú jtsu n k  k eze t a  szeren -  
ő sé n e k  !

400,000 bírod, márka 
vagy 231,250 frt. ;

főnyeremény! nyerhetni a legújabban ren
dezett, az állam által engedélyezett é$ 
garautirozott pénzsorsedásánál.

Az uj terv oly előnyösen van  beren
dezve. hogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 44000 nyeremény játsxátik ki, 
melyek közt van a  400,000  bif. márkái 
vagy  231,250 frt. főnyeremény Hővezeté
sen pedig:

bír. marka bír . marka
1 nyerem. 250,000 1  nyer. 12.000
1 n 150 000 Üt . 10,004
l tt íoo ooo 5 „ ÖOOO
1 ft 60,000 54 „ 5,004
1 ft 50.000 71 .. 3,000
2

*
40.000 217 „ 2.000

2 30,000 531 , 1.000
5 25,000 673 „ 500
2 20000 950 „ 300
15» *. 15 000 24,750 „ 138

stb. stb.
Ezen, az állam által rendezett és ga-

rantirozott nagy sorsjáték közelebb tör
ténendő húzására

1 egész eredeti sorsjegy ára 6  márka 
vagy 3 V, frt, 1 fél 3 márka vagy l * 1 * 3/« ft, 
1 negyed l 1', márka vagy 90 krajezár.

Minden megrendelés az összeg bekül
dése vagy utánvét mellett a legpontosalv 
bán eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam czimerével ellátott 
eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos 
játékterv ingyen küldetik meg, úgy szint 
téu a búzás után azonnal a sorsolási lista.

A nyereménynek kifizetése az állam 
guruul iája mellett azonual történik vagy 
postán való küldés által, vagy natry 
összeköttetéseinknél fogva az osztrák- 
magyar birodalom minden nagyobb vár 
rosában velünk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy szerencsének örvendettek, s igeu 
sok nyerem* ny közt többször a főnyere
ményt is tőlünk vett sorsjegy uyerte, me
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki lettek lizetye.

Reméljük tehát, hogy ily biztos ala-

ru levő vállalatunk tömeges részvétnek 
g örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb s minden esetre f. é. május 

hó 15-dike előtt kérünk megtenni. 
K n u f m a n  éa S im o n

bank- és váltó-üzlete Hamburgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és kölcsiiusorsjegyek meg
vételnek vagy eladatnak.

U. i. .Szabadjon itt köszönetét mon
danunk a bennünk eddig helyezett bi
zalomért, mejyet szives megrendelőink 
pontos és Iclkii.-meretes szolgálása által 
ezentúl is legfőbb törekvésünk leérni 
kiérdemelni. 70. (7— 1)

Hirdetés.
Vb. BO Z9 VE5TDEL csődtöme

géhez tartozó, Pécsett a főutezában fekvő 
ház emeleti lakosztálya egészben 
vagy megosztva, úgy több udvari k i*  
lakás, valamint a kaputól keletnek eső 
holt egészben vagy felosztva 1879. é v i  
á p r i l  h ó  1-töl kezdve hosszabb időre 
is bérbe adandó. Bővebbet R08IN- 
GER IGNÁCZ tömeggondnoknál, (irodája 
Király-utcza 19. sz. a.). 27 (0— 10)

Regále-bérletek.
A Baranya sellyei uradalom által bérbe 

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

„ bormérési jog „ „
A sztárai révészet Somogy megyében.

A bérleni óhajtók felkéretnek a sellyei 
tiszttartósági irodában m á |u *  1-én  r e g 
g e l i  9  ó r a k o r  tartandó nyilvános ár 
verésen megjelenni.

B.-Sellye ápril 1. 1879.
A * u r a d a lm i t i s z t  ta r tó sá g .  

61 (3—2)

p ile p s ia
■  (Nehéz kór) orvosol és gyó- 
L | _ g y l t  Dr. IÁilllseh szakorvos 

Dresdá-ban (Neustadt) levélbeui 
értekezés utján. Eddig rnár 11,000-né! tö b b  
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14-1,)

m

Bérlet-hirdetés.
A Szt.-Lőrinczi bérurodaiomhoz tar- 

tozó Baranya megyében fekvő Ronádfai 
Nagy-Yátyi, Bótykűi, Büdösfai korcsmák 
és Sŝ rErzsébeti hormérési jog, valamint 
a Dinnyeberki közös korcsma, továbbá 
Somogy megyében fekvő Istvándi ven- 
déglő és ugyanazon határban levő 2  csárda 
u. m. Csillag és Viganvári és az Istvándi 
vásár jog t. évi május hó 26-ftn 
reggeli 19 órakor nyilvános árverés 
folytán í880-ik évi január 1 -jétŐl 3 egy. 
másutáni évre haszonbérbe fognak adatni.

