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ucAaS
sten után itt a földón 

F ffE lsó  ember a király,
T  És utána őrangyalunk

A felséges asszony á ll! 
Huszonötször derült tavasz 
Áldásos, szent frigyökre, 
Huszonöt év boldogsága 
Szállt magasztos éltökre.

És ma eunek emlékére 
Örömében a nemzet, 
Királyunkkal s királynőnkkel 
Üli a nagy ünnepet.
Emeletes palotákban 
És a kicsi kunyhóban, 
Dúsgazdag és koldus ajkán 
Egy őszinte fohász van.

Kárpátoktól Adriáig 
Minden igaz hű magyar,
Tiszta szívvel egyet érez 
Egyet óhajt és akar:
Isten tartsa királynőnkkel 
Első Ferencz Józsefet!
S örömökre dicsőségben 
A jó magyar nemzetet!

l f j  V árady Ferencz.

Romlott diplomatia.
Féregrágta romlott törzs, koro

nája egy század óta elszáradt, ol
dalágai a korona után indulnak 
pusztulásnak, a törzs korhadt, üre- 
dékéhen a férgek ezrei tanyát ütöt
tek, a sötétben pusztítják egymást, 
de azért nem fogy' a számuk, sőt 
szaporodnak és kiszívják a vén 
törzsnek utolsó életnedvét.

Kgy-egy vezéreszme hozta moz
gásba mindenkoron a népeket, a

T h  R  G 2  h .
H ó iu l m e g  k in  lá n y .  . .

Mondd meg kis lány, tudsz-e mar szeretni ': 
Értenéd e, ha így szólnék hozzád:
.Kedves angyal! — én téged szeretlek.
Tetszik nékem a te halvány orcz id :
Halvány orczad szende mosolygása,
Kék szemednek szűzi ragyogása.
Tetszik ajkad — kivált mikor nevet —
Hat te, kis lány, szeretsz-é engemet?* *

Vagy ha nem is mondanám igy. s-óval. 
Értened-e mégis, hogy szeretlek?
Krtenéd-e néma kérdezését 
Álmodozó, epedö szememnek? . . .
Tudnád, mit mond orczam pirulása,
Zajgó keblem lázas dobogása?
Tudnád, mitől csillog a két szemem,
Tudnád, hogy az epedés . . . szerelem . . .  ?!

Kis.sfitludy Benjámin.

(V ig á n y  d a lo k .

A három sátoros ünnep.
(C'zigány és magyar szöveggel.)

I.
Sí go avel kolonda,
K a sh t, raanro na dikbela;
D el a shaloske Mca 
K a s h ta  enke marikla.

Közeledik karácson
H e jh ! fa, színed nem látom ;
Isten szüntesd jobbágyod kínját,
Fehér czipot küldj neki és fát. —

II.
D ev la  dinnal te toirla 
Lurne m’resks luludya,

mely államférfiu, vagy uralkodó ezen 
vezéreszmét leghamarább felfogta é« 
a gyakorlatban érvényesítette, az 
csakhamar túlszárnyalta társait, az 
a vezérhatal mát kezébe ragadh atta, 
a ki a vezéreimének ellenszegült, 
az elöbb-utóbb benbukott és a kor
szellem elgázolta a feledékeuység 
porába.

A vallási villongások korának 
elmúltával mintha kifáradtak volna 
a népek abban, hogy felkapott esz
méik diadalra vitele czéljából öljék 
és pusztítsák egymást, bosszú időre 
szélcsend támadt, ezeu időben ala
kitattak az állandó hadseregek, me
lyeknek feladata volt, vagy legalább 
az lett volna, hogy minden vezér
eszmétől eltekintve és vakon enge
delmeskedve a legfőbb hadúrnak, 
vigyék a bőrt a vásárra, a katona 
többé nern a hon, — hanem a fe
jedelem védelmére, a fejedelem iránti 
hűségre lett felesketve, arra való volt, 
hogy a fejedelem birtokait védje és 
támadások által növelje, hogy az 
autokrat hatalmat belül fentaitsa és 
megszilárdítsa. — A katonának nem 
volt szabad gondolkozni, ő néki fel
tétlenül engedelmeskedni kellett.

Az önkényuralom kinövéseiből 
támadt az uj vezéreszme, hogy a ha
talmat ki kell ragadni az azzal visz- 
szaélt egyesek kezéből és a nép
uralomnak kell felváltani az ön
kényuralmat, uagy tusa következett 
be, mely már közel egy századig 
vau folyamatban, mi közben létre
jöttek az alkotmányos monarchiák, 
hogy a kecske is jól lakjék, a ká
poszta is megmaradjon, azonban a 
gyakorlat megmutatta, hogy ezen 
állapottal czélt nem lehet érni, a 
kétfelé oszlott hatalom örököd nyílt, 
vagy rejtett harezban van egymás
sal és e harcznak mikor lesz vé^e, 
az alig látható be már most.

Eközben ott, hol az önkényura
lom időlegesen túlsúlyba jött, arról 
gondoskodott, hogy egy más vezér
eszmét feikapatván, ez által ellen
súlyozza, megbéuitsa a népuralomra 
törő eszmét, — ez pedig volt a nem
zetiségek csoportosításának eszméje, 
mely csakugyan alkalmas volt arra, 
hogy milliókat elámitson és v iliik

K nke tatyares hun a,
K nke dinnal paskala,
D evla  ja  te pal iuanye 
K ere  more Bkuladyom 
K a i t  skauiine me stiardyom.

Isten, ki a világot elárasztód 
Kéjjel, s folyását virággal arnyalád ;
Melengitéd az ékes mindenséget,
S husvéttal hogy megünnepeljen téged 
Rendeled. Tekints be egyszer hozzám már,
Kis lakomban az asttól teritve vár.

III.
S h u k a r  árikla schadel,
R o m o re s  rakles cucel:
„H ei! pinkeshish mar avel 
„The hamar yevend brishtel.*

Zöld erdőben vígan szól a kis madár,
Víg ugrással ezigány pnrdé tovább áll;
Hejh! hoznád is már Isten a pünkösdét 
Téli fagynak s kínnak az majd véget vet. —

(Összehasonlító irodalomtörténeti lapok*)

*) A magyar fordítás az ottani német után 
egyik munkatársunktól származik.

A Jubileum Bécsben.
Mint a közeledő hajnal derengő su

gara az éjét, — úgy világitá meg a nem
zeti gyász sötét napjait huszonöt évvel 
ezelőtt a fejedelmi kegy egyetlen szikrája, 
mely igazságtalan Ítélet folytán hörtöuben 
sínylődő kétszáz negyven magyar hazafi
nak adta vissza szabadságát és kilencz- 
venhatnak felére szállitá le büntetését.

Az igazaiból durva erőszakkal kivet
keztetett és földig alázott nemzet szótlan 
fájdalom és néma tűrés közt eltöltött négy 
borzalmas év után, ekkor vett először lé- 
lckzetet. A fejedelmi kegy ezen szikrája

a népszabadság ellen fegyvert ra
gadtasson, ez eszme mai nap is a 
csalétek, melyet lelkiisoieretleu zsar
nokok felhasználnak, hogy a nép 
százezreinek legyilkolásával ural
mukat kiterjeszszék.

A nemzetiségek csoportosításá
nak önmagában véve nem helytelen, 
sőt sok tekintetben üdvös eszméje 
átokká lett közép és keleti Euró
pában; szomorú, eldöntetlen küzdel
meket, a fajok irtó harczát, jogfosz
tást, pusztulást, kimerültséget, tönk- 
rejutást és egyes szerencse vadászok 
emelkedését látjuk itt, a ki csak 
fegyverfogható, rabja e küzdelem
nek, a polgártól elveszik keresménye 
nagyobb részét azon felül, hogy fen- 
tai tliassák a tengernyi hadsereget 
és hogy azt felszerelhessék úgy, 
mint ezt az újabb kor embergyil- 
kolási rendszere megkívánja. — E 
közben mennyi erő és munka vesz 
kárba, paradicsommá lehetne ala
kítani világrészünket ez erővel egy 
pár évtized alatt, melyből azonban 
ellenkezőleg csak a népek nyomora 
szülemlik.

Míg azonban a nemzetiségi esz
me ürügye alatt az erősebb és ki
tartóbb hatalom fosztogatja, tönkre 
teszi és pusztítja a gyengébbet, ad
dig mindinkább mélyebb gyökeret 
ver egy más vezéreszme, mely ugyan 
még most magában chaos és külön
böző elnevezések alatt majd mint 
internatiouale, majd mint socialismus 
és kommuiusmus, majd mint nilii- 
lismus jelentkezik, de czéljában — 
a társadalmi rendet egészen újjá 
alakítani, — ugyanazonos.

Európa helyzete kétségbeejiö; a 
harmincz éves fegyveres állapot ki
menté az egymással szembeszálló 
államok erejét, az u’ókor tét bére 
felszedett államkölcsönök terhes ka 
inatai mindinkább összpontosítják a 
vagyont a pénzaristokratia kezei
ben, maholnap két osztálya lenne a 
társadalomnak, ennek egyikét ké
peznék a pénzkirályok, a rnávikát 
a proletárok, — ha t. i. az ily áll i- 
potok még soká tarthatók lennének.

Ezen helyzetben pedig Európa 
diplomatájának vezéreszméje nin- 
csen. —

utat tört szivéig s reményt keltett abban.
A fejedelemtől kezdte reménytelii 

helyrehozását aunak, mit rósz tanácsadók
— lélek kutárok — elrontottak.

S a nemzet nem csalatkozott meg 
reményében.

Azóta huszanöt év telt el s ime a 
dolgok régi rendje egészen kifordult sar
kaiból.

Az in effigic bitófára pelengére.:ett 
Andrása}’ ma a császári kir. ház legelső 
uiiuisztere s az Olmütz utszáit nehéz vas 
bán söpörgető Szlávy József az ország 
legelső hivatalnoka s a korona tanácsosa.

Igaz, hogy: Tempóra uiutautnr et nos 
mutamur in illis, — a megváltozott idők
kel megváltoztak az emberek is; — de 
nem szenvedett változást, sőt folytonosan 
öregbedett azóta már alkotmányos, koro
nás királyunknak irántuuki bizalma és 
szeretete.

S ez az mi most nekünk ismét re
ményt ad a jövőre.

S mert fejedelmünk ezen jó indulatá
nak legfőbb táplálója s tovább fejlesztője 
a királyné, ki mint nemzetünk őrszelleme 
állt és áll királyi férje oldalán, — ennél
fogva legbensőbb érzelmünknek adunk ki
fejezést midőn ezen ünnepélyes alkalom
mal őszinte lélekkel kiáltjuk:

Éljen a felséges királyi pár!
*

* *

Az egybekelés 25-ik évfordulójának 
ünnepélyességei f. hó 21  én kezdődtek 
meg Bécsbcn. E napon legelsőidben Audrássy 
és) Hotmail közös miniszterek, —  azután 
Tisza Kálmán vezérlete alatt a magyar
— és azután Strcmayer osztrák minisz
terelnök vezérlete alatt az osztrák minisz
térium fejezte ki üdvözlő hódolatát az 
uralkodó előtt. Ugyan c nap folytán még 
a következő testületeket és küldöttségeket 
fogadta 5 felsége:

A morálnak még halvány lát
szata sem vezérli a diplomaták tet
teit, bizouyiték erre a berlini con- 
gressus úgynevezett békemüve.

Az államok félnek egymástól, a 
legbensöbb barátságot színlelik és 
ármánykodnak, hogy a kedvező időt 
felhasználva fosztogathassák egy
mást, a kik tegnap szövetségesként 
egy harmadikat fosztogattak, ma 
már összevesznek a konezon és az 
fog győzni holnap, a ki ügyesebb 
volt jó előre goudoskodui egy má
sik rablószövetségesről, igy megy 
ez egy lánczolaton.

Ha az államok sorsának vezetői 
tetteikben lábbal tapossák az erköl
csöt, ugyan mit várhatuuk akkor 
az e példa után induló néptömegek- 
töl, hisz a példaadók s >kkal rom- 
lottabbak a kommunistáknál!

— A  k o m á ro m i fü g g e t le n s é g i
párt megalakult miután Ghyczy Kálmán 
lemondott, és a kormánypárt helyébe 
Pulay Kornél lóvásárrendezőt léptette fel 
jelöltül. — A függetlenségi párt gróf Zichy 
Ernőt tűzte ki jelöltül, ki a legutóbbi vá 
lasztások alkalmával több helyütt kiváló 
érdemeket szerzett pártunk körül. —  Mi 
ismerjük közelebbről a komáromi polgár
ság magyar és hazafias érzelmeit és cso
dáltuk, hogy törhették cl képviselőül az 
elveit félrehányt Ghyczyt s csak is annak 
tulajdonítottuk, hogy nem volt az ellen
mozgalomnak kezdeményezője.

