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Postán va<ty Pécsett házhoz 
küldve: egész évre ö f t . .  fél
évre 2  í r t  5 0  kr., negyed évre 
1 ft. 25 kT. egyes szám 10 kr, 
.Megjelenik minden eKom h a 
to n . E gyes számok kaphatók. 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1879. május^3-án. 18-ik szám
H ir d e té s e k  á ra :

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenéséért 8 krt 
többszöri megjelenésnél á r
leengedés adatik. Minden hir
detés után 3 0  kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 1 0  kr. Á hirdetési díj 

előre fizetendő.

ü s e r k e s i t é l  ir o d a :
Fereneziek u tczá ja  22 .sk. I. emelet. 
K éziratok vissza nem  k ü lde tnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauliorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

H la d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

A munkarend.
Együtt vau megint az ország-

gjrillés.
És a többség folytatja liazarontó

munkáját!
Az 1867-iki és 1878-iki kiegye

zések elvesztegették a magyar haza
el i degeni t h  et l en politikai és köz
gazdászat! jogait, az 1879-ik évi 
budget-t'irvény közvetve helyben 
hagyja a haza és nemzetellenes 
bosnyák politikát, mert megszavazta 
az annak tizeimére fordított tenger
nyi költséget, most a munkaprog- 
ramm oda megy, hogy a mi még 
jó és használható, a mi még üdvös 
és megtartható, irgalom nélkül kikti- 
szöbültesHék, mert siettetni kell Ma
gyarország halálát.

Siettetni kell, mert ha s z ív ó s  
élete túlélné a folyó tiz évi politikai 
és közgazdasági rabság aeráját, nincs 
a világon több oly Tisza-taktika, 
mely azt továbbfa is megszavaztatná, 
akkor már nem létezhetik oly laza 
erkölcsű többség, melynél az önér
dek a leghatalmasabb indok, sokkal 
hangosabb lesz akkor a kétségbeesett, 
véginségre juttatott nép szava, sem 
hogy azzal miként jelenben még, 
tréfát Űzni lehessen.

Büntető törvénykönyvünk, és a 
büntető perrendtartás javaslata ha
tározottan reactionarius szellemű, 
még is a világért sem sietnek an
nak életbe léptetésével, ennek ismét 
el kell maradni, — mert a mai töm- 
lioicgbon gjAfcuiluu unoi ouaeuy 
sukkal kedvezőbb, sem hogy a kor
mány egykönnyen kezéből kiadja, 
de hogy még növelje, igenis elővé
teti a rendörbiráskodás és bejelen
tési hivatal felállításáról gyártott 
javaslatokat, miket aligha nem a 
szentpétervári rendörfőnökség irodá
jában lemásolt eredetiről fordítottak 
le magyarra.

Azután jön a sziBzek-novii vas
pálya Ugye.

JSTagy lármát csaptak múlt év
ben a bosnyák iuvasió alkalmával 
a kormány ludasai, hogy igy, amúgy, 
de a magyar kormáuy még daczoiva 
oly akarattal is, mely előtt mindig 
meghunyászkodott, soha sem fog be- 
egyezni ezen Magyarország érde
keire oly nagy mérvben sérelmes 
és káros vasúti iránynak engedé
lyezésébe, mert az egész keleti ke
reskedést és forgalmat Magyaror
szág elkerülésével, a magyar ko
rona tartományán Horvátországon 
át az ausztriai tartományokba es 
Becs felé terelné, de még egy éve

t k a e 2 a.
K eilvesem  neven»pj<*r».

U-gy boldog, földi mennyem alkotója 
Légy boldog, m int csak egy angyal lehet; 
Úgy elálljon el fölötted miden óra,
Mint szellő csókja liliom fe le tt . . .

Legyen áldott minden lépésnyi útad. 
Minden, m it ajkad szól s kezed mivel; 
M'nd a mi üdvöt és áldást az Úr ad, 
Egyetlenem, szálljon rád ezrivel!

liégy áldott és légy boldog mindörökre, — 
És boldogítsad ezt a hű szivet,
Mely az egész világot elfeledve,
Összes hevével csak táged szeret 

* *

Ne bántson az, hogy nem ragyog 
A te szerény neved:
Hisz’ rajtad áll, hogy fényessé, 
Feltűnővé tegyed.

Ne bántson az, hogy idegen:
Hisz’ magyarrá lehet,
Caak úgy szeresd e szép hazát,
A hogy én tégedet

Ne bántson az, ha naptárban 
Folirva nem leled:
Találhatnál-e szivemnél 
Számára jobb helyet ?

sem múlt ennek, már a törvényja
vaslatot a sziszek-novii vasútról a 
ház asztalára teszik, és a többség 
“ egfogja szavazni, — megszavaz 
az mindent!

Fognak építeni vasutakat Ma
gyarország pénzén, Magyarország 
vesztére, de mi ezt már megszok
tuk, századok óta igy bánnak ve
lünk és ezen százados megszokás 
következtében már nem is tekiutjük 
azt houárulásnak, a mi pedig tény
leg a legfertelmesebb polgári büu.

Lesz még egy pár vasúti tör
vényjavaslat, de ezeknek nincs po
litikai jelentőségük, ilzletdolgok ezek 
csak, melyekért az ország nem tesz 
mást, csak hogy busásan fizet, ki 
teszi el a sápot, ahoz semmi közünk.

Sürgős a kormány nézete szeriut: 
az erdő kezelési tövényjavaslat is. 
Ezen törvényjavaslatról minden jó
zan, az ország javát őszintén óhajtó 
nemzetgazdász azt tételezte fel, hogy 
e részben teuálló régibb törvényeink 
alapján, jelesen az 1807. 21. t.-czikk 
szerint nemcsak fentartani fogja a 
magán erdők kiirtásának tilalmát, 
hanem hathatós ellenőrséget is fog 
állítani, hogy a törvéuynek orszá
gosan szokássá vált kijátszását meg
szüntesse.