A vállalkozni szándékozók a szokott 
bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak.

A bérleti feltételek SzL-Lőrinczeu 
(Pécí--Barcsi vasút állomása) az uradalmi 
irodában, hol is az árverezés tartatik, 
bármikor megtekinthetők.

S zt.-L örin czi uradalom 
64. (3—2) főbémöksége.

M E Z E I  G I P S Z E T
Épitészeti meszet

V í z i  k ó r a g o t
Román Cementet 

P o r tla n d i Cem entet
Porllandcem ent kövezeti-táblákat vízveze

téki csöveket

Lótakarmányi kagylókat
(saját terménye sat. sat- ajánl és kívánatra 

árjegyzékekre! és mintalapokat szétküld

Sartori Oscar
69 (3 — 1) Nagy-Kanizsán.

A la p íth a to t t  1 8 2 2 -b e n .
K if . szab.

T r i e s t i  A z i e n d a  A s s i c u r a t r i c e .
Az osztrák-magyar birodalom legrégibb bizt. intézete.

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

Óta tűz , jég- és életbiztosítási károkifi, összesen több, mint ÍO Ö  m i l l ió  f to t  
kárpótolt.

Biztosit:
a) t ű z k á r  ellen,
b) j é g k á r  elleu, különös tekintettel a gazdasági érdekekre és szükség

letekre.
c) tőkét, élet-, halál- és kiházasitási esetre.

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

Alólirt intézeti képviselő mindennemű biztosítási ajánlatokat elfogad, és 
felvilágosítást készséggel nyújt.

A Tries ti Azienda Assicuratrice. 
Pécsi főügynöksége H erm an n  és P le r n ik a r s zk i.

Wetzer és Lobmayer
B u d a p e ste u , k o r n ita fő h e r c z e g  éx 

k o r o n a  u tc e a  s a r k á n
„a szeg m agyarn  >höz' ‘

Hamburgi vászon,
kész női és férő

f e h é r n e m ű - r a k t á r ,
továbbá

függönyök, bútorszö
vetek, ágyteritók, zsi- 
noros, piquet. és szí
nes barkótok, 6, 12,
18, 24  s. a. t., szemé
lyes terítékek, minden
nemű béllésczikkek u. 
m. nagy választékban 
férfi gallérok és kéze
lők s. a. t.

Menyasszonyi készletek úgymint 
mindenféle megrendelések gyorsan és ponl 
tosun eszközöltetnek. Árjegyzékek in gye a 
és bérmentve. 5 4  (4 —4 k

az első magyar gyapju-mosó és bizományi részvénytársulatnak
B UD A PE S T E N .  : |

... , A **j£“ 4 S*. elhatározta rtagát arra, hogy az uj, most kezdődő tizenegyedik évi campagne-ra tarifáját jelen-
a , c*  i ^ pJu^ me10^  gyapjukereskedő urak gyárilag mosott gyapjúnál még kedvezőbb 

eredményt érbe*«cuek el, mint az addig volt — F. évi april hó 1-jétöl kezdve tehát zsírban nyírt gyapjúért 5 frtot, 
tímár gyapjúért 6 frtot hatmosasu gyapjúért 7 frtot, számítunk 100 kilónként. Y P *  ^

—^e-w?l!uk_niiniluü *a)*a gyapjút gyárilag mosásra és bizományi eladásra, vagy csupán csak bizományi eladásra. 
A gyaptuk nálunk raktnrolási és b.xMs.tási illetékektől mentesen fekszenek ; kívánatra előlegeket is adunk az érték két 
harmadáig igen mérsékelt kamatra és olcsó eladási pmvisiot számítónk. " 1 1 ■ * ~*
~  ~  Számos Ugj’uökcink és direct összeköttetéseilTir által a bel- és külföld leqielentékenvebb avár-Diaczain azon

63. (3— 2)
Netáni kórdezösködésekre kimeritőleg és készséggel adatik válasz.

(IJtánnyomat nem dijaztatik.)

Nyom atott T » i*s  Mihálynál P608e t t l 87^
A z  ig a z g a t ó s á g .