— A z á lta lá n o s  k is a já t ítá s i  
törvény munkálata és különösen annak 
Szegedre vonatkozó külön tervezete ta- 
nácskozmány tárgya volt a közlekedési 
minisztériumban. — Ennek eredméuye a 
lehető legrosszabb. Abban állapodtak meg, 
hogy Szeged kap külön sütetet és kivételes 
viszonyainak megfelelő (?) külön kisajátí
tási törvényt. —  Az általános törvény ter
vezet pedig nem fogadtatott el, liánom uj 
tervezet kidolgozása hozatott javaslatba. — 
Mi tehát várhatunk és addig egyes ha
szonleső, vagy roszakaratu emberek ko- 
uoksága megakadályozhatja a közönséget 
a közegészségi és közlekedési kivánalmak
nak megfelelő intézkedésekben. —  A mi 
méregdrága kormányzati apparatusuuknak 
nincs annyi képesítése, hogy egy viszo
nyainknak megfelelő ily törvény javasla- 
tocskát alkosson. Mintha kiválogatták volna 
anuak idejében a leghaszontalanahb ele
meket oda állitván őket, hol hivatva len
nének alkotni, csakhogy ez alkotásban 
semmire se mehessenek.

— A m a g y a r  v a su ta k  csopur*  
tositásáról hírlik hogy annak főuiozzanatát

1. Magyarországi római katholikus 
püspöki kart.

2. Magyar főrendi ház küldü:tségct, 
kiknek ragyogó dísz öltözéke ropp mt fel
tűnést okozott a bécsiek között.

3. Szlávy József vezérlete alatt a ma
gyar képviselőház küldöttségét.

4. Budapest főváros küldöttségét.
5. Görög-keleti püspöki kart.
G. Horvát-szlavon országgyűlési kül

döttséget.
7. Horvát-szlavon határőrvidék kül

döttségét,
8 . Zágráb város —  és
9. Fiume város és vidéke küldöttségét.
A protestáns vallásfelekezetek kül

döttségei nem tiszteleghetvén, ezeknek üd
vözlő feliratát Tisza és Kemény miniszterek 
mint kerületi főgondnokok nyújtották át a 
királynak. — A király úgy saját, mint a 
királyné nevében minden egyes küldöttség 
előtt pár szóval köszönetét fejezte ki hó
dolatukért.

2 2 -én fogadta a király az osztrák fő
rendi- és képviselőhöz küldöttségét és az 
osztrák katb. püspöki kart, —  továbbá az 
örökös tartományok, s ezek fővárosainak, 
—  úgy Triest, Istria, l’areuzo, Görez és 
Gr..diska városok küldöttségét, —

23 áu a maltai rendet, — Cseh-, Gács , 
Alsó-Ansztria-, Stájer-, Krajna és Morva
ország nemesi küldöttségét, — a lutherá
nus ösz-egybáz és a kereskedelmi kamara 
küldöttségét. A küldöttségek diszes sorát 
a tavaly szerzett uj alattvalók, a bosnyák 
küldöttség zárta be.

A ünnepély további folyamára nézve 
a megállapított programúi nyomán a kö
vetkezőbet közöljük:

Csütörtökön ápril hó 24-éu reggeli fél 
bét órakor a bécsi bibornokérsek a foga
dalmi templom szenteléséhez kezd, mely
ben déli fél 12  órakor a királyi pár jelen 
létében tártaik az első szent mise.

fogja képezni a tiszavidéki vasút egy ré
szének, az állam által való megszerzése. 
Ennek czélja a magyar áliainvasuthálózat 
keleti és éjszaki része között összeköttetést 
létesíteni.

— M o zg ó sítá s i ügy- A v a sú ti
igazgatóságok értesítették azon vasúti tiszt
viselőket, akik egyszersmind tartalékos 
tisztek, hogy a közlekedési minisztérium
nak f. hó 4-én kelt meghagyása folytán 
netaláni háború vagy mozgósítás esetében 
a mozgósítás befejeztéig polgári alkalma
zásban megmaradhatnak, de az::‘án tény
leges katonai szolgálatra bevonulni köte
lesek. Tudtu! adatott egyszersmind az il
letőknek, hogy a mozgósítás az eziránt 
legfelsőbb helyről kiadott rendelet napjától 
számítandó 26 nap alatt fejeztetik be.

— A  m a g y a r  v a l lá s  és k ö z ö k  
tatásügyi miniszter előtt, mint egyik bécsi 
lapnak Írják, azon eszme pendittetett meg 
hogy a vallásalap értókpapirjai, legalább 
részben magyar járadékkal cserél lessenek 
föl, s Trefort miniszter állítólag nem ide- 
genkedeknék ez eszmétől. A Iont! mi tőzsde 
bizottsága, mint táviratilag jelenték, elren
delte a magyar aranyjáradék hivatalos jegy
zését a londoni tőzsdén.

—- T o r o n  Iáiméig} e f ő is p á n ja  
Herteleudy a közeledő szerb egyházi kong
resszuson királyi biztossá fog ki neveztetni 
mi az ottani körökben igen jó benyomást 
keltett.

— B écsb en  k ö t ő i  m in is z te r i
tanácskozások tartatnak gróf Andrássy 
Gyulánál. A boszniai admiaisztráczió kér
dése került tárgyalás alá, s igen valószínű, 
hogy arra nézve végleges megállapodás 
fog létrejöhetni. Ezen tárgytól teljesen füg
getlenül fog Boszniának és Dalniáeziának 
is a közös vámterületbe való bevonásának 
kérdése tárgyaltatni; c kérdés sok nehéz
séggel jár, amelyeket nem lehet azonnal 
clháritaui. Az utóbbi napokban a két pénz
ügyminiszter képviselői aziránt értekeztek, 
hogy a jelzett esetben miként volna az 
egyedárusági és fogyasztási adókérdés 
Boszniában rendezendő.

—  A  v i d d i u i  o r o s z  k o r m á n y z ó  
és az osztrákmagyar konzul közötti ügy, 
illetőleg kölcsönös vád nvgvizsgálatával 
egy Montlong widdini osztrák-magyar fő
konzulból, Josefovics szófiai orosz konzul
sági ügynökből és a widdini orosz katonai 
parancsnokból álló bizottság biz itott meg.

Külföld.
Oroszországban a czár elleni merény

let alkalmával behozott brutális rendsza
bályokat már kezdik alkalmazni. Gnrkó a 
sipkaszorosi tábornok, jelenleg ideiglenes 
főkormányzó következő tartalmú rendele
tet adott ki:

Minden szentpétervári ház kapujánál 
nappal egy őrnek keli szolgálatot

A templom már ápril 23-áu adatolt át ünne
pélyesen protektorának Károly Lajos főher- 
czeguek, mely alkalommal az egyháztól 
a körútig terjedő téren zsúfolva voltak 
nézőkkel és diszes fogatokkal s minden 
ház fel volt lobogózva. Az egyház kapuja 
előtt ki volt tűzve a birodalmi zászló. — 
A templom az újkori építészet remeke. 
Miksa főberczeg uralkodónk legidősb öccse 
a később szerencsétlen véget ért mexikói 
császár 1853. február 23-iki felhívásának
köszöni létét. A bi odaiom népein és a 
császári házon kívül majdnem az összes 
világ miudeu uralkodója járult hozzá pénz
zel, vagy, mint a török császár, építkezési 
anyagokkal. Nem is kell említenünk, hogy 
e templom a csákvári illetőségű Libényi 
szabó legény által ő felsége ellen elköve
tett merénylet meghiúsulása emlékéül épült.

*

Csütörtökön esle díszelőadás az opera 
és várszínházban s l’énteken az időjárás 
kedvezésével a hódolati menet volt meg
tartandó, melyben ötezer ötszáz ember 
vesz részt, melynek fele középkori jel
mezben lesz, — hogy azonban ezen disz- 
menet nehezen fog megtartathatni, azt az 
itteni özönvizcs időjárásunkból következ
tethetjük, s igy azon hatvanöt jubilarius, 
kik f. hó 2 2  én felrándultak parádét látni, 
—  aligha úgy nem hagyják el Bécset, 
mint az egyszeri barát Rómát, — nem 
látják a pápát.

•

Városunk f. hó 24-én a lapunk múlt 
számában közlött programra szerint bála 
isteni tisztelettel ülte meg a jubiláris ün
nepet, A székesegyházban 9 órakor tar
tatott az ünnepélyes Te Dcum és a szent 
mise, me'yen a város minden közhatóságai 
részt vettek. A közönséget az egész nap 
folytán zubogó eső tartotta vissza a né
pesebb megjelenéstől.



♦ ennie, * arra llfivelnie, hn£V a b itíjsáf; 
engedélye nélkül ' talragaszok ki ne flií- 
genztethessenek. -  Oly háztulajdonosok, 
kik e kötelezettségüknek meg nem felel
nek, őt H l ruhel bírságot fizetnek.

Fpffyvcrkcrpskcdfík kötclcztctnck̂  rak* 
tárukról s fê ry vérkészlet ükről pontos jegy- 
/.éket adni be a rendőrséghez; — lőfegy
vereket és töltényeket csak hatósági en
gedélyre árusithat -ak el.

A mely kereskedő e rendelet ellen 
vét, első ízben 500 rubel bírságot fizet,— 
másod ízben a kereskedéstől ehiltatik s 
árukészlete elkoboztatik.

M agánosok szinte esak rendőri enge 
tlély mellett ta rth a tják  m eg fegyvereiket.

Szóval Oroszország mai helyzete e 
két szóba vouható össze ostromállapot  
és forradalom. A hatóságnak a uep 
elleni merényletei, — a népnek a hatóság 
elleni merényleteivel toroltatuak meg.

Hallani sok es borzasztó, leírni meg 
épen lehetetlen azt a felfordulást, a mi 
most Muszkaországban vau. luezaijával 
érkeznek a merényletek, egyéb kihágások, 
mindenféle szörnytettek hitei. Pedig ■ na- 
gyobbrész bizonyára titokban marad, lob
bek között e bó 16 án este Pétervárott a 
Vosnesenski hídnál Hirtelen roppant csat- 
tanás hallatszolt A járókelők odasiettek, 
honnan a robaj jött, s olt egy h.izuak 
egébz szárnyát ösázt‘roiul>olv«i talállak. Az 
égést rögiön elolták. A légberöpitett ház
ban K. tábornok lakolt. A piuczébeu két 
sértetlenül maradt lőpor aknát talállak, és 
több robbanó lőve get. A ház légberöpUlése 
által a szemközt fekvő Mennybemeuetel- 
tcmploiu is sélü!éseket szeuvede t. — 
Ugyanakkor éijel egy belügyminiszteri 
hivatalnokot, valami Arz> njetl ne'üt, ti 
tagból álló családjával együtt az ágyból 
az Ah xandropszkaja fellegvárba iinrczol- 
tak, mert gyanú volt reá. hogy a uiliilis- 
ták szolgálatában all. — A ezár elleni 
merénylet napjától, tehát ápril 14’ lo- 17 ig 
l'étervárott több, miut kétezer elfegaiás 
történt. Ezek legtöbbje katouatiszt es hi
vatalnok.

A „Tillisi Hírnök" írja: A (élelmes 
forradalmi bizottság nyugtalanít most ben 
nőnket. Aprít lOe óta a falragaszok ezre 
van elterjedve az egész városban, meg
semmisítéssel fenyegetve az egész várost, 
ha a közigazgatás élén álló néhány férfi 
cl nem bocsátunk. April 14 én csakugyan 
a varos valamennyi sarkán lángok csap
iak föl, melyek azonban szerencsére igen 
kevés kárt okoztak. Csak egy három eme 
teles ház égett le a „Laboratórium* utczá 
bau. Ez is biztosítva volt, a kár i 0 ,0 0 0  
rubelre rúg. Azonban ki kezeskedik arról, 
hogy ily gyújtogatás k nem ismétlődnek 
csakhamar. Szcrcncsétlensögüukre a kor 
maii) zó jelenleg l’étervárott időzik, s a 
katonaság is csak a török határon áll 
összecsoportositva.

Egy orosz tartalékos gyalog zászlóalj, 
— mint l’ultováhól Írják — í. hó lőáu 
1 1' i foglyot, többnyire politikai büntettek 
miatt letartóztatva, Krcmencsngtől Karóiig 
ki-ért. I tkőzbeti a foglyok tőlzeiidüllek, a 
katonákat megverték, megrohauván őket 
és tégy véreikét clszcdték, részben meg- 
lutamitották.

— A iiovi-bazá i — eouventiot f. hó 
_o-en illa alá a szttitán.

\ u.-ztria-Magyarország azonban — 
mint lőcsből hivatalosan liiresztelik — 
nem lóg azonnal élűi e conventio adta 
logaval, haneui bevárja erre a legalkal
masabbnak látszó időpontot.

t alán nincs még elegendő apró pénze '■)
A szerb és török határőrség l’repo- 

lariial (Szerbiában; összetűzött. A szerbek 
két napig tartó harcz után visszanyomlók 
az aniautakat, kik azonban april 2 2 -én 
ói * i rendes uizanunal megerősödve vissza
fordullak, de több órai harc/, után uijolag 
visszaverettek a közel fekvő begyekre hol 
állást foglallak. — Ej szerb haderő iisz- 
poutositása reudeltetclt el, mely az arnau- 
lákat onnan is kiverte.