Csalódtak ezek is! — A mi kor
mányunk nem képes jót tenni, „Es 
ist dér Finch des bősen, sat.“

A törvényjavaslat csak az állami 
és községi erdők kezelésére terjed
ki, kimondj* Imiro «
Dirtokos tehet erdejével a mit akar, 
tehát ezentúl szentesítve lesz a feu- 
álló törvények megszegésével Űzött 
erdőirtás és szabad lesz a magán 
erdők letárolása!

És miért ez?
Azt mondják reá: nem volna igaz

ságos a magán birtokost tulajdon
jogának szabad gyakorlatában kor
látolni, még a közjó előnyére sem.

Ez állításuk hamis.
Hamis először, mert igenis a 

közjó mindenek felett 411, és a tu
lajdonjog már is sok tekintetben kor
látolva van a közjó tekintetéből, miért 
volna éppen az erdőtulajdonos sza
badalmazott.

Hamis másodszor, mert eme kor
látozás nem aj, hanem törvényeink 
szerint egybe van kötve az erdő- 
tulajdonnal. — De nem is igazság
talan, mert az összes magyarországi 
magán erdöbirtok eredetileg királyi 
adománykép jutott magánosok tu
lajdonába, és pedig természetesen az 
országosan érvényes törvények által 
korlátolt tulajdonába, most tehát ezen

S ne bántson meg, ha e napin 
Azt kívánom neked:
Mihamarább e g y  név legyen
Az enyim és t ie d !

______ V lkar Hóin.

Válasz hom onnai b arstslm ho* ,
kik márczius 15-dikét ünnepelték.*)

Ti, ott Homonnán lakózó szerette 
Öcséim, drága urak, urtiak!
Hazánk nagy napját ünnepelve, „még sok 
Évst kívántok” már sok éveimhez ?
Oratias! ám de, ama vén kaszás:
Nem várja be, hogy kiáltsuk „szabad*!
Beront ajtónkon; — a’ Lakai híres 
Pap is igy papolt: „keresztényhivek!

* A halál ollyan különös portéka,
Mit elkerülnünk majdnem hogy lohetlen,
Mind meghalunk! még talán magam i s !“ -------
Kerülgette azt siabadságliarczunkban:
Trefort is — Svájczba futva; (okosan!
Ki menjen oda, hol vagdalnak, lőnek ?)
De a halált ö sem futhatja ki,
Ott lesz ó is majd, hol nincs bérlet, alkusz,
8  bársonyszék. — ám de kurueztajzat sincsen, 
[A holtak mar mind türelmes labbanezok]
Hogy sürgessen niiniszterszeinadást!

Ti az üdvözlő táviratban, társim !
Kossuth világra szálló nagy nevével 
Fűzitek-egybe nevemet. Legyen 1 
Elfogadom ! mi ketten annyiban, hogy 
A közösügyet, osztrák kamarillát,

korlátolások fentartását nem pana
szolhatják, sem az eredeti szerzők 
utódai, sem azok, kik örökeladás nt- 
ján szerezték meg a tulajdonjogot, 
mert csak az eladók korlátolt jogait 
szerezték meg a vétel által.

Az erdő letárolás szabaddá tételé
nek indoka egészen más.

Mézes madzag ez a rosszul gazdál
kodó és Ősi javaikat pazarló főurak 
és erdőbirtokos nemesség részére, 
mert mig lesz, miből pénzelni, addig 
a könnyelmű, pazar életmóddal nem 
fognak felhagyni, addig nem kell tar
tani attól, hogy oppositiót csináljanak 
a kormánynak.

Ilyen mézes madzag volt annak 
idejében aszőllődézsmaváltság, mely 
megnyomorította a dézsmásszőllö 
tulajdonosokat, megfizettetvén velők 
a kapott szőllőtalajnak sokszor húsz
szoros értékét, az ebből befolyt igaz- 
ságellenes szerezméuy természetesen 
már elpárolgott, most az erdőirtás 
szabaddátétele megadja még egy idő
re a módot a könnyelmű életre.

És minő lesz az állami erdőkben 
a gazdálkodás az uj törvény mellett 
is, azzal nem vigasztalódbatuuk, a 
kormány eddigi gyakorlata megmu
tatta már, hogyan tudja magát a tör
vényen túltenni, midőn érdeke úgy 
kívánja.

A csődtörvényjavaslat is keresz
tül ment különböző retortán és érett
nek ítéltetett a kormány által, hogy 
törvény váljék belőle.
sü l, hogy a csődtömeg a bejelentett 
igények minden alapos elbírálása nél
kül kényszeregyesség ntján felosztas- 
sék, kedvező tehát a hamis bukások 
utján való erkölcstelen vagyonosodási 
vágyra, rövidebben és érthetőbben 
szólva: a csalókra nézve. — Az eddigi 
csődeljárás, — helyesebben mondva 
a bírói eljárás lassúsága mellett a bu
kottak elől, ha barátságosan — kény
szer nélkül — kiegyezni nem tudtak, 
el volt zárva az ut saját nevök alatt 
újra megkezdhetni üzletüket, ezen 
korlátozást eltávolítja az uj javaslat, 
— a hitelezőnek meg kell elégedni az
zal, a mit a csaló a csődtömegnek — 
hitelezőinek szánt és jó előre félre nem 
tett, és ezzel a gazember összes hite-’ 
lezőivel egyszerre lekvittelvéu, bát
ran előveheti zsákmányát, abból ké
nyelmesen dőzsölhet és kinevetheti 
megrablott hitelezőit.

Ezen törvényjavaslat éppen beil
lik a mai romlott korba és jellemzi 
azou embereket, kik azt elfogadásra 
ajánlják.

A katonai beszállásolási, a közmnn-

•) Az „Abauj-Kassai Közlönyéből.

kaügy rendezési törvényjavaslatok 
várhatnak, legalább addig is az ön
kénynek annál tágabb tere nyílik és a 
belügyminiszter küldhet ismét 40-50 
ezer sáékerét Bossniába, hogy ott 
vesszen kártérítés nélkül, de a köz- 
adók kezeléséről ismét egy uj javas
lat kerül tárgyalásra, — az adóprés
ben tehát találtak még hibát, ezt meg 
kell igazítani, hogy a sajtolás több 
pénzt eredményezzen, mint eddig.