Az olaszok május 4 én nagy Ünnepé
lyességgel fogják az osztrákok áltál 1*48- 
iian agyonvert rcpublicanus ('iccrovccbio 
hamvai! Vclenczéhöl Kómába szállítani. 
Az ünnepélynél, mely Ausztria elleni tün
tetés Iccnd, Garibaldi is jelen lesz.

Gucro és .fankolo kelet rumeliai kül
döttek ezen ügynek mielőbbi megoldását 
sürgetik a diplomatáknál, — mert külön
ben — mint mondják — dugába dől az 
európai nagy munka.

Bizony vagyon erre egy magyar köz
mondás: Ebül gyűlt szénieknek a vége 
csak romlás.

Konstantinápolyból öt zászlóalj uizam 
megy a uovi-bazari kerületbe. — Két 
török csapat parancsnok Drinápolyból be
nyújtó lemondását a portának, mert a 
bolgárok őket inzultálták s ezek mégis 
büntetlen maradtak. — A porta legköze
lebb jegyzéket intéz a hatalmakhoz, mely
ben a török területen tartózkodó bolgá
rok áttelepítését Uuméliába hozza javas
latba.

Suvalov gróf Bécsbe utazott. Ott tisz
telegni fog a királynál s kifejezi a czár 
ismételt szerencsekivánatait. Becsből az
tán visszatér állomására Londonba. A So- 
lowjew bünpore dolgában a legfelsőbb bí
róság már megalakult s hat tagból áll, 
elnöke Konstantin Nikolajevics nagyher
ceg. ___

L e g fő b b  u r u n k  a  c s á s z á r !
Az igaz, hogy hazánk téréin katonai 

Unneiiclyekuél nem esik meg olyan tő- 
tiszti didin, melyben alkotmányunkat és 
a  magyar ezredek hazafias érzelmű kato 
náit arczul ne csapkodnák, s az esetleg 
jelenlevő honpolgár keblébcu keserűen kí
nos érzelmeket és emlékeket ne keltenének

fel. „Legfőbb uruul. a  c s iszá r iine m g- 
ju talinazza vitézségteket é t  báforságtokat, 
mondó helybeli czredüuk parancsnoka t. 
hó 21 én midőn a  boszniai kalandban részt 
vett hadfiaknak az á té lt szomorú na;iok 
kedves em lékére veretett hadi érm eket 
kiosztá. T öbb Ízben volt m ár alkalm unk 
hallani és olvasni, hogy m agyar ezredeink 
idegen törzstisztjei e téreni csökönyössé
güktő l nem tudnak  megválni. Ok m ég a  
régi osztrák militia terem tm ényei, mely 
polgári törvényeket netn ismer, s melynea 
egy istene v au : a  császár. Bedig tudom . 
kellene, hogy azon M agyarország, mely a 
birodalom nak basonjogu fele része, csak 
törvényesen m egkoronázott királyért szokta 
életét és vagyonát feláldozni, —  tudom k 
kellene —  de hogy Í8 ne tuduAk ok 
hogv m agvar em ber Hzivében semmi 8em 
tud keserűbb érzelm eket felkelteni, miut e 
szócska: a  császár. —  E szó h a lla tá ra  
fóilebben a  loyalis hűség álta l a  m últakra 
vetett fátyol s csodás a lakokka l népesül 
meg a  képzelet. . . — . .

Nem akarjuk mi a szúnyogot felfut ni 
elefánttá s egyátalán nem Űzünk hiéna 
politikát, mely a sírból fellurkált kopo
nyákkal fanatizál, s nem is kap is/.kodnáuk 
egy könyelmtlen kimondott szó egér tar
kába, ha az hadseregünk hVisztei által 
minden alkalommal következetesen nem 
használtatnék. — Így azonban tiltakozni 
ellene: kötelességünk. Kötelez erre alkot
mányos királyunk ir úti h ’d do tisztele
tünk s hazánk iránti tori" szeretetünk. 
Kötelességünk továb >á a fels/.oll nás azért, 
mert n múltból megtanultuk, li -ey tájunk 
ellenei puszta szavakra támaszkodik, hogy 
kiirtásunkra c/.élzott s szuroiiyoko.i nyugvó 
rendszerüknek jogalapot teremtsenek. Az 
18öl ben birliedté vált Luskandl osztrák 
jogtudósnak alkotmány uuü ellőni közjogi 
támadása leginkább azon nyugodott, hogy 
a magyar országgyűlés 1825 ben elismerte 
az osztrák császárt és ez egységes osz- 
tiák monarchiát, midőn törv nyelheti és 
felirataiban az uralkodót nem királynak, 
— hanem „Angustissimus Imperator et 
Rcx Apostnliens Franciscus Primus*-nak 
nevezte, — pedig mint Deák Ferencz 
Lustkandl elleni válaszában niegiegyzé, — 
e hét szóból józan ember mást nem kö
vetkeztethet, miut hogy azon személy, 
kihez a magyarok ezen czimet intézték, 
császár is volt, apostoli k'rálv is volt, első 
Ferencznek hívtak, felségesnek czimezték 
s hogy neki e czimet a magyarok meg is 
adták. — S ime az osztrák jogtudósoknak 
e hét szócska elég volt arra, hogy a ma
gyar királyt s vele és általa a magyar 
alkotmányt nem csak tényleg —  hanem 
közjogilag is eltörölhessék, az elnyomás- 
és jogtiprás rendszerének törvényes színe
zetet kölcsönözzenek, — s ez alapon nj 
országlati rendszert állítsanak fel. — Ezekre 
való visszaemlékezésünk mondatta el ve
lünk a fentieket, mely anuál inkább volt 
kötelességünk, mert az ezredes úr papírról 
olvasván el kurta beszédét, bizonyosan 
meg is gondolta, mit mondott. — Beszé
dének magyar tolmácsa Szilvássy kapi
tány mintha csak érezte volna az ezredes 
ur beszédében a bakszagot, az ezredes ur 
kaiserját, mindig urunk királyunkra for
dította. — A kiosztott érem azonban az 
ezredesnek ad igazat, mert nrnt két olda- 
láni né tét felírása csak Oesterreichról és 
osztrák hadseregről beszél. — Az ezredes 
távozása n'áu I’rbmszky alezredes a fisz 
tikárhoz azon kérést intézte, hogy kössék 
szivükre a katonáknak, hogy azok ezen 
emléket a •--tahitii szent képek mellé füg
gesztve szent kegyelettel őrizzék meg. — 
No csak őrizzék meg; — katonáink előtt 
úgy is utas jelentősége van, mint az al
ezredes úr gondolná — legalább lesz, ami 
ligvi Imezteti őket hogy majdan polgári 
jogaikat akként gyakorolják, hogy szere
tett hazánk sorsa más intéző férfiak ke
zébe jutván, mielőbb megüthessük az át i- 
láiws szabadság s az dinek nyomában 
járó anyagi felvirágozás feltámadási ün
nepet, — mert bizony mostani bosnyákos 
állapotunk leginkább egy katliolikus re- 
i|uieinliez Hasonlít, melyben nincs Glória 
(dicsőség) nincs Credo (bit) de van egy 
hosszú Offertorium (áldozat) és végül niues 
Benedictio (áldás).

A nihilisták.
A mostani orosz forradalom kezdete 

körülbelül Miklós czár uralkodásának kéz 
delére 1825. tájára esik. Akkor cmelkcd 
tek először nyilvános haugok, melyek al
kotmányt kértek, amit az elégülctlcnck 
erőszakkal is ki akartak vívni. Az erélyes 
czár e mozgalmat elfojtotta; a mozgalom 
tovább is folyt titokban, de nem tört ki. 
Sándor ezár gyengébb kormánya alatt a 
mozgalom ismét élet jelt adott magáról. 
1863 óta, mikor a jobbágyság felszabadult, 
a mozgalom észrevétlenül, határozatlan, 
ingadozó alakban napról-napra növekedett, 
mig végre tavaly félelmes alakjában lépett 
a nyilvánosság elé. Európa minden nagyobb 
városában lazító iratok jelentek meg, me 
lyek a czár legnagyobb hivatalnokait s 
méltóságait becstelenséggel, pénzvágygyal 
s barbáisággal vádolták, s eltávolításukat 
követelték, mert különben a forradalom 
erőszakkal fogja őket helyeikről eltávolí
tani. Az orosz szocialisták előre megmond
ták, hogy a czárt nem akarják bántani, 
csak az udvari kamarillát, ezen a nép és 
a czár közt gátul szolgáló akadályt akar
ják szétrobbautaui. Azonkívül alkotmányt, 
a czár magánirodájának, vagyis a harma
dik osztálynak eltörlését, a politikai fog
lyok irányában szelidehb bánásmódot, a', 
igazságszolgáltatásban reformot, a titkos 
rendőrségnél az iuquizitori kínzás eltörlé

sei követelték. Azon személyeket, kiket 
elbocsájtva szeretuéuek látui, a soculisuik 
meg is nevezték, körülbelül kétszázan vol 
tak följegyezve. A soeiálisták igy is nyi
latkoztak: „Ha a törvényes utón semmit 
sem fogunk elérni, mert Oroszországban 
uem a ezár, liauem környezete uralkodik, 
akkor, ha óhajaink nem teljesülnek, tör
vénytelen ú'ra fogunk lépni, s mindaddig 
fogunk lőni, s/.urui, gyilkolni, uiig követe
léseinket nem teljesítik, mig a kamanlla 
a föld sziliéről le nem lesz pusztítva!4

Editig az orosz nihilisták, lervük sze
rint először a harmadik osztálynak, a tit
kos rendőrségnek kell elesni, s be kell 
ismerni, hogy a több rcudőr-hivat Inokok- 
uak láb alól való eltevésében meglehetős 
eredméuvt mutatnak fel.

Az orosz hatóságok mindent raegki- 
sérieuek, hogy a titkos röpiratok és kiált
ványok terjesztőit kitudbassák, de eddig 
iniudcu lényegesebb siker nélkül. A röp
iratok és kiáltványok, mintha a földből 
teremtek volna, elárasztották velők a had
sereget, a munkás reggel az asztalán ta
lálta. — .Senki sem tudja, honnan jönnek. 
A nihilisták legtöbb pártbiveket a mun
kások és a hadsereg körében szereznek.

A munkásosztályt nem nehéz a birto
kos osztály ellen feliugerelui, a katouaság 
pedig nagyon el van keseredve a rósz 
bánásmód, a török háború alatt tapasztalt 
silány élelmezés, de különösen a miatt, 
hogy az egyes nagy szállítók, kik milli
ókkal csalták meg az orosz kincstárt, mai 
napig is bUutetlcuül járnak-kelnek. így 
például a csalással vádolt Gregor-Hervitz- 
Klian szállitótársaság tagjait szabadon 
bocsátották. Az oly nagy bűhóval kezdett 
vizsgálatot szép csendesen beszüutették, 
helyettök egy pár „kissebb* tolvajt akasz
tottak fel. Úgy kell uekik, miért uem ká
rosították meg a kincstárt tizszerannyival, 
mint Gregor et C'omp. Hogy a nihilisták
nak a katonatisztek közt meglehetős számú 
párthiveik vaunak, abból is kitűnik, hogy 
a múltkori töltéuygyári kutatás alkalmá
nál az igazgatót Szimojed ezredest 5 tiszt
tel együtt elfogták.

A „Pécsi Dalárda" 
Becsben,

Meghívás következtében a f. hó 2 0 -án 
ő felségeik tiszteletére rendezett jótékotiy- 
ezélu hangversenyben a mi dalárdánk is 
közreműködött. Az Ünnepélyen több mint 
200 énekes vett részt. A „Pécsi D dárdád
nak három szám volt fentartva. Euekelte:
1 „Szerettelek* Eugeszer Máty.-tól. 2. „Nyisd 
ki rózsám*-népdal átírta Wachauer K 3. 
„Ki a gonddal* Rieger Gy. Az 'gyes szá
mok befejezését szűnni nem akaró taps 
követte, úgy hogy miuden szám után még 
egyet, a harmadik sz. után pedig kettőt 
kellett énekelnie. Ezen föllépés által b : lett 
mutatva a bécsieknek, mit tesznek a m igya- 
rok a dalmüvelés tekintetében s jól esik ki 
mondani, miként a bécsi közönség nem várt 
ennyit, mivel folytonosan meglepetésről be
szélt. Mit leginkább a szüutii nem akaró 
„bocit" hal bizonyított legjobban. A hang
versenyen jelen volt Lajos Viktor főher- 
c/cg is.

Az 52. gyalog sorezred tisztikara meg
tudván, hogy a „Pécsi Dalárda* Becsben 
időzik, meghívta f. hó 21 ti dalárdánk 
tiszteletére rendezett estélyre. Volt zene, 
dal és a felköszöutések egymást követték. 
Meglepetésül Turek hadnagy a legszebb 
magyar népdalokat hegedülte a zenekar 
pedig kíséretéül szolgált. A mulatság késő 
éjjel végződött és meglátszott az egészen, 
ho g y  magyarok voltak együtt, miutiia nem 
is Bécsbeu hanem Pécsett lettek volna.

Kedden f. hó 22 én meghívást kapott 
a „Pécsi Dalárda* a bécsi „Mánnergesang- 
véréin" tói, hogy az nap tartandó probá 
jokon jelen legyen; de azt is kilátásba 
helyezték, miszerint majd felkérik a dalár
dát, hogy magyar dalt énekeljen. A „Pécsi 
Dalárda* csak ezt várta, mert az volt min 
dig legtitkosabb vágya, hogy egyszer a 
világ első dalárdája előtt, vagy azzal együtt 
énekeljen. Kapott az alkalmon és megje
lent. Meghallgatta próbájukat és gyönyör
ködött szépen áruyékolt előadásukban. A 
próba bevégzése után fölkéretett dalárdánk, 
hogy énekeljen egy magyar dalt. Dalár
dánk engedve a tölszólitásnak elénekelte a 
„Szüretelek* cziuiii műnégyest Hogy mikéut 
fogadtattak tanúskodik az— hogy tapsok 
és „liocli* kiáltások által háromszor szaút- 
tatott félbe a dal, bevégozto után pedig 
általános lielyeslyés cs a leghizelgőbb nyi 
latkozatok tétettek. Volt tehát a „Pécsi 
Dalárda*-uak bátorsága a világ első dalár
dája előtt énekelni és Ilii lépése által oly 
tekintélyt szerzett a magyarnak, milyent 
esak is dal varázshatalma által vívhatni ki.

Tanügy.
A „Pécsi tanító-egylet* f. hó 16 án 

tartotta rcudes közgyűlését, melyen azon
ban fájdalom a pécsi munkatörekvő taní
tókon kivül a vidékiek közül (nem értve 
ide a bányatelepjüket) csak egy volt jelen, 
a többiek pedig távollétök áltai fénylettek.

Volt is ezélzás c tekintetben a rövid 
de magvas és lelkesítő elnöki beszédben 
uielylycl ismét csak bizonyságot tett ami 
jó Warga bácsink, hogy ő alkalmas egye
dül a tauitóság élére vezetőül. Beszédéből, 
miut érdekesebb részt a következőket kell 
kiemelni: Örömét fejezi ki, mint azt külö
nösen mozgalmas napokban várni lehetne 
s fájdalommal tölti el öregünk nemes szi
vét és lelkületét. Okát ezen közönyuek azon 
körülményből véli kimagyarázui, mikéut a

tanítók fáradózásai uak eddig kévés g/A" 
korlati eredményét látják jóllehet éppen 
ekkor kell kettőzött erővel a czél totó törni 
s nemcsak egyedül saját eszünkért hanem 
az utókor javáért. Az ilyen felfogás és küz
dés tanítót illet meg leginkább a sutban 
most is és mindig a gyáva áll, ki soha 
sem tartozott a bátor harezosok táborába. 
Ki azonban nagy czélukért küzd minden 
eshetőségre készen kell állnia; de éppen 
az a baj, hogy a veszély növekedtevel lazul 
meg az aunyira szükséges kitartás és ereiy. 
-  Ezután több apróbb ügyek elintézése 
után következtek az egyleti tagok részére 
az élvezetteljes perczek amennyiben az 
ülést érdekes előadásaikkal ViezerE. bánya- 
telepi , Klingenberg I.és Veszi A. pécsi 
tanítók fűszerezték, tanúságot tevéu ezál
tal, miként teljesen felf ’gták a társulat 
célját s akkor midőn magukért küzdenek 
szellemi és szakmai tőkéletesbülésüket sem 
tévesztik szem elöl. Ne is hamvadjon el 
a szent tűz lelkűkből egy perezre se, liauem 
lobogjon az továbbra is miut Vesta la g  
oltárán a uevelésnek s bizonynyal őx lesz-

tartozánk.*
H .......... i József, volt nagy kozári

községi tauitó a pécsi kir. törvéyszék által 
lop̂ s és csalás miatt 6  havi böjttel szi
gorított börtönbüntetésre ítéltetett. Ezen 
Ítélet következtében uinlt. vallás és közokt. 
minisztériumnak f. évi . . . . sz. a ren
deletével a tanítói pályáról letiltatott. Sze
gény nő 4 gyermek és anya van ez ítélet 
illetőleg „egy köuuyelinü férfiú bűne által 
sújtva. Oc utol érte végzete, de a szegény 
szegéuy család milesz belőle!

Az orsz. tauitói nyugdíjalapból újab
ban évi 84 frtuyi segélyt nyert Kulcsár 
1. elhalt mocsoiádi tauitó özvegye. |

A villányi iskola, mely összedöléssel 
feuyegett, bezáratott hasonlóul a siklósi 
rom. kath. iskola is.

A ujouuan megválasztott isk.-szék. csodá
latos rnódou fogja föl hivatását. Meges- 
küszik ugyanis mikéut a községi isk. ügyét 
tőle lehetőleg előmozdítja, és ugyanazon 
ülésben kimondja, miké :t a rom. kath. 
iskola visszaállitasát főköteiességének fogja 
ismerni. Ilyen eset sem fordult még elő s 
éppen mert redkivüli, a biz rttság ez ügyet 
a minisztériumhoz iiataruzta felterjeszteni. 
Ezeu uem csodálkoznánk akkor, ha olyan 
értelmei ember miut a plébános ur uem 
volna az isk. székben még p:dig miut
eluök! —

Több megyeli tauitó megbírságolása 
hozatott javaslatba még 1877 ben mert vo
nakodtak az orsz. tauitói nyugdíj intézetbe 
belépni illetőleg a felvételre okmányaikat 
beküldeni, ezt még ezidőszeréut is elég 
könnyelmüeu sem teljesítették minél fogva 
rajtuk az összeg két lelketlenül ésVégrehajtás 
utján fog bebajtatui, s a minisztériumhoz 
felküldetvén az orsz. alaphoz csatoltatni. 
Hogy ha valaki annyira vak, hogy saját 
és családja javát felfogni uem kép s, azon 
esak szánakozunk, de hogy ha valaki a 
törvényt „csak azért is* kijátszani és iguo- 
rálui törekszik, az ilyen iránt végre vala- 
kára meg kell szűnni a kiméletnek, mert 
ezt ha egyéb nem is, de a törvény iránti 
tisztelet követeli.

Vallás- és közoktatási tnagy. kir. minisz
térium szigorú rendeletét bocsátott ki mely
ben azon rendszabályok soroltatnak tel, 
melyek az iskolában és kör tyékéii fo- 
gauatositaudók lesznek nehogy tisztáta- 
lauság által a levegő raegtertőzle<sék, 
járványok keletkezzenek és elterjedésükre 
tápot nyerjenek Ezen rendelet kibocsátá
sára az Oroszországban kiütött pestis szol 
gáltatott okot, s rendelkezéseinek jó részét 
a tanítók lesznek kötelesek végrehajtani.

H alász.

Böngészet.
Elnöki pártatlanság. — Az osztrák 

reichsrath egyik legközelebbi ülésében 
Schönerer képviselő, kire a b) perloyalisok 
már azért is kígyót békát kiabáltak, mert 
azt merte állitani, hogy az osztrák örökös 
tartományok lakosaiuak nagy része szíve
sen csatlakoznék már Németországhoz, — 
egy a linczi püspök és Kematen község 
közt fenforgó ügyben a minisztérium eljá 
rását szellőztetvén, többek közt ezeket is 
monda: „Ebből az a következés, hogy a 
jelenlegi minisztérium, mely körülbelül már 
minden irányban bankerottot mondott, a 
lőpapságban akarja megszerezni az uj, és 
pedig utolsó támaszát, hogy annak segé
lyével még továbbra is hivatalában ma
radhasson. — Stremayr miniszter tiltako
zott az ellen, hogy Schönerer a hatóságok 
lojalitását bemocskolja és sárba vonszolja 
s kiuyilatkoztatá, hogy ezen eljárás a pár 
lameutáris illemhez nem méltó. — Erre az 
elnök kijelenté, hogy ő Schönerer nyilat
kozatában nem talált semmi ollyast, mi a 
parlamenti illemmel ellenkeznék, — ha ki
csinyes ■ dolgok vonatnak is a vitába, ő 
néki ennek daczára nincs joga a szólás- 
szabadságot korlátozni. — Az ellenzék az 
egész világon szokott a kormányok ellen 
az ily vádakkal élűi s ha az elnök min
den alkalommal közben lépne, akkor min
den ellenzék lehetetlenné tétetnék.

Jó lett volna, ba Ghyczy Kálmán, 
mielőtt még a képviselőbáz elnökségére 
megválasztatott, leczkét vett volna az ősz 
trák reichsrath elnökétől az elnöki tisztség 
pártatlan gyakorlatában, mit a mostani 
képviselőházi elnöknek is ajánlhatunk.

*

Pécs sz. kir. városnak vannak épít
kezési szabályai is. — A kik megcsinál
ták, legalább a többség ugyancsak édes 
keveset értett hozzá, mert ezen építési sza

bályzat és a mostani építési és szépítés 
bizottság működése mellett Pécs szép 
ros soha sem lesz ugyan, de az évtizedek 
előtt kitűnő, most már csak alig tűrheti 
levegője végkép megromlik és lesz a?_ 
egykor bár uem oly nagyon szép, de egész, 
séges és tiszta városból egy bűzhödt ha". 
Iái fészek.

Fő okozója ennek a város központ 
jához közel eső háztelkek udvaraiuak és 
kertjeinek teljes beépítése. — A kapzsisé, 
arra törekszik, hogy minél több és ma ^  
sabb lakbéreket szedhessen, a közpon? ,u 
a levegő és világoság nélküli udvariaké, 
sok drágasága arra is készteti a bérlőket, 
hogy minél többen szoruljanak össze az 
amúgy is uj divatosan szűkre mért lo
vakba, a lakósság és pedig éppen azon 
része,", mely a tisztaságra nem igen szokott 
ügyelni és ezt általában az amúgy is éj. 
tala megrontott renyhe cselédekre szokta 
bízni, összeszorul egy aránylag csekély 
területre és ott megfertőzi a levegőt, » m;. 
ről a csatornák hiányában a főtérre és 
főbb utezákra kiömlő és mindinkább íefi 
gyiilő ronda folyadékok eléggé tanusá-ot 
tesznek.

De azért a mi építési bizottságijuk 
egyre nem csak megengedi, hogy az alig 
egy pár méternyi széles utczákban emelő, 
tes házak építtessenek, hauem azt is, hogy 
az amúgy is szűk udvarok egész -n beéjii- 
tessenek, holott van bizony a belváros',aU 
is elégtelek, melynek ntezai vonala alj,, 
építésre vár, de a mi építési bizottságu i‘;. 
uak tulajdonképeni feladata és hivatásá
ról még halvány fogalma sincsen.

. Gyermekkor.fisok. Ez egy sj neme 
azon veszélyeknek, melyek a fest épségét 
és az életet fenyegetik. — Var.ouukmi 
pétiig már nagyon is megszap íródott a 
gyeniiekkoesisok száma, uapouta Leginkább 
az egyfogatuak végig csörömpölnek vágta', 
va a legnépesebb utezákon. Hogy ed ligm •- 
nem történt nagyobb szerencsétlenség, a:t 
valóban csak annak kel! köszönni, hogy 
a lovaknak több az eszük, mint az ily 
szeles, meggondolatlan, könnyelmű és 
figyelmeden suhanezoknak, kik bravotrt 
űznek belőle, lia vágtatva csűrő upölé-dt 
által a tisztességes polgárt bosszanthatja., 
az asszonyokat, leányokat megijeszthetik 
és alkalmilag sárral, vízzel bemoeskolh ír
ják. — Ha már ezeu suhanezok gazthi 
nem bírják felfogni, hogy lelkiismeretlen- 
ség fogataikat gyermekekre bízni és a 
közönségre ekkép veszélyt hozni, renden 
volna, hogy a rendőrség nekik leczkét a l
jon a társadalmi szövetkezés alapfeltételei
ből, melyek megkívánják, hogy polgártár
saik élete és vagyona biztosságát ne 
veszélyeztessék.

*
Kózsatolvajok. Városunkban néhány 

év óta szépen terjed a rózsakultura. — A 
mindinkább kivált a forró nyáro i át meg
romlott városi levegőből a szőllőtiegyi vil
lákba menekülő lakósság a szellőkbe is 
elvitte a virágok királynéját, fáradságot, 
költséget nem kiméi az uj és legszebb tá
juk megszerzésében, ültetésében s szetuzés- 
beu, ma holnap a szültök alja mindenütt 
a legszebb rózsaligetté lenne átvarázsolva, 
de ime ezeu kultúrát is egy utálatos tereg 
fenyegeti, melynek pusztításait mi hama
rább jó lesz megakad.riyo/.ni. —  Ezen féreg 
kiválóan nőnemű, tavasszal kiszedi az arra 
alkalmasnak veit rózsatöveket, hogy cse
répbe ültetve virágzás idejéu eladásra a 
piaczra vigye, hol azokat megveszik az 
olyféle virágkedvelők, kik a kultúrához 
uem értenek, mert az ily cserépbe ültetett 
rózsát' vek rövid időre elvesznek. — Sűrű 
panaszokat üallottuuk a tavasszal a rózsa
tolvajok pusztításai miatt s hamir hegyi 
rendőrségünk, mely még madárijesztőneí 
sem való, egy tolvajt sem tudott még be
fogni, köunyü lenne mégis e féreg pusz
tításainak véget vetni, ha a piaczi rend
őrségünk a rözsavirágzás idejében éberen 
felvigyázna és a rózsatő árusokat arra 
szorítaná, hogy az darusításra vitt virág 
uationaléját kimutassák, bezzeg akkor meg
akadnának.