Valódi gyönyörűség ezen mun
karend.

Lesz is áldás rajta, de miilyen ? !
A kormánypárt pedig meg fogsza- 

vazui mindent, ba még oly vészthozó 
is a hazára nézve. — Ez emberekre 
nézve kihalt mindéit reményünk, hogy 
valaha ismét rátérhessenek az erkölcs, 
— a hazaszeretet útjára.

8  a’ több ily félét d ü h ö s e n  szeretjük,
Eggyek vagyunk; — s másként is eggyezünk: 
Ifjú korunkban egy ízben megyénknek 
Viravai őserdején bolyongva,
Eggyütt hibáztunk egy rókát; e rossz 
Óment beválta honunk ádáz sorsa,
Megtorolt-é csak eggyet is e nemzet 
Fondor rókái közt, a nemezis?

Üdvözlésiek egyszersmind zálogul 
Szolgai, hogy a ti múltkor 'ertiae 
Classis erkölcstök, immár megjavult —
Ha kétkedem-e honlilelketekben ?
Nemi — de mi haszna, ba csak honn, titokban 
Lángolt fel buzgó szivetek tüzel 
Ha, mihelyt a zöld asztalhoz ülétek,
A Kreishauptmann (mert mi más jelenben 
A fóispányok serege?] jelszavára,
Mint gyáva szolgák meglapúltatok! —
Láttam, s hallottam e hon hydrájának 
Bizalmat, sorra mint szavaztatok, — 
Elcsömörlétek az országház törpe 
Fabáb sergétöl, — » im a rángató 
Sinóron ép ily léha tánezot jártok ! —
Te, te loyslis hivatalnokraj!
[Leczkém, az ogész testületre széli]
Eggyetlen egy volt köztetek csupán 
Büszkébb, mintsem hogy lelkét megtagadja! 
Egy név csak, méltó Zemplén nagy múltjához. — 
Engedd, hazádhoz bű ba jtá rs! hogy e 
Lapra: neved’, a Kálnasy nevet,
Becsülő társad tolla feljegyezze.

8  esztrengájában bárgyú szellemének 
A virilisek zagyva seregéből

— O fe ls é g e  a  k ir á ly  a  k ö 
vetkező legfelsőbb kéziratot boctátotta ki:

Kedves Tisza!
Több mint liarmincz évi uralkodásom 

alatt, komoly pillanatok mellett sok öröm
ben is osztoztam népeimmel; de tisztább 
és bensőbb örömet alig élvezhettem, mint 
a legközelebb múlt napokban.

Népeim szeretetének köszönhetem ez 
örömet!

Én és a Királyné mélyen meg va
gyunk hatva az őszinte szeretet és bü ra
gaszkodás ezen önzéstelen nyilvánulása 
által. Egyesek és egyletek, testületek, köz
ségek és hatóságok, minden ország kép
viselői részéről, a lakosság minden rendű 
rétegeiből, az őszinte öröm megható bi
zonyítékai 8 a IwrozivAlveaeKh

Büszke vagyok és boldog egyszers
mind, ezen birodalom népeit saját nagy 
családomul tekinthetni, melynek e napok
ban Minket környező szeretetében is ha
tását látjuk ama mennyei áldásnak, mely
ért huszonöt év előtt egybekelésünk al
kalmával frigyünkre az oltárnál esdettünk, 
s melyet a Mindenható kegyelmétől eddigi 
családi boldogságunk és szeretett gyer
mekeink javára, valamint a haza üdvére 
tovább is remélünk.

A zajos ünnepélyek elmúltak, de ezen 
napok hálás emléke soha sem tog szi
vünkben elhalni. Személyesen és éló szó
val a milliók csak köveseinek köszönhet
tünk, hirdesse tehát ön még mindenütt és 
mindenkinek legbensőbb és .egszivélyesebb 
kö8zönetünket.

Kelt Bécsben, 1879. ápril 27-én.
Ferenc» József, s. k.

— K ir á ly  ö fe ls é g e  e g y  a* Igas-
ságügyminiszterhez intézett legfelsőbb kézi
ratban adta meg az előrejelzett amnesztiát; 
Ezen kegyelmi tény folytán 213 magyar 
országi foglyot helyezték szabadlábra.

— K ir á ly i a d o m á n y . O fe ls é g e  
háromszázezer foriutot (papirjáradékbau) 
méltóztatott adományozni a hernalsi és a 
tisztleányképző intézeteknek, hogy meg
felelő számú infeyeuhelyek alapittassanak. 
A katonai hivatalos lap már közli az erre 
vonatkozó hivatalos jelentést.

Nem borzadott-e számos birkafej ?
Midőn az álnok geszti szennyest, tölgyre 
Akasztani fel, [csak versben, fájdalom?]
Most, akasztanák már, — későn okulva,
Mint a kocsordi czigány, kit szomszédja 
Intett, hogy ebe már dühödni kezd.
„M it? az én Bodrim? becsületesebb 
Kutya nálánál nincs e faluban !*
Hisz tajtékot túr, s fogát vicsorgatja!
„Mert mosolyog!" — igy szóllott a more,
S csak mindűn összemarta, tudta meg, hogy 
Mit jelentett a Bodri mosolya.