D á r d a  1879 april 22-én.

Dárdán, a Casino termében folyó hó 
15 én este Ehrentleszberger Vincze uradalmi 
tollnok úr buzgolkodása folytán a sze
gedi vizkárosultak javára zártkörű mű
kedvelői előadás létesült, mely alkalom
mal Murger: „A uyolezadik pont vagy 
Brazíliába vágyom* cziinü 1. felvonásos 
vigjátéka s ezt megelőzőleg Ruger „Dir 
wie mir oder dem Herm ciu Glas AVasser* 
i. felvonásos vigjátéka került elsőben Frank 
Karolin k. a. Fritse Edéné úrnő és Sebestyén 
yídám úr, utóbbiban Ehrentleszberger Olga 
s Róza k. a. 8 mindkettőocu Szinay Soma úr 
közreműködésével utóbbi a rendezőség teen
dőit is teljesítvén.

A díszesen felkészíti színpad s a köz 
reműködök legnagyobbrészt első fölléptű 
buzgó s ügyes szereplése és sikerült elő
adása kellemesen lepte meg a szép számú 
közönséget, mely többszöri élénk tetszésé
nek adott kifejezést, nyílt jelenésben s végül 
az összes közreműködőket kitapsolá.

A jótékony czélra a költségek levo
násával 26 ft 31 kr. o. é. összeg jutott, 
mely Baranya vármegye alispánja utjáu 
juttatik rendeltetése helyére. Bár előzőleg 
ugyan e czélra a községi elöljáróság már 
gyűjtött s az összes értelmiség adakozott 
újabban is tetemesebb összeg folyt volna 
be ha a vidék nagyobb részvétét s a hely
beliek nagy része kevesebb közönyt tanúsít 
vala. Provinczián azonban már úgy szo
kott leuni, liogy a személyeket s dolgo
kat összeelegyitik.

Mindazonáltal dicséret s köszönet illeti



niPír a rendezőt a közreműködőket egya- 
raut a nyitott élvezetért s a jótékonyczél
tekintetéből. _____  . . . .  i.

Különfélék.
—  A  Rom án korm ány m int a 

Bukureszti Híradó* írja, húszezer frankot 
adott a szegedieknek a nemzet nevében, 
kamara és szenátus feloszlatva lévén nem 
nyújthatott be a miniszterelnök a nem 
zeti ajándékra vonatkozó törvényjavaslatot, 
a román nemzet megszavazza utólagosan 
is, és helyeselni lógja kormánya eljárását. 
A „B. H.“ gyűjtése april 20-án 11,009 
frankot és 41 frtot a „Bük. magyar tár
sulat* gyűjtése 2772 frankot eredményezett.

— .4 szegediek részére a keddi h iva- 
talos lap kimutatása szerint begyűlt a bel- 
Itgynduiszteriumuál összesen 1,436,910 frt.
_' A temérdek esőzések a Kőrösök és
Maros áradásai folytán a Tisza ismét foly
ton árad és ezzel a belvizek is; a szegedi 
főtér ismét viz alatt áll, az njjonnan be
rendezett áruboltok ismét kiürittetnek és a 
szakadások betöltésezésének nagy munkája 
folyton akadályokba Ütközik. — Az elszé- 
ledt lakosság egyre visszaköltözködik és 
többnyire Szeged körüli községekben veszi 
ideiglenes tartózkodását.

— Curiosumkép bekiildték szerkesz- 
tőségűukhez a bécsi „Fremdonblatt* azon 
részét, mely a bécsi ünnepélyekre felráu- 
dult pécsiek egy részének neveit tartal
mazza. — Az illetők akkor, midőn hiú
ságból becsületes foglalkozásukat elta
gadva nagyobb részt általuk képzelt ma
gasabb polgári állást bigyesztettek nevük 
mellé, alig gondoltak arra, hogy ezt holmi 
lapböngészek Pécsett is olvasni fogják és 
hogy hiúságuk itt a nevetés tárgya lett. 
Ezúttal kiméivé őket uem hozzuk a név
sorozatot.

— - Vi zá r  adások. A  mint értesülünk a 
szerda csütörtöki szakadatlan éjjel-nappali 
esőzések következtében felgyűlt víztömeg 
Szigetváron túl Barcsig ellepte a vasúti 
töltéseket, minek folytán a pécs barcsi vo
nalon a közlekedés megakadt, noha 
már megelőzőleg telljes erővel dolgoznak 
azon, hogy ideiglenes átereszek által a 
víztömeget lebocsássák. A pellérdi és szent- 
lőrinezi lapályok is teljesen elöutvék. A 
Balatonról értesítenek, hogy az nem csak 
elérte, hanem túlhaladta a lecsapolás előtti 
vízmagasságát, a déli vaspálya töltését 
több helyeu mossák a Balaton hullámai.

— H alálozás. Z avaros Péter, Pécs 
városa árvaszékének elnökét fájdalmas 
ve-ztesség érte. Édes anyja, özvegy Zava
ros lstvánné, született Pirkner Katalin ápril 
23-án, élte 77 ik évében szélhűdésben hir
telen elhalálozott. - -  Béke hamvaira!

— P ostai rendetlenség. Többször fo r 
dult elő az eset, hogy a helyben lakó 
egyénekhez ezimzett levelezési lapok az 
illetőknek, tőleg ha ázott a külvárosban 
laknak, a kihordok által nem kézbesítet
tek. mi miatt a felek gyakran kárt szen
vednek. — Felkéretik ennél fogva a pos- 
tafőnökség: szíveskedjék szigorúan intéz
kedni, hogy az ily káros rendetlenség jö
vőre nézve ne forduljon elő.

— Rendőri hír. A  helybeli R iba i ká- 
vébáz egyik termében ma (april 25-én) 
egy városunkban tartózkodó s magát jo
gásznak bivalgó ismeretlen foglalkozású 
egyen gyilokkal akarta megtámadni egy 
helybeli tekintélyes család tagját és aka- 
deiu’ai polgárt, kit már a megelőző napon 
ugyanott tettleg bántalmazott. A tettes la
punk egyik munkatársa rögtöni intézke
dése folytán a rendőrséghez kísértetett, s 
azonnal kihallgattatott, a tőr, illetve va
dászkés felöltőjében megtaláltatok.

— ( 0  ix c iá ja  a c s á s zá r )  Bécs- 
beu a királyi fogadtatások alkalmával az 
egyik küldöttség szónoka, egy o-t/.trák 
vasút igazgatója azt a mulatságos nyelv
botlást követte el, hogy a császár királyt 
uem „felséges urnák,“ hanem „császári 
excelleneziád'-nak szólította. Mint szem
tanuk mondják, ő Felsége jót nevetett e 
furcsa titulaturán.

—  E gy sta tisztikus kiszám ította  m ár, 
hogy az ezüstmenyegzői ünnepélyek fiz 
milliónyi hasznot hoznak Bécs városának. 
— Annyi bizonyos, hogy ezen jubileum 
nem mindennapi gescháft a császárvá
rosra nézve és meglehet, hogy tiz millióra 
is számítottak már a szédelgők, azonban 
noha a „loyalis alattvalók* nagy része 
mai nap is a spectakulumokon gyönyör
ködő hüle, mint volt régente, a „provin- 
czia* még sem oly ostoba már, mint haj
dan, hogy üres semmiért pénzét oda hor- 
dogassa Bécsbe, mert okosabbra elkel az 
othou is. — A statisztikus ennél fogva 
aligha cinem számította magát, a mint a 
bécsi kozkiállitás rendezői is nagyban el
tévesztették a kalkulust.

A  bécsi és általában a z osztrák  
iparczikkek ellen erős mozgalom indult 
meg (>rosz-LengyeIországban. Varsóból Ír
ják, hogy az ottani szabók elhatározták, 
hogy ezentúl Bécsből ruhát uem szállíta
nak és általában arra fognak működűi, 
hogy az osztrák árut a kereskedelmi for
galomból kirekeszszék. —  A gyűlésen je
lenvolt Lubomirszky herczcg is, ki a hazai 
vállalatok és készítményeknek buzgó párt
fogója. (Annál nagyobb pártolói az „osz
trák rongyok“-uak a mi kereskedőink cs 
szabóink tudván, hogy ezen, csak a kül
színre tetszetős kelmék csakhamar elron- 
gyoltatnak és megfakulnak, minélfogva 
kelendőségük növekszik és a munka meg
rendelések még sűrűbben jönnek, mert 
külföldi jobb áru itt egyáltalában uem 
kapható, belföldi gyárainkat pedig már 
rég tönkre tette az osztrák szabad verseny.)

—  A ó -k ith o lik u s  mozgalom h íres m eg  
iu iilója Dőllinger prépost ismét visszatér

a hatholikus egyház keblébe. A pápa mig 
Pecci bihornok volt folytonos levelezésben 
állott Dölliugerrel. — Az adott példát leg
közelebb többen is követendik annál inkább, 
mert az ó-katholikus mozgalom nem csak 
nem terjedt, hauem mér eialvóban van.

—  A  szegedi építkezésre vonatkozólag 
Baijersdorf és Biach ezég ajánlatokat tett 
a bel ügy miniszternek. Nevezett ezég 6  hó 
lefolyása alatt Szegeden 10)0 házat képes 
felépíteni egyenként 1500 forintjával. Aján
latát nem pusztán szóval, de a tervek csa
tolásával is erősiti. A belügyminszter gon
doskodott, hogy az ügy minél sürgősebben 
s minél illetékesebbek által megbiráltas- 
sék, a tervek megvizsgáltassauak, s esetleg 
az építkezések megkezdessenek ; e végből 
a közmunka és közlekedésügyi miniszter
hez tette át az ügyet. A véghatározat meg
hozatala előtt intézkedett egyúttal a belügy
miniszter, hogy a tervek közszeml ére Sze
geden kiállíttassanak.

— Segély a  szegedi knek! Bercm end- 
röl Decleva Imre jegyző segéd űr 19 frt 
70 krnyi segély összeget küldött be szer- 
kesztőségüukhez a szegedi árvíz károsul
tak részére, ez össeghez járultak : liotfinan 
Ferencz 50 kr. Végh Károly 20. kr Dec
leva Imre 20 kr., Mádt Dómján 20 kr, 
Kobia József 1 ft., Dvorzsák Antal 2 ft., 
Rainászhofferué 1 ft., Máutner Fülöp 1 ft., 
Bek Antal 50 kr., H >rvátb István 20 kr., 
Bender János 20 kr., Krausz Bernát 20 kr., 
Ling Lázár 2 ft., Bruszt Menyhért 10 kr., 
Rochi János 50 kr., Vitelsbscb Ottó 150 kr., 
Kiss Endre 50 kr., Guluerits Antal 2 ft., 
Varga János 1 ft., Ilűbcrt Eugéu 50 kr., 
Herbster Eduárd 30., Viudheim János 50 kr. 
Bejáuin Kojo 2 ft., Jelásovits István 20 kr., 
Viudháim József 20 és Láng Eduárd 20,kr., 
Ugyauesak a szegediek részére Pereked
ről adakoztak: özvegy Liuc/.bau r, szül. 
Szondy Paul in 1, .Szondi Alajos 1 ft, osko- 
lás gyermekek 40 krt, összesen 2 ft 40 krt. 
— E segély összegek átvételét nyugtatjuk 
azzal, hogy azokat a Barauya megyei gyüj 
tésekkel leendő elküldés végett alispán urnák 
átszolgáltatjuk.

— D eák Ferencz is áldozata lett a 
szegedi katasztrófának.Eltemettetett, de uem 
abba a szentelt földbe, a hol ő szokta vé
gezni megszokott munkáját anuyi éven 
keresztül. Eltemette a jó öreget is az a 
rettenetes sirásó, amely egy rövid óra alatt 
vele együtt százakat temetett el ásó és 
kapa nélkül. A szeged rókus-külvárosi sír
ásóról, Deák Ferenczről van szó, a ki szin
tén az árvíz áldozata lett. llusvét másod
napján vették ki a vízből s az nap Szőre- 
gén el is temették. Nyugodjék békében 
második sírjában 1

—  N agyobbszerü hagyom ány ozás. — 
Reischel Károly heilbronni származású s 
Nagyszombatban letelepült kereskedő volt. 
Nejét, gyermekeit elvesztve, vigasztalást a 
jótékonyság gyakorlásában talált, felölelve 
különösen sanyarú viszonyok közt tengődő 
helyi ev. egyházat, melynek 36 éven át 
felügyelője volt. Folyó év márczius 24 én 
halt meg 76 éves korában, 200.000 írtra 
becsült vagyona felett akként rendelkez
vén, hogy abból helyi ev. egyházának kü
lönféle czimeken 22.900 frtot, egy emeletes 
házat, más jótékony czélokra kisebb-na- 
gyobb összegekben körülbelül 94 ezer frtot 
hagyományozott. Többi vagyonát hivatal- 
képtelenné vált ág. hitv. ev. lelkészek, ta
nítók s ezek özvegyeinek gyám oldására 
hagyta.

— Kellemetlen utitársak. E g y  másod- 
osztályú vasúti kupéban történt. Éltéire járt 
már az idő s az utasok csendesen szun
dikáltak. — Egyszerre fájdalmas jajkiál
tás veri fel őket nyugalmukból. Egy női 
hang íoljvást jajveszékel és kiabált. A 
többi utas és kalauz segélyére siettek : azt 
moudá, hogy egész testén égető fájdalmat 
érez, mintha hegyes késsel vagy tűkkel 
szurkálnák. Később pedig egy vastag ur 
szintén felkiált, hogy ő is ugyanoly fáj
dalmat érez. Megejtették a vizsgálatot. 
Kitűnt, hogy egy rosszul elzárt üvegből 
pióczák osontak ki, s hozzáláttak vérszopó 
munkájokhoz. Most kezdett még csak igazán 
sikoltozni a nő, sikoltozott is, mig csak cl uem 
ájult. Szerencsére csakhamar elérték a legkö
zelebbi állomást s ott eltávolithatták a pióczá- 
kat. A dolognak most jő a java. A nő még 
mindig nem tért magához, s orvost hivat
tak. Ez nem tudván okát eszméletlen álla
potának, —  pióczákat rendelt.

—  R avasz asszonyok. H a rom latlan  
kedélyről, természetes becsületességről volt 
szó, ezelőtt mindig lehetett hivatkozni a 
népre, az egyszerű emberek nem úsztak 
az árral, megmaradtak romlatlanoknak. 
— Most már azonbar a korrupezió s a 
furfangosság ennek kebelében is felüti 
fejét, haladnak a korral. Egy pozsonyi lap 
írja a következőket: A zöldpiaczon beál
lít két parasztasszouy egy lisztkeres kedésbe 
s a- egyik egy kilo darát kér. A boltos
asszony megméri a darát, mire a paraszt
asszonyok egyike, az, a ki a darát kérte 
kihúz zsebéből egy ötvénforintost és azon 
szavakkal adja oda a boltosáénak, hogy 
csupán egyforintosokat adjon neki, mert 
ezekre van szüksége. A boltosasszony leol
vassa az ötven egyforintost, de a paraszt
asszony azalatt mást gondolt s azt mondja 
hogy neki nem kell a dara, mert drága, 
hogy másutt fog venni, a hol olccsóbhan 
kapja, s ezzel mindketten elhagyták a boltot. 
A lisztkcrcskedőné újra kezdi számláiul a 
forintosokat és majdnem kővé vált látván, 
hogy busz darab hiáuyzik belölök. Azon
nal az utczára roliant, de a parasztasszo 
nyok sehol sem voltak láthatók.

— Gyermekcsere derült k i nemrég egy 
morva határvárosi gazdag zsidó család
nál. Leányuk menyegzőjére készültek és 
épen indultak az esküvőre, midőn egy 
öreg parasztasszony lepett a szobába, ki
jelentve, hogy az ő engedélye nélkül a

leány nem m:het férjhez. Eleint ; őrültnek 
hitték, de az asszony állítása mell :tt maradt, 
melyet következőképen indokolt is: „Tud
játok, hogy 2 0  év előtt dajka voltam háza
tokban. Egy éjjel kis leánykátokat vélet
lenül agyonnyomtam. Félelemből saját, egy
korú leánykámat fektettem az elhuuyt 
helyébe, kit eltüntettem. így tehát tulaj
don gyermekemet neveltétek, ápoltátok 
egészen a mai napig; köszönöm is ezt 
nektek, de azért e jelen pillanatban, mint 
a leány anyja, s mint jó keresztény, jogom 
van megtiltani, hogy a keresztény egy 
ház szerint megkeresztelt gyermekem egy 
zsidó neje legyen.* Az esküvőből uem lett 
semmi -, hanem az ügy a hatósághoz téte
tett át.

—  A  telefon mint pap. Edison tele- 
tonja —  mint a „Manchesteri Courier* 
írja — szép prédikácziót tartott Manches
terben Viktória sürgönyállomison. Az egy- 
begyült hallgatóság nagy ájtatossággal, 
hallgatta végig a szent beszédet, melyet 
azelőtt vagy két héttel dr. Mellur mondott 
el Halifaxban. A telefon nagy méltóság
gal érthető tiszta hangon ezt, sőt még az 
orgouakiséretet is hűen visszaadta.

—  Fegyelm i eljárás 32  község elöljá
rósága  ellen. Aradmegye közigazgatási 
bizottsága tegnapi ülésében ataufelügyelő 
indítványára 32 község elöljárósága ellen 
elrendelte a fegyelmi eljárás megindítását 
a mért az iskolamulasztók elleni köteles 
ségüket teljeseu elhanyagolták.

— A  szűk ruha átka. A  következő 
mulatságos történetről íruak Temesvárról. 
Egy uő nem tudott divatos szűk ruhája 
miatt átugrani egy szűk csatorna-tócsán, 
mely a város egyik keskeny utczájában 
képződött. Egy udvarias katonatiszt látva 
zavarát, szó nélkül hozzálépett, átfogta d :- 
rekát s a túlpartra helyezé. A esiuos nőcske 
villámló haragos szemekkel nézte végig. 
„Uram, ki engedte inegönnek. . .“ monda 
epésen, fátyolét hátra vetve. „Bocsáuat asz- 
szunyom,* szólott a tiszt s azon percben 
ismét átuyalábolta a kedves terhet és a 
régi helyére tette vissza — „remélem most 
már semmire oka az aprehenzióra.*

— Vilmos császár. B erlin i lapok 
jelentik: A császár legközelebb Wiesba- 
denbe megy az első kúrára; ez alkalommal 
i< i  uralkodó személyes biztonságának meg
védésére 4 titkos rendőr volt kirendelve. 
A keleteu végbemenő nyugtalanító esemé
nyek azouban nagyobb óvatosságot tesz
nek szükségessé, most már nem ncgy, ha
nem hat rendőr fog időzni az uralkodó 
közvetlen közelében. E rendőrök mindegyi
ke 7 márka napidijat kap.

—  A  p á p a  fivére. H ír szerin t a lég 
közelebbi consístoriumbau a pápa fivérét, 
msgr. Pecci Józsefet is biboruoká nevezi 
ki. Régi szokás szerint a pápák, ha volt 
egy közeli paprokouuk, azt biboruoki mél
tóságra emelték. A biboruokok Rómában 
jelenleg arról tanácskoznak, ha vájjon Pecci 
msgr. bir-e a kívántaié kellékekkel. 11a a 
tanácskozás eredménye kedvező les •, a leg
közelebbi consístoriumbau azon pillanatban 
midőu a pápa az uj bibornokokat kine
vezi, a bibornoki testület fölkéri, hogy 
testvérét is e méltóságra emelje. Msgr. 
Peci idősebb, mint XIII. Leó, tuduiillik 
72 éves, hauem itjabbuak látszik, mint a 
pápa. 1852-ig jezsuita volt s a Kollégium 
Romanumban a bölcsészetet tanította. Ezen 
állásban több kitűnő készültségről tanús
kodó müvet adott ki.

— Z sidó  apát. A  lebedjai klastrom  
szerzetesei (tambowi kormányzóság) leg
közelebb kérvényt intéztek — a Goíos sze 
rint —  a pétervári szentszékhez melyben 
főnökük eltávolítását kérik. Foly.madá- 
sukat azal iudokolják, hogy az említett 
apát őket mindenuap sajátkezüleg botoLza 
meg, éhezteti és istenkáromlásra kénysze
ríti — s azoukivül még jelenleg is zsidó. 
— Kissé furcsa dolog, alig hisszük, 
hogy másutt mint Oroszországban ilyesmi 
megtörtéhessék ; ott még furcsábbak is tör
ténnek. Azt azonban természetesnek talál
juk, hogy az apát kikeresztelkedése után 
is —  nemzetiségre nézve zsidó maradt.

— B érbe adandó — tábornokok. A  
„Molva* czimü pétervári lap szerint Orosz
országban az a szokás kapott lábra, hogy 
a lakodalmak és más ünnepélyekre nyu
galmazott tábornokok vétetnek bérbe. E 
szokás főleg a polgári osztályokban divik; 
a tábornok öt ezüst rubelt kap rendes bérül. 
De ha sok érdemjele van, úgy a bér nagyobb. 
A bérbe vett tábornok teljes díszben jő. 
hogy az ünnepély fényét emelje. A bérösz- 
szegeu kívül ételt, italt is kap és rende
sen leiszsza magát. Ez is rósz nemzeti szokás.

— Ijedtség  — óriási mértékben. A z  
orosz cár, mint Pétervárról jelentik, most 
azzal a tervvel foglalkozik, hogy vala- 
menynyi orosz, lengyel, német, fiún lett, 
tatár és zsidó parasztnak elengedi min 
den hátralékos adóját, s újabb adójukat 
is tetemesen leszállítja. Az így támadó hiány 
aztán a vagyonosabb osztályok adójának 
fölemelése által fog fedeztetni.

—  A  ki még az ügyvédeken is kifo
gott. Egy egyszerű kinézésű tÖldmives jött 
a napokban Váczra. Sorba járván három 
ottani ügyvédet, mindegyiknek több rend
beli kötelezméuyt adott át behajtásra, sőt 
előleget is a per vitelére. Rövid időu visz- 
szajött azzal, hogy na y „hibája* történt, 
elvesztette pénzét s kérte, aduák vissza 
neki az adott előleget. Vissza is adták s 
ekkor kideritvén, hogy a pénz nem elc- 
geudő tervezett bevásárlásaira, még ő kért 
kölcsön az ügyvédektől az átadott kötvé
nyekre „csak egy napra, hiszen ő „Vo- 
rőezére való* s másnap hehozza a pénzt. 
A kötvényeken jó nevek lévén aláírva, mind 
a bárom ügyvéd adott is neki kölcsönt. 
Másnap aztán kiderült, hogy egy Ügyes 
csaló szedte rá őket, és hogy a kötvények 
hamisak. Most ütik a nyomát. (Az éüeu-

korász a bíróságok előtt farkcsóváló és 
azért kegyelt zugirászok száma légió a 
fővárosban úgy mint a vidéken, ezek 
tanítják be az együgyü népet mindennemű 
gazságra.)

— (A  szentpétervári merénylethez.) 
A meréuylő Szolowiev kihallgatásáról a 
következő részleteket jelentik: A vizsgá
lattal megbízott Leontiev szenátorn k azon 
kérdésére, hogy „Kire akart lőni,* Szo
lowiev szilárd hangon ezt felelte: „A 
czárra.* — „Mi czélja volt e merény
lettel?* —  „A czárt megölni.* — „Miért?*
— „Mert az orosz népnek nem akar em
berhez méltó életet adui.* — „Vannak 
társai?* — „Vannak.* — „Kik azok?*
—  „Az oroszok, kik velem együtt utálják 
a zsarnokságot.* — „Hogy hívják őket?*
— „Azt nem lehet tudni, mert számuk 
véghetetlen * Többet eddig nem lehetett 
megtudui Szolowievtől, ki különban nagy 
szilárdságot és nyugodtságot tanúsít.

— A z orosz tanárok tömeges lemon
dása. Azon szigorú rendszabályok követ
keztében, melyekkel a czári kormányzat 
legújabban az egyetemeketsujtá, asz péter
vári egyetem tanárai tömegesen kérik rög
töni elbocsáttatásukat. E példát a többi 
orosz egyetemek tanárai is követni fogják. 
A charkowi egyetemi tanárok már koráb
ban egy erélyes óvást nyújtottuk be a kor
mányhoz, melyben az egyetemek ellen 
alkalmazott rendszabályokat a jelen kor
hoz s az emberiséghez méltatlan merény
leteknek bélyegzik s lemondásukkal fényé 
getőznek. Az orosz kornány ily körülmé
nyek közt Ausztria Magyarországból tót- 
és cseh tanerőket szándékozik Oroszország
ba hívni. (Csak vigye őket, vau itt még 
elég oly csúszó-mászó féreg, mely ifjúsá
gunkat megmételyezte.)