Ép igy vigyorgnak az emberkutyák ia ! 
Közttök: e hon bizalma által nagyra 
Hizlalt két véreb, összenőtt caoda!
A görög mythosz pokolebje csak 
Három fe ji; — ez ikerszörnyetegnek 
Azon egy törasén több száz fej dühöng! 
Felfele: fark csóválva!, — lefele:
Tépő agyarral!, — halálra marezongva 
baját nra: a nemzet kebelét! —

A Jehovinak hajdan a zsidó volt 
Választott népe, — most: német, s oroiz. 
Valljon mikor fog a szegény magyarra 
Kerülni a sor? — ám a szent atyák 
Szerént: „isten legjobban ostorozza 
Kedveltjeit" — ha isten izava ez 1 
óh  úgy e hont, e haldokló hazát,
Mely, védő jobbját mind hiába várja,
Nagyon, de nagyon kell szeretnie.-------
A gondviselés, világkezdet óta,
Öldöklő angyalul szegődik 
B földi bitorokhoz 1 — a gonoszt 

Fogadja édes gyermekéül;

— L eg m a g a sa b b  a d o m á n y , A
hivatalos lapban olvassuk a következőket:
0  császári és após. királyi Felsége, ez'lst- 
menyegzője alkalmából, legfelsőbb m tgáu- 
vagyonából vett tőkék felajánlása által, 
negyven ösztöndijt háromszáz forintjával 
aranyban az osztrák-magyar monarchia 
egyetemi négy kara valamelyikének sze
génysoron és érdemes hallgatói, — továbbá 
húsz ingyenes helyet a berna!si|és soproni 
katonatiszt leánynevelő intézetek számára, 
melyek azonban aszerint, amint a helyisé
gek megengedik, csak fokozatosan lesznek 
betöltendők, — végül tiz ingyenes helyet 
a fischaui katonai árvaházban legkegyel
mesebben alapitai.i méltóztatott. Az ösztön
díjak közül, melyek a „Ferenc* József- 
Erzsébet aranyösztöndij" nevét viselendik, 
a bécsi és budapestivegyetemekre egyeu- 
kint, hét, a prágaira öt, a gráczi, inns
brucki, krakói, lembergi, ccruovici, kolozs
vári és zágrábbi egyetemekre pedig három- 
három van rendelve.

— A képviselőiül/, m u n ka
rendjét, az ülésszak hátralevő idejére, az 
„E—s“ szerint, kormányunk már megálla
pította. Az elintézendő javaslatok között 
nevezetesebbek: a magyar nyelv kötelező 
oktatásáról, a rendőrbiráskodásáról, a beje 
lentési hivatal felállításától, a kassaoder- 
bergi, a vágvölgyi és sziszek-novii vasú
tokról, a bosnyákországi-és hcrczegoviuai 
közigazgatásról (májusban fog a ház elé 
teije8ztetni), a közadok kezeléséről szóló 
törvény némely rendelkezéseinek módosí
tásáról s a Tiszabályozásról s Szege i újra 
építéséről szóló előterjesztések. A katonai 
beszállásolásról, a közmunkatigy rendezésé
ről, a büntetőtörvény életbeléptetéséről s 
a polgári perrendtartásról szóló törvény
javaslatoknak csak bizottsági tárgyalását 
akarja a kormány elvégezni, A iliésszak 
semmiesetre sem fog fog sokáig tartani,
8 Valószínűié#* miiina ttLcA* .1 . » • •
ülésszak igea koráa nyittatik meg, hogy 
a fentebb említett törvényjavaslatok'ni kívül 
a véderőtörvény újabb módosításáról, a
Magyar- és Horvátország közti kiegyezés 
röl s a jövő évi költségvetésről szóló tör
vényjavaslatok is ideje korán eliutéztetbes- 
senek. A bosnyákországi birtokviszonyok 
rendezése felöl is Bécsben az értekezletek 
alatt egy szabályzatot készítettek, melyet 
azonban nem fognak a törvényhozó tes
tületek elé terjeszteni.

—  A Szegezi re vonatkozó tár
gyalások között most legfontosabb helyet 
foglal el azon kérdés, hogy ki legyen 
a teljhatalmú kormánybiztos? Az „E—s“ 
szerint két jelölt van: Zichy Ferraris Vik
tor és Zichy József grófok. Nagyon óhaj
tandó lenne, hogy egy értelmes miiszaki 
tanácsost is adjanak a kinevezendő kor
mánybiztos mellé. A szegedi kataszteri igaz
gatóság ideiglenesen Aradra helyeztetett 
át. A szegedi menekültek ingycnszállitá- 
sára vonatkozólag a kormáuy úgy intéz
kedett, hogy akik kimutatják utazásuk 
szükségességét, azok többször is kaphat
nak ingyen jegyet.

— A m é r n ö k i g y a k o r la t i  jo g  
szabályozása érdekében a műegyetemi ta
nács még múlt őszkor felirt a közoklatás- 
ügyérségbez; ezen minisztérium átteíte az 
emlékiratot véleményadás végett a köziek, 
minisztériumhoz, hol azonban, úgy látszik 
elaltatási szándékkal, mindeddig késtek az * * * * S * * 8

Mostohájául: a büvet, igazt:
Amaz, e földön nyeri tőle hétét!
Ez, — túlvilág! bérre van utalva! —
Eggyélt, — bilincsre verve milliók ! — —
E spbinxtalányt, mely annyi vérbefúlt 
Nép sírkőt tói áll lángbötükkcl írva,
S fájó gúnynyá torzítva hit, s reményt, 
Ajkainkról száműzi a könyörgést, —
Ki oldja fel, ki fejti meg nekem ? ! -------

Ti pedig társim, a vén aristárchot 
Szeressétek továbbra i s ! — hüven 
Ápolva ott fenn a tót pátriában, —
Hol nehány hülye, nyavalygós vakarni 
Szószékéből a „czárért" könyörög —
A honszerelmet. Nem tudjátok-e:
A Heine verse „tisztes bestiái*
Mily vészes frigyre léptek njolag ?
Jelennen is»ípláda-legyen-é 
Osztráknótákat fújva — a magyar ?
Ébredjen! bűnös álma hosszú volt!
Közéig a döatő végperez! — s az ima,
Mit negyvennyolcában, a püspökmiDisztor 
Az orosz ellen országszerte rendelt:
Védpajzsnak — gyenge! — Köuy, sóhaj, imatol: 
HúUni csatán az ellen nem szokott!
Kard kell ahoz, s honvédink bajnokkarja, 
Önálló, a magyar lobogók alatt!
8  mint sorsunk végzi, — jóni fog a nemzet 
Dicső győzelme, — vagy dicső halá la!
És jő, — karunk ha átkos érdekik 
Zászlóihoz lessz csatlósul nyűgözve:
Dicstelen harcz, és — dicstelen halai !

Szem ere Mik ós.



ll-v elintézésével. Tlirv/.erint mást tervbon 
\ hogy cuqueto hivsfwsók össze-,- mely a 
kérdést minden oldalról megvitatván, ja
vaslatot dolgozna ezen fontos jog szabá- 
ivozása, és esetleg mérnöki kamarák fel- 
á'litása felől.

— Komárom városának vá
lasztó kerülete Pulay Kornél kormány- 
párti lócsiszárt választotta meg szótöbb
séggel képviselőnek a legutálatosabb ita
tás és vesztegetések folyamában. — A 
tflggetl nsegi párt kérvénynyel támadja 
meg a választást. (A ki veszteget, az meg 
is vesztegethető.)

Hajduinegye k ő ig jn léie  
elhatározta hogy a miniszteriumlioz kérdést 
intéz eziránt: Miutáu az 1848 diki törvény-
hozás r. m erősséget eltörölte, s énnel? daczára 
nemessé r máig is adományoztatik, tehát 
létezőnek tekintendő, már pedig . nemesi 
vitáskérdések eldöntésére hivatott törvény 
és bíróságunk nincsen: ilyen ügyekben 
voltakép micsoda fórum és micsoda sza
bály szerint kell eljárni?

— D élm axyarom ág vlawa- 
i-satoltatásának ünnepe a szomszédságban 
dúlt árviz pusztításai és a király óhajtása 
folytán zajos tüutetés nélkül a mcgy<o ós 
városi törvényhatóság, az egyházrendiek, 
katonaság, az állami tisztviselők és egyél) 
hatóságok s nagy számú közönség rész
vét.’e. a polgárság és tanulók kivonulása 
m -li tt tartatott meg Temesvárod. Agytt- 
!i>ekcn Ormós főispán elnökölt. A város
nál Török polgármester, a megyéué! pedig

főjegyző mondott alkalmi beszédet. 
\ tedeumot Németh püspök mondotta. A 
város fel volt lobogózva. A gyűlések el 
határ.' ‘ v hogy az uralkodópárhoz hódoló 
felirat' , intéznek. Fiume is ünnepelte Ma 
,rvar. .1 .-z:tgl.' *z csatoltatásáuak század os 
ünnepé1 vét, de az erre különösen megsza 
v.tz..t! 4 1 )• >t > irtot megküldötte a szegedi 
árvízkárosultaknak.

Itéb.zláv nemzeti egyház, 
alakításán töri fejét néhány szláv korifeus. 
Zágrábba nemzeti egyházi kongresszust 
akarnak összehívni, mely hidal szolgálna 
a dél.-zláv törzsek közti kibéküléshez s az 
egész délszláv világ egyházi egyesítésé
in/,. Nemzeti egyházat akarnak alakítani 
délszláv liturgiával; ez az egyház Rómá- 
t.'.l s a görög egyháztól egyaránt függctleu 
lenne. Ilir szerint több katholikus és görög 
főpap már meg van nyerve ez eszméuek; 
különösen egy sokat emlegetett katboli- 
kas (Strossmayer?) s egy görög befolyá 
sós püspök.

Országgyűlés.
A képviselőház apr. 26-án kezdte meg 

„jra — az ünnepek által félbeszakított mü- 
I F/en illés, melven a képviselők
rendbeli apróbb jelntöségü Kérvényén elin
tézésével foglalkozott. Végül Tisza Kálmán 
bemutatta a Romániával kötött vasnti egyez 
menyről szóló szentesített törvényt, ■— és 
Kármán Lajos intézett a közmunka és 
közlekedési miniszterhez ahudapesti duua- 
szabályozás ügyében interpellatiót.

Az april 29-iki ülésen pártunk bizto
sítékot nyújtott a kormánynak, az iránt 
hogy a magyar államiság érdekében tett 
minden intézkedéseiben Innn) hit pírtoló
ra talál. A nngyar nyelv kötelező tanít 
t .fásáról szóló törvényjavadat tárgyalta
tott, és vita nélkül el is fogadtatott volna 
ha l’olyt a majd ellenzéki majd kormány- 
párti nemzetiségi rajongó nem mutogatta 
volna egy anthithesisekben és szellemi buk- 
fenez-khen tultömött beszédben azőnagv 
bátorságát és a magyar nemzet nagy loya- 
litásáf, nnrt mindkét tényezőnek össze 
kell működnie arra hogy egy magyar ál
lampolgár ís magyar törvényhozó a magyar 
törvényhozó testületben neki ronthasson a 
magyar államiság egyik elengedhetetlen lét
feltételé ni-k. Különben igen helyesen tette a 
Gbiczynél sokkal tapintatossabb nj elnök 
Sziávy, hogy engedte kidühöngeni Polytot 
és satellesét Zay Adolf urat, (kik közül az 
egyik Muszka — a másik pedig .Szászor
szágot képviseli a magyar parlamentben) 
igy legalább láthatja a világ, hogy amit 
a magyar államiság ellen felhozni lehet 
az csak: az értelem hóbortja, és a szen
vedélyek tajtékja. Folytban különben még 
vau egy kis modor, — és tanulmány, de 
Zaynak benczcgő bornirtsága teljes visz- 
szatetszést szült, s ezért a ministerelnök is 
igen helyesen cselekedett midőn csak Fo
lytnak válaszolt, azon közhelyeslésre ta
lált szavakkal végezvén beszédét: „Attól 
tél tán Folyt nr, hogy ha az idegen nem
zetiségek megtalálják tanulni a magyar 
nyelvet, akkor az ország polgárai megta-| 
lálják egymást érteni, s a konkoly bintők 
telsülnek.*

Az april 30-iki ülésen Mocsáry Lajos 
beszélt a törvényjavaslat ellen; — róla 
majd a jövő számban.