Színház és művészet.
A helybeli német színtársulat változó 

szerencsével folytatja előadásait, és hol 
nagy, hol csekély közönséget vonz a 
színházba. Ez utóbbi természetesen nem 
rajta múlnék; hanem hiába, a közön
ség is megválogatja, hogy miben és 
melyik darabban kínálkozik több élvezet 
számára. És igaza van értté! Már ugyan
is meggyőződhetett róla, hogy operettek 
kivételével alig nyújt e társula* figyelemre 
méltót. E hét folyamában például egy né
met életképet adtak, mely nem elégítette 
ki az igényeket; sőt mindenkinek eszébe 
juttatá a magyar színtársulatot, mely ez 
uj életkép (Ihr Reservist) előzőjét, az 
„Ihr Korporal*-t s noha fordításban, ha
sonlíthatatlanul jobban játszta. .Lalában 
kimondhatni, hogy a magyar színtársulat 
uem csupáu többoldalú, hanem sokkal 
több igazi színészi tehetséget foglal ma
gában, mint a német. Mert mellőzve azt, 
hogy például tragikai szakba a német 
társulat nem is bocsátkozbatik, még a 
komikai szakban sem vetekedhetik a ma
gyarokkal, a mi mindenesetre a mellett 
bizonyít, hogy egészben véve mögötte áll 
a magyarnak. Ezúttal is megint csak ope
rettekben állta meg becsülettel helyét. A 
„Madame Herczog* czimü operetté 
előadása a múlt szombaton szinig telt 
házban folyt le és pedig összevágóan és 
egyöntetűséggel. Moudheim az ural
kodó berczeg szerepében finom s előkelő 
színésznek bizonyult; Verra k. a. csi
nosan énekelt és kedélyesen játszott. — 
Flohr k. a. kedvesen játszta a kapi
tányt és Fól i ák is nem csak jól éne
kelt, hauem ügyesen is játszott ezúttal.— 
Kevésbé tetszett Strausz „Prinz Methu- 
salcm* czimü operettje, mely zenéjére 
és szövegére nézve meg sem közi üti az 
előbbit.

1 R 0 D A L 0  M.~
A „V asárnapi Újság** ápril 20-ki száma 

következő tartalommal jelent meg : A királyi pár 
ezüstmenyegzóje. — A királyi pár egybekelése 
1854. ápril 24-én. — A szegedi gólyák. Költemény. 
Szász Bélától. — A ki őrökké bujdosott. Igaz tör
ténet Közli Eötvös Károly. — Egyveleg. — A 
Vasárnapi Újság dolgozó társainak repertóriuma. 
1854. márczius 5.—1879. márczius 2. — Emléke
zések 5 felségeik menyegzőjére. — Liptó-Ujvár 
történetéből. Ernyéditöl. — Irodalom és művészet. 
Közintézetek, egyletek, stb. rendes hetirovatok. — 
Képek: Az uralkodó pár 1854-ben. — I. Kerencz 
József király. — Erzsébet királyné. — Az ural
kodó pár menyegzője 1854-ben: Erzsébet bajor 
királyi herezegnő bevonulása Bécsbe ápril 29-án. 
A fejedelmi ara fogadtatása Becsben az Erzsébet- 
bidnál april 23-an. Hódolatok fogadása a cs. kir. 
várlak szertartási termében. A Vasárnapi Újság 
előfizetési ára negyedévre 2 f r t  — Ugyancsak a 
Franklin-Társulat kiadó-hivatalában [Bpest. egye
tem utcza 4. sz.) megrendelhető a „Világkrónika** 
képes hetiközlöny megrendelési ára a Vasárnapi 
Újság, Politikai Újdonságok vagy a Képes Néplap 
előfizetői részére negyedévre 50 kr., félévre 1 frt.

=  „K özigazgatási Lapok* 19-ik száma 
következő tartalommal jelent meg: Fegyelmi el
járásunk. Dr. Stassik Ferencz. megyei t. főügyész 
úrtól. — A jogi allam és a közigazgatási jogszol
gáltatás. — A szegényügy állása és a szegényügyi 
törvényhozás alkotásai Európában. Dr. Emming- 
h.tus A. hasonmüve után ösmertetve. — Közigaz
gatási szemle: Telepitvenyesek sorsa az Aldunán. 
— Közigazgatasi döntvénytár. — Melléklet: Tör
vényjavaslat a közös hadsereg (hadtengerészet] r 
honvévség beszállásolásáról. — Előfizetési ara év
negyedre 2 frt 50 kr. — Az 1878-ki évfolyamnak 
még rendelkezésre álló teljes számú példányai 
6  írtért, a julis-deczcm beri példányok 3 írtért, a 
folyó év teljes számú példányai pedig a rendes 
előfizetési ár meüett még megrendelhetők.

=  Táborszky és Parseh  zenemiikercske- 
désében Budapesten megjelent: Valéria polka fran- 
gaise zongorára, szorzó ifj. Fahrbach Fülöp. Ara 
50 r.

A „ K is b ir to k o s o k  o rsz á g o s  f5 |d„  
h ite ls z ö v e tk e z e te .*

A hazai közvélemény éber figyelem
mel kiséri a „Kisbirtokosok fóldhitelszővet- 
kezete* létesítésének mozzanatait. Úgy hisz- 
szük, nem teszünk az ügynek rósz szol
gálatot ha annak jelen állását most nyil
vánoságra hozzuk, midőn az országgyűlés 
ntár elintézte halaszthatatlan teendőit melyek 
ezen s több más fontos ügynek tárgyalá
sát eddigelé lehetetlenné tették, s a bekö
szöntött húsvéti szünet leletével, f. hó 26- 
tól fogva újból folytathatja az eddig kés
leltetett ügyek fölkarolásával működését.

A képviselőim egyik legutóbbi ülésén 
kinyilatkoztatta a pénzüginiuiszter, hogy 
a „Kisbirtokosok országos földhitelszövet- 
kezeté*-t létesítő bizottság már jóval eze
lőtt beadta az intézetre vonatkozó törvény- 
javaslat tervét, 8 hogy ő azzal a jelen hús
véti szünidő alatt tü/elnsen fog foglalkozni 
s azt mielőbb lehetőleg a törvényhozási 
működés újabb kezdetének már első 
napjaiban, a Ház asztalára leteuni szán
dékozik.

A létesítő bizottság — e hó 5-én tar
tott ülésében — konstatálta, hogy az eddig 
tényleg aláirt alapitvánnyi összegek a kor
mány által megajánlott500,000-írttal együtt 
1.540,700 frtot tesznek ki. Jóllehet ezen 
elért összeg jóval meg is haladja az intézet 
megalakulhatásáraaiapszahályszcrüleg meg 
kivántató összeget, ez eredmény még sem 
elégséges arra, hogy az iulézet legott első 
kezdetétől fogva, úgy a hiteligénylőkkel 
mint a pénzpiaczokkal szemben, emitt a 
tőkebeszerzés, amott a kölcsönök nyújtása 
szempontjából kellően érvényesít besse ma
gát, és ennek folytán tulajdouképi felada
tának ntinéielőbb érezhető módon, megfe
lelhessen, — mi csak úgy érhető el, ha az 
intézet már megalakulásakor minél jelen
tékenyebb alaptőke felett rendclkezend.

Ezen épp érintett szempontokon kívül 
nem csekély mértékben fokozza a létesítő 
bizottság működési buzgalmát ama szo
morú körülmény is, hogy az aligmuit idők
ben romboló árvizek által a bonpolgárok 
egy igen tekintélyes részének miuden javai 
semmivé tétetvén s csakis földbirtokuk 
maradváu meg, soha az olcsó hitelrés épen 
a földhitelre oly nagy és sürgető szükség 
nem volt, mint ma.

Ezen meggyőződéstől áthatva, az alól
irt létesítő bizottság ama czclhól, miszerint 
a létesítendő intézet kitűzött feladatainak 
minél teljesebben megfelelhessen, és a sze
rencsétlen árvízkárosultaknak, első szük
ségletük fedezése után ntinéielőbb megad
hassa olcsói hosszuidejü törlesztési jelzá
logkölcsönök nyújtásával a lehetőséget szét- 
züllött, roinbadöit gazdaságaik uj beren
dezésére: kötelessségcuek látja újból álta
lánosan felszólítani úgy az áldozatkész 
hazafiakat, miut a közérdekek előmozdí
tása körül buzgólkodó testületi ket, közsé
geket, köztörvényhatóságokat, kik, illető
leg melyek még eddig az intézet alaptő
kéjének megalkotásához alapítványi ösz- 
szeggel uem járultak, hogy azt, márcsak 
az árvízkárosultak érdekében is, haladék
talanul tenni kegyeskedjenek. A létesítő 
bizottság ez iránt külön körlevelet is inté
zett olyan, már egy Ízben jegyzésre föl
kért hazafiakhoz és testületekhez, kikről 
joggal föltételezheti, hogy a kérdéses nagy
horderejű ügyet támogatni el nem mulasz- 
tandják.

Igaz ugyan, hogy a legközelebbi ár
vizek okozta károk enyhítésére tuég csak 
rövid idővel ezelőtt szokatlan mérvben 
igénybe vétetett a hazai közönség áldozat- 
készsége ; e azonbau sokkal uagyobbniérvü, 
hogysem e mellett egy oly alkotásnak elő
segítésére ki netu terjedhetne, mely miután 
az egész hazai kisbirtokos osztály hitelér
dekeinek ápolását czélozza, egyúttal hivatva 
lesz az árvízkárosult földbirtokosoknak 
gazdasági újjászületését elősegíteni.

E hitben újból fölkérjük a közönsé
get, — úgy egyesek t, miut testületeket, 
— hogy a létesítendő intézetnek minél 
szilárdabb alapokra fektetése érdekében, 
az eddigelé elért szép eredmény által buz- 
dittatva, még mielőtt az alapitváuyjegyzés 
és gyűjtés befejeztetuék, alapítványt tenni 
méltóztassauak I

A létesítendő intézet eddigi alapítói 
közt első sorbau király ő felsége s az 
uralkodó család több kitűnő tagja, a magyar 
állam, továbbá főpapok és főnemesek, káp
talanok, s egyébh testületek, megyék, váro
sok és községek, pénz és hitelintézetek, 
orsz, képviselők, nagy-, közép- és kisbir
tokosok, bankárok, nagykereskedők, gyá- 
rososok ügyvédek stb. jelentkeznek s ez 
mutatja kiválóan, mily széleskörű, Jállás- 
és osztály különbség nélküli támogatást érde
melt ki a kérdéses uagyfoutosságu ügy.

Ha az előrebocsátottak után, wint.kü- 
vetésreméltó példát odaállítjuk Békés vár
megyét, auuak községeit és birtokos közön
ségét, melyek önmagukban véve eddigelé 
már összesen 1 1 1 ,0 0 0  frtot j egyeztek ; oda 
Kolozsmegyét, melynek kivétel nélkül min
den községe — vezéreik lelkes buzdítása 
folytán —  belépett az alapítók sorába, s 
meggondoljuk azt mily óriási eredméuyt 
lehetne e szép példák utánzása által még 
elérni: kiki belátja, hogy az alólirt léte
sítő bizottság, felszólításának megújításá
val egy oly lépést tesz, mely előrelátha
tólag nem fog tényleges eredmény nélkül 
maradni.

Fejedelem és kormánya jó példával 
mentek elöl; az állami támogatás biztosí
tottnak tekinthető; a létesítő bizottság 
tagjai önzetlenül, sok évi küzdelemmel le
győzték az intézet létesítése elé halmozott 
akadályokat: az összes alapítók megmu
tatták az utat, melye a hazafiaknak követ
niük kell. De azért még most is, a létesí
tés előestéjén, magától a nemzettől, a min-



dm szép s hazafias áldozatra kész. I 'pap
idtól a dúsgazdag főuraktól, a lörvéuy- 
bctóságnktól, községektől sár. egyes haza
fiaktól fog fügni, hogy a .Kisbirtokosok 
Országos Földbitclszövctkezete* mielőbb, 
minél szilárdabb alapokon létrejöjjön, hogy 
közhasznú feladatainak megfelelje a hazai 
kisbirtokos osztályt megmentse a közva- 
gyonosodást biztosítsa, nagy életerős, az 
ország minden részére áldást árasztó in
tézmény legyen, a mivé lesz okvetlenül, 
ba még csatlakoznak hozzá most, Úgy
szólván az utolsó pillanatban mindazok, 
kik e lépéssel eddig késlekedtek.

Hisszük, bőgj- most, midőn az oly 
rég fájdalmasan érzett nagy szükséget a 
legújabb isszonyn csapások még fokot 
ták, ezen általánosan óhajtott intézet meg
alkotásától senki sem fog azok közül el
maradni, kiknek a nemzet anyagi jövője 
szivükön fekszik.

A .Kisbirtokosok Országos Földhitel- 
szövetkezeté-t létesítő bizottságának 1*71*. 
ápiil f»-én tartott gyűlése határozatából: 

Tisza László,  
létesítő bizottsági s> leülök.

V é g h I g n á c z, 
létesítő bizottsági jegyző.

g a b o n a  Ár a i;
a 1. é. ápril hó 19-én tartott heti vásáron.