Külföld.
A czári kormány a nihilisták mozgal

mainak meggátlására irányzott törekvésé- 
sében mindinkább elárulja, hogy tejét vesz
tette; most már retteg azon .hadseregtől 
is, melynek szuronyai árnyékában eddig 
oly békésen nyugodott. — A katonai hű
séget s vak engedelmességet is alámcsta 
azon rémitő ár, melynek neve: nibiliamns.

Mint a maszka fővárosból jelentik, 
egy legújabban kiadott rendelet már a 
gárda és a pétervári katonai kerület csa
patainak is meghagyja a tégyverek öszr 
szeiráaát és azok számának feljelentését. 
Ilyen rendeletre még a legrégibb katonák 
sem emlékeznek, és kétségtelen hogy ezen 
intézkedés is csak olaj lesz az elégedeti- 
leuség tüzére. A kormánynak egyébiránt

alap..3 o' a van a bizalmatlanságra, mivel 
már császári épületekben is akadtak me
rénylőkre és összeesküvőkre. Maga Solo- 
wieff a török-orosz hadjárat alatt, mint 
önkénytes szolgált, s a bábomból Laza 
térvén, apjánál, ki udvari hivatalban van, 
huzamos ideig lakott. Az is kisült már, 
hogy két nappal az általa elkövetett me
rénylet előtt a téli palota valamennyi 
lámpavasára forradalmi proklamácziot ra
gasztott. — —

De ez nem minden! Nem bízik a czár 
többé a rendőrségben sem. — Az „Esta- 
fette* azon érdekes hirt hozza, hogy april 
bó 24-én este SclirvestrofF tábornok, muszka 
rendőrségi főnök Parisba érkezett és Wad 
dington ministerelnökkel arról értekezett, 
valjou nem lehetne-e a híres párizsi Jeru
zsálem uvezában atkatmas egyéneket ta
lálni, kik muszka rendőri szolgálatba álla 
nának. Waddington a tábornokot Andrieux 
rendőrfőnökhöz utasította, ki azonban nem 
igen kielégítőkig válaszolhatott, uiivol Se- 
lirvestrotf más napon elutazott Londonba, 
hol majd a Scottland yardban lógja meg
kísérlem a toborzást.

A czári kormány ezalatt mindent meg
kísért, hogy az európai koronás főket a 
nemzetközi jog álul eddigelé még nem 
ismert szerződésre bírja a politikai vétsé
gek tekintetében, — az augol kormány 
határozottan kimondotta, inis/eriiit az óda- 
menekülő nihilistákat nem fogja kiadni, 
egvátaIában Londonban Oroszország sem 
a kormány sem a közönség támogatására 
ez ügyben nem számíthat. A kormány és 
közvélemény ezen irányát a Standard kö 
vetkezőkben fejezi k i : Európa végre beis
meri tévedését és belátja, hogy a 0zárok 
Európa legveszedelmesebb forradalmárai. 
A czar és bürokratái most csak az euró
pai békezavarók szerepét játszók, és mind
azon királyok, kik életükét, országukat és 
nemzetüket szeretik és a békét fenakarják 
tartani, kénytelenek II. Sándort veszedel
mes ellenségüknek tekinteni.

A muszka forradalom központi bizott
sága egy kiáltványban az orosz nemzet 
kívánságát következő pontokba vonja össze.

1. Személy és lakás sérthetetlensége .
2. Nemzetiségek elismerését magán és 

nyilvános életben.
3. Valamennyi bilfelekezet szabadsá

gát és egyenjogositását.
4. Sajtó, tan, egyesületi és gyüleke

zési szabadságot.
5 . A községek és kerületek autono- 

miáját.
' 6 . Kerületi gyűléseket melyeknek a 

hivatalnokok felelősek, — s végre
7. A szoezial-gazdászati helyzet meg

vizsgálását és valamennyi politikai büuös 
amnesztiáját. —

A végrehajtó bizottság lázitó Kiált—
AZ oueszai J'ia-m.J—<bgwe«ig7  -is.

2 2  én igy ir:A merénylet meghiúsultának 
hírére az itteni közönség a görög templom 
előtti téren gyülekezett össze s örömlövé
seket durrantott pisztolyaiból. E gyüle
kezés s lövöldözés azoubau csakhamar 
oly mérvet öltött, hogy a rendőrség 
kénytelen volt a további puflógatást be
tiltani. Ez aztán azt vonta maga után, 
hogy a tömeg a — rendőrökre lőtt s kö
zölök többet megsebesített. Katonaságnak 
kellett közbelépni: Ötvea polgári egyént 
elfogtak, de a remi nem volt visszaállítható.

Szaratowbil Írják a szentpétervári 
„Wjcdomosti*-uak, hogy t. hó 18-áu Klet- 
sewka falu közelében a szaratowi rendőr
főnök Titoff Antal holtestét egy árokban 
találták meg. A holttest hanyatt feküdt 
összekötött kezekkel. A felső kabátzsebé
ben egy következő tartalmú levélke talál
tatott: „Kivégezteti általunk. A végrehajtó 
bizottság.*

A kisoroszországi kiewi kormányzó- 
ságbau Ferejaslawl kerületi városban f. 
hó 2 1 -éu egy egész báli társaság elfoga
tott a rendőrség által és börtönbe vettetett. 
A letartóztatottak közt több hivatalnok 
van s felénél több hölgy. Valamennyien 
szigorú testi vizsgálatnak vettettek alá 
és gonosztevőkhöz hasonlóan bántak velük. 
A kiewi kormányzósági főnök azonban 
parancsot adott ki, hogy valamennyit elbo 
csássák és hivatalnokait megrótta, miért 
veszik az ostromállapot szabályait oly szigo
rú értelemben; és árUtlau gyülekezéseket, 
min bálok, estélyek, piknikeket családi 
körben stb. megengedett.

Ar oroszországi forradalmi bizottság 
elérte czélját, a pétervári városkapitáuy 
Szuroff tbk., kit eddig a bizottság oly gyak
ran fölszólított lemondásra, végre lemon
dott és miután utódjának senki sem mer 
vállalkozni, a városkapitányi állás Pétcr- 
várott megszűnik, s helyére a főreudbiz- 
tosság lép. Pétervári forendőrhiztosuak az 
álulában tisztelt és buzgó odeszai város
kapitány b. Heinz tábornok jelöltetett ki.

Kelet Rumélia és Novibazár ügyét 
egyidőri a bécsi ünnepélyek háttérbe szo
rították.

Olaszországban Garibaldi folytonosan 
oly irányban izgat, hogy a nemzet fel
fegyverkezzék az „ltalia irredenta* fel
szabadítására, s enuek érdekében egy 
hadjárat szükségét latja. A király igye
kezett lebeszélni az agg tábornokot tér- 
s bizonyitgatá, hogy ilyesmi a mostani 
körülmények közt őrültség lenne, — de 
a vén katona nem tágít s úgy látszik 
rendkívüli dolgokra lehetünk készek.

Az egyiptomi kérdésbeu Anglia és 
Franeziaország közt egyetértés jött létre. 
Miudkét kabinet sürgüuyzött Konstantiná
poly ha, melyben a porta azon ajánlatát, 
mely szerint a khedivét leakarja tcuui, 
tudomásul veszik, s már sürgönyöztek is 
a kbedivének, hogy az esetben, ha a lián- 
czia és augol miniszter kinevezését hátrál
tatja, fentartják cselekvési szabadságukat.

riuvalőff g y f  ájjril Ü-áu este az 
Andrássyváí folytatott három napi alku
dozás után váratlanul Londonba uta
zott, hogy napok múltával újra váratlanul 
visszatérjen Pécsbe. „Az egyezkedés nem 
sikerült, —  mondja a hivatalos táviró. —  
Az egyezkedés a három császár találko
zásakor létrejött, — tartja a közvélemény. 
Sőt ez utóbbi azt is tudja már, hogy 
azok a kiegycnlithetlen ellentétek csupán 
jó fogások — olyan finom diplomatákhoz 
illők —  minők gróf Andrássy és Suvalotf 
— s arra száraitvák, hogy majd akkor, 
midőn a cselekvésnek közöseu megbatá
rozott ideje elérkezend, a hivatalos és 
félhivatalos sajtó nagy képpel beszélhesse 
el, hogy minő lángeszű ember az az An
drássy, mily ügyes diplomata, goudvise- 
1 ésszerű státus férfiú I Lagyőzlwtetlen aka
dályokat győzött le, s kiegyenlithetetlen 
ügyöket egyenlített ki, —  persze hosszas 
és fárasztó munka után mely jutalmat és 
elismerést érdemel. — Pedig mi, még 
akkor is, ha roszmáju embereknek tarta
nak bennünket, —  azt hisszük, hogy a 
szerződés létrejött, —  hisszük, sőt tudjuk, 
hogy az orosz li&dcsapatok május o-an 
túl is Rumélia tertiletéu maradnak, a köz- 
igazgatás ellenőrzését egy európai bizott
ság veszi át, — a török katonákat pedig 
be nem eresztik oda addig, mig Orosz
országnak és A usztria-M agyarországnak
nem tetszik. —  Ezeknek pedig soha se 
fog tetszeni, mert Andrássy és Suvaloff 
már rendbe hozták a szénát, olykép, hogy 
Oroszország megkapja a Ralkán hegysé
gen túl levő szandsákokat a földközi ten
ger mentén le Konstantinápolyig és az 
negei tenger határában föl Albániának 
egész Novi-Bazárig. — Bosnyák Osztrák- 
Magyarország pedig megkapja a Balkán- 
félszigeti nagy lyukas kalácsnak a köze
pét s két fület, akkorát, mely Konstan- 
tinápolytól az öreg császárvárosig elér.

Tirnova, ápril 29 Dondukov-Korza- 
kov herczeg az uj bolgár gyűlést nagy 
tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg 
melyben tudínl adta a czár azon kivána 
hit, hogy fejedelemmé ne orosz alattvaló 
választassák, és az Exarchát ajánlotta elnök
nek. A törökök kivételével minden biztos 
alárta a jegyzőkönyvet, és visszavonult 
Doudukov Korzakovval. A gyülekezet az 
Exarchát elnökké választotta, kinevezte a 
hivalnokokat, és titkos ülésben elhatározta 
Battenherg herczeg megválasztását.

Tirnova april 29. Battenherg herczeg I. 
Sándor névvel felkiáltás utján Bolgárország 
fejedelmének választatott. (Az uj fejede
lem fia Battenherg Sándor hessen darui 
stadti lierczegnek, ki osztrák altábornagy 
volt, 1823. jnl. 15-én született s 1851. 
okt. 28-án házasságra lépett Hanke Júliá
val, ki Battenherg herczegnő czimet és 
rano-nt. nvert.l ,
F e k e t e  t í z  m e l lő l  á p r ilis i 