I. oszt. 11. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 7.60 R. 7.50 ft. fi 90
Kétszeres . „ „ 5.90 . 5.70 , — . —
Rozs . . , 5.30 . 5.00 „ — .—
.4rpa . n - 4.60 . 4 4o , — .—
Zab . . , 5 40 , 5.20 . - . —
Knkoricza . 4.30 . 4.10 . — ■—

Hajdina 100 klg. lt. 0 .0 0

Széna e » • 2.50
Szalma + n » 1 .0 0

Demini Ferencz
k á r p i t o s  Pécsett, szigeti külvárosi 

országút 3 sz. alatt 
ajálja magát c szakba vágó minden 
munka elkészítésére —  olcsó áron, és 
pedig : 1 rugonyos kanapé csak 1 0  írt
1 rugonyos kanapé vánkossal csak 12 frt
I madraez afrikkal 8  frt
I madraez tengeri füvei 7 frt
1 szalmazsák csikós Jüteszövctből

vnrrva 3 fi t
V déki megrendeléseknél kéretik a 

nveí, helyiséget és utolsó postát megné
zi /ni, a mértéket és 2  frt. előget beküldeui 

75 (2-1)

Péeiell, a K irály-iit cr.ában <52. ok.
alatti Wéber-félc házban levő

vendéglő h e ly is é g e i
egészíti njból lettek liercnd zve (’s helyre 
állítva: fi Ikéri tehát aluliról' a t. ez. kö
zönséget, ló gy őt becses látogatásával f-ze- 
remséltetni kegyeskedjek annyival is in 
kább, mert jó ételek-, válogatott italokkal 
jutányos árak mellett készséggel szolgál.

M lhálovlf* Im re, 
vendéglős.

Bérletet is elfogat ebéd és vacso
rára  ngy a háznál, mint a háztól ol- 
herdva. 73. (2— 1).

Helyisi g változtatás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

tiszteletteljesen tudomására hozni, miszerint 
a ra n y  éseaiiat m it v ész i ü z le te m e t  
Király-utcza Pliclita-féle házból, f. év i 
a p r ll l-én  a nagy piámon levő N cliöii- 
h er-fé le  h á zb a , a  v á ro s  h á zá n a k  
á te lle n é h e n  tettem át; kérem egyúttal 
birodalmukkal, s megbízásukkal továbbra 
is szerencséltetni

A legnagyobb tisztelettel
U n u fm a n n  J ó zse f,

( 1  — 1 ) arany és eziistmüves.

Két elegáns, de 
használt hintó

eladó Pécsett a , V a d e m b e r 
hez ezimzett szállodában, 

( l - l ) .

\  A <« V FKRKNCZ
Uutulajdonos.

n.tKSCU S ü l i  K' s
feteló. .lerkcsítV 8ierk(*ito tar..

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

S c h u l h o f  Ü i a r o l y  ü ó b e r t
manchesh ri lakás á lta l feltalált

osztrák r JÉ \ CS{í szári *  
magyar y & J  k irá ly i 

kizárö 1 ag. szabadaImát
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
II a l á a a:

1 A S».pian*-s«ijs/M«* s szó <* orrtregm k 
(udtai avagy niiifugak. doliaayxá* va»y bánni inás 
okból eredő) minden bűzét nyototalanu 1 eltávolítja.

2. Erősbiti a ]>elyhüdt fogim-t és az ingó fo
gakat, sz utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket. meggátolta a togkó kcp/odéaét, v.-di a 
fogak zoman.-z..t és óv a fogfájás ellen.

3 . A szál- é . orriiri-g mindennemű súlyos (skor- 
butikus: banialuiait gyógyítja, nditi t-s pirosítja a 
fogbust és * dzi a nyák hártyákat.

4. A mar létező f<*>(láj<4#t eltávolítja, ha a tajo 
fog és szomszéd fog latsa pár csepp, t ízzel nein 
elegyített szájszeszszcl megnedvosittetik.

fi. jjiphteritis és más torokbajoknál igen si
keres gargariznló szer. *’V. 11
Megrendelések eltogadtatnnk : I ) r . 8 fhul-  
hi»r A d olf orvos urnái én uundcen gyó g y

szertárban  Pécsett.
VI ót.ss V érm ez urnái Vlidtáes, Vet fá s t  

gyógyszerész urnái Miklós, líeindlhofer  
ltoÍ>ert urnát' Z«*mb r, Túrók J . gyógy
szerész és Édeskut( L . uruknál B|)csl, 
D ieballa  G yörgy gyógyszerész urnái 8 *é- 

kealHiérvárott.

Hirdetés.

p ile p s iar
Ej (Nehéz kór) urvoaol én  gyó- 

I>r. Killlach szakorvos 
Dresdá-ban (Neustadt) lcvélbeni 

értekezés utján. Eddig már ll,0Q0-nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14—2)

Vb. ROZS V E X O E L  csődtöme
géhez tartozó, l’écsett a íőutezában fekvő 
ház emeleti lakoaxtálya egészbeu 
vagy megosztva, úgy több udvari Iíín 
lakás, valamint a kaputól keletnek eső 
bolt egészben vagy felosztva 1879. é v i  
á p r i l  h ó  1-töl kezdve hosszabb időre 
is bérbe adandó. Bővebbet ROSIN- 
GER IGNÁCZ tömeggondnoknál, (irodája 
Király ntcza l!). sz. a.). 27 (0— 11)

N ynjlsnnk s.eaet a ar.eren- 
eoéiieu!

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

főnyereményt nyerhetni a legújabban ren
dezett. az állam által engedélyezett és 
garantirozott pénzsorsolásánál.

Az uj terv oly előuyösen van beren
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 44000 nyeremény játszatik ki, 
melyek közt van a 400,000 bír. márkás 
vagy 231,ISO frt. főnyeremény nevezete
sen pedig:

bír. márka bír . márka
1 nyerem. 2ÖO.OOO 1 nyer. 12,000
1 150.000 24 „ 10,000
1 loo.ooo 5 . KO 00
1 (io.ooo 54 „ 5.000
1 50.000 71 „ 3,000
2 40.000 217 2.000
2 30,000 531 , 1.000
5 25,000 073 , 500
2
If

20000 950 , 300
15.000 24,750 „ 

stb. atb.
13K

Ezen, az állam által rendezett és ga
rantirozott nagy sorsjáték közelebb tör
ténendő húzására

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

Minden megrendelés az összeg bekül
dése vagy utánvét mellett a legpontosab
ban eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam czimerévcl ellátott 
eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos 
játékterv ingyen küldetik meg, úgy szin
tén a Imzás után azonnal a sorsolási lista.

A nyereménynek kifizetése az állam 
isaranliája mellett azonnal történik vagy 
postán való küldés által, vagy nagy 
összeköttetéseinknél fogva az osztrák- 
magyar birodalom minden nagyobb vá
rosában velünk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy szerencsének örvendettek, s igen 
.sok nyercm- ny közt többször a fünycro- 
inényt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, me 
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki iettek fizetve.

Reméljük tehát, hogy ily biztos a la
pon levő vállalatunk tömeges részvétnek 
fog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb s minden esetre f. é. május 
hó 15-dike előtt kérünk megtenni.

K a u f i i i a n  és S i m o n
bank- és váltó-üzlete Hamburgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és kölcsönsorsjegyck meg
vételnek vagy eladatuak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét inon 
dannnk a bennünk eddig helyezett bi 
/.alomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes szolgálása állal 
ezentúl ’S legfőbb törekvésünk leend 
kiérdemelni. 70. (7—2) |

s r i
(Házi- és kézi gyógyszertárok)
a legjobb minőségben kaphatók Sipöc* 
István gyógyszertárában a „Szere- 
csenhez" Pécsett.

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

tudomására hozom, hogy újabb beren
dezések folytán azon helyzetben vagyok 
állandó vevőimnek a soda-vizet ingyen 
kézhez szállíthatni.

Ebbéli rendelések gyógyszertá
romban fogadtatnak el.

ülpöcz István,
gyógyszerész

34. (10—5) Pécsett.

Regále-hérletek.
A Baranya sellyei uradalom által bérbe 

adatuak 1 8 7 9 . o k tó b e r  1-tö l 3 évre 
a következő tárgyak:
Oszrói korcsma Baranya megyében 
Iványi „ » *
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 ju s  l -é n  r e g 
g e li  9  ó r a k o r  tartandó uyilváu >s ár 
verésen megjelenni.

B.-Sellye ápril 1. 1879.
A b u ra d a lm i f io i t la r t ó s á g .  

fii (3-3)

Bérlet-hirdetés
A Szt.-Lőrinczi bérurodalomkoz tar

tozó Baranya megyében fekvő Ronádfai, 
Nagy-Vátyi, Botykai, Büdösfai korcsmák 
és Szt.-Erzsébeti bormérési jog, valamint 
a Dinnyeberki közös korcsma, továbbá 
Somogy megyében fekvő Istvándi ven
déglő és ugyanazon határban levő 2  csárd i 
u.°m. Csillag és Viganvári és az Istvándi 
vásárjog t. é v i  m á ja s  h ó  2 6 -ó n  
r e g g e li ÍO ó r a k o r  nyilvános árverés 
folytán 1830-ik évi január 1 -jétől 3 egy
másutáni évre haszonbérbe fognak adatni.

A vállalkozni szándékozók a szokott 
bánatpénzzel ellátva ezennel meghivatnak.

A bérleti feltételek Szt.-Lőrinczen 
(Pécs-Barcsi vasút állomása) az uradalmi 
irodában, hol is az árverezés tartatik, 
bármikor megtekinthetők.

S zt.-L őrin czi uradalom  
(54. (3 —3 ) fobernöksége.

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

V  i a i  k o r a g o t  
Román Cementet 

P o r t la m l i  C e m e n te t
Portlandcem ent kövezeii-táhlákat vízveze

téki csöveket

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

árjegyzékeket és mintalapokat szétküld

Sartori Oscar
G9 (3—2) Nagy-Kanizsán.

n a n
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Alapit látott 1822-ben.
Kir. 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 legelsőbben bonositá meg 57 éves működése 

Óta tűz , jég- és életbiztosítási károkért összesen több, mint ÍOO m illió ftot 
kárpótolt.

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

letekre.
c) t ö k é t ,  élet-, halál- és kibázasitási esetre.

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

Alólirt intézeti képviselők mindennemű biztosítási ajánlatokat elfogadnak 
és felvilágosítást készséggel nyújtanak.

A Triesti Azienda Assicuratrice.
Pécsi föüírvnöksége H e r m á i m  é* E * irr i» ik a r) t / .k i.

mm

az első magyar gyapjú-mosó és bizományi részvénytársulatnak
: B U D AP E ST EN .  *

A társaság elhatározta magát arra, bog. az uj, most kezdődő tizanegyedik évi campagn!-ra tarifáját jelen
tékenyen leszállítja, hogy a t. ez. gyapjutermelő és gyapjukereskedő urak gyárilag mosott gyapjúnál még kedvezőbb 
eredményt érhess nek el, mint az eddig volt -  F. évi ápril hó l-jétöl keztve tehát zsírban nyírt gyapjúért 5 frtot, 
tímár gyapjúért 6 frtot hátmosásu gyapjúért 7 frtot, számítunk 100 kilónként.

Átveszünk mindenfajta gyapjút gyárilag mosásra és bizományi eladásra, vagy csnptn csak bizományi eladásra. 
A gyapjúk nálunk raktárolási és biztosítási illetékektől mentesen fekszenek ; kívánatra előlegeket is adunk az érték két 
harmadáig igen mérsékelt kamatra és olcsó eladási pro v isint számítunk.

Számos ügynökeink és direct összeköttetéseink által a bel- es külföld legjelentékenyebb gyár-piaczain, azon 
helyzetben vagyunk, hogy a nekünk bizományi)i adott gyapjúk elül isi az utolsó kézbe gyorsan és a legmagasabb 
árakon eszközölhetjük, s a gyapjú árat a tulajdonosnak készpénzben küldj U meg.

A hozzánk ezimzett gyapjuküldeméuyeket az illő pályaudvarokból és hajó-rakodási állomásokról mi hozatjuk el. 
A küldemények sor szerint kerülnek mosásra, s az utóbbi még a legerősebb tolongás esetén is le g k é s ő b b  3 —4  h é t  
li lá it  eszközöltetik.

Netáni kérdezősködésekre kimeritöleg és készséggel adatik válasz.
(53 (3 —3 ) (IJtánnyouiat nem dijaztatik.) A *  fga/.gfatÓ H ág.

Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany erem es több más jutalm at nyert
a  le g jo b b

£Özmoidonyok,  v a s k e r e t ü  c s é p l ő g é p e k ,  u ú .  J O B E I ^ 10 á l l ó  g é p e t  m a l m o t  stb-ért.
D A n r v  r > O M P .  Egyszersmind ajánlunk — --------

n U D L Y & U
B C D 4 P E N T .

I r o d a h e ly is é g :

IX, k., üllői-ut 35. sz.
ü y i r h c l y i i é g :

IX. k., Rákos-utcza 7. sz.

járgány-cséplőgépeket, %
H orvetö -gép ek et, e k é k e t ,  b o r o n á k a t ,

tíaker,éle rostákat, ^
tr le u r ö k e t ,  Mzeca k ő v á g ó k  art, *-(v -ij í/ ? >

íjí^l v a la m in t, m in d e n  m á s  e g y é b  a  ga*- 
J 1 d anógl HBafxmába v á g ó  n a  l e g k l t i i -  v  -«**“•- -/• ^

n ö b b  a zerh eze ttt g ép - é s  esB köv.öket.„  » ------  Szabad, vask^retii cséplőgépek.
Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek meg. 

Mindennemű javítások jól és olcsón eszközöltetnek.
Javított gőimozdonyok. 72 (12_1
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Nyomatott Taizs Mihályoál Pécsett 1879. i*i