u t o ljá n .
Baranyamegye február 10-én tartott 

évnegyedes közgyűlésén a főispán ur köz- 
igazgatási állapotainknak igen szomorú 
képét tüntette fel, midőn tudomására hozta 
a bizottsági tagoknak, hogy 98 községi 
biró ezen állásátóli felmentését kérelmezte 
a közigazgatási bizottságtól. Főispán ur 
kijelentette, hogy a községi bírói hivatal- 
tóli ezen idegenkedést nem érti, — pedig 
annak nagyon egyszerű okai vannak, me
lyeken ha nem segítenek, nem sokára oda
jutunk, hogy kötéllel sem lehet embert 
fogni, ki ezen állomást elfoglalja. Tudjuk, 
hogy a biróválasztás a községi választ
mány joga, melyet legtöbb esetben a szol- 
gabiró kénye, — nem ritkáu szeszélye 
tákol össze. Ezen választmány, mely ren
desen a sógor és komaságdrótjával van 
össze vissza kötözve, — csuk nem mindig 
oly bírót választ, ki annyira tudatlan hogy 
a hátán szánthatnak, — s ha azután a biró 
a választmánynak kedves embere, — ak
kor a nép üldözi, — ha pedig a nép és 
a község érdekeit szemelőtt tartva erélye
sen vezeti hivatalát, a választmány seca- 
tnrái kénytelenitik őt a magány életbe 
vonulásra. — S ez még nem minden. A 
falu tolla, a körjegyző üt rendesen leg
nagyobb rést a községi biró hivatalán. 
Ha ez neki mindenekben nem engedelmes
kedik, nem tömjénez — tisztelet a sajnos 
nagyon ritka kivételeknek —  a körjegyző 
mindig talál módot, a bírót egy — vagy 
más dologbaui eljárásáért a szolgaim é elé 
idéztetni, hol pandúr káplár szájába illő 
szavakkal úgy lehordatik, mint egy go
nosztevő, —  s tudok esetet, hogy a szol 
gabiró becsukással is fenyegette ily alka
lommal a községi bírót. S midőn végre 
sikerül a bírónak hivatalától megválni, 
még akkor is három hóig kínozzák unal
mas és már letett hivatalában s csak akkor 
választanak helyette másikat. íme méltó- 
ságos fóispány nr ezek azon tövisek, me
lyek egy községi biró székének párnáit 
teszik, — g ezért menekül meg onnan az 
aki tud, s kit a mások feletti parancsol* 
hatás viszketege nem képes kizavarni meg
szokott mindennapi fogalkozásából.

•

A vadászati törvény is úgy látszik 
csak Írott malaszt marad. — A vadászati 
jogot magák a polgárok veszik bérbe ár-i 
verésen kívül, s azt se kérdi tőlük senki, 
hogy „vadászjegyet* váltottak-e. Azok, 
kik jegygyei birnak, vagy kizáralnak az 
árverésből, vagy a polgárság által tulliczi* 
táltatnak. — Egy község határát 15 en a 
másikat 18 an bírják, de egynek sinci 
jegye. A jegyzőnek kellene tndnia kik 
bírják a bérletet, — » kiknek van vadá* 
szali engedélyük, — de a jegyző ilyen eset 
tekben nincs sehol, s igy sem intézkedni; 
sem jelentést tenni nem tud. — Alighá 
egy ajándék nyulacskáért nincs az a bölcs

hallgatás. Augusztus utolján meg nevezem 
a községeket, hol e szokás diva.bau va , 
s amennyire csak lehetséges azt is. hogy 
kik bírják a bérletet, — és pénzért-e, 
vagy ingyen. ^

Márczius 31-én Pécsett a megyeház 
gyttléstermébeu ismét szabályozták a „te 
kete vizet* még pedig rendkívüli közgyű
léssel. A kik érdekelve voltak ez ügyben, 
s ennek folytán azt tanulmányozták, — s 
igy értenek is hozzá, — azoknak a főis
pán nr szájkosarakat osztatott szét, il
letve egy régebben hozott határozat alap
ján megtiltotta a hozzá szólást. Beszélni 
csak azoknak lett volna joguk, kik nem 
tudják, mily fán terem a fekete víz, — s 
igy történt, hogy senki sem szólott a
tárgyhoz. V . . . . .

S most már elmondhatjuk a latin iro 
val „Claudite jam rivos pueri: sat prata 
biberuut,* mi ' magyarul aunyit tesz: —  
zárjátok be a patakokat gyermekek, a 
rétek már eleget ittak.

Én uram, teremtőm! — Hit ezért h- 
zetünk mi évek óta oly temérdek pénzt 
vizszabályozásra, — 8 Neumau ur is csak 
azért vau a világon, hogy időközönként 
elkiáltsa magát: „Jön az árvíz* s azzal 
vége mindennek. Az adózó nép tekezetleu 
ártól hajlékába sz iritva az ablakon ke
resztül gyönyörködjék vízzel borított ve
tésein, elábrándozva a jó időkről, mikor 
még a szomszéd faluba is élet veszély 
nélkül el lehetett menni. No de se baj, jön a 
nyár! A nagy természet, mely nyakon ön
tött bennünket, az fel is szárítja vizeiuket 
s ha esztendőre újra elöut benutiuket, majd 
lesz megiut rendkívüli gyűlés. . . „Quid 
leges siue moribus, vauae proficiuut !*

*
Curiosum gyanánt azt is megemlítem, 

hogy egy szomszéd község egész erdejét 
letarolta 1879. évi jauuár havában s a 
megyei erdőmester csak most folyamodik 
a gyűléshez, hogy engedtessék meg neki 
az erdő letárolása. — Ehhez azt hiszem 
nem kell kommentár!

•
Végül vidéki vásárok alkalmával elő

forduló marhalevelek átírása és láttamo- 
zása körüli azou botrányos eljárást aka
rom felemlíteni, hogy a körjegyző urak 
segédekről nem gondolkozván, ily csetbeu 
nem képesek ellátni hivatalos teeudőjtiket. 
A közönségre nézve végteleuül hoszontó, 
hogy gyakran megesik miszerint a vásár 
utáni napig kénytelen vásárolt barmaival 
együtt várni mig rá kerül a sor, ha csak 
az oda rendelt pandúrral komaságbau 
nem áll, vagy jó borravalóval mások hát 
ráuyára meg nem veszi az elsőséget, 
ellenkező esetben ki van téve, hogy a 
puska agyával jól eldögönyözik. Ezekre 
a vásári bíróságnak kellene ügyelni, s jó

in. o, oToig-abiró ur vásárokra ne csáK a vendegesKeués ueuveen
......../•

S z e g e d  is m é t  v e s z é ly b e n !
Megdöbbentő hirek érkeznek újra az 

: Iföld e szerencsétlen városából és vidé
kéről. April 30 án, ugyanis óriási orkán 
kerekedett, mely az alföldi vasút szaka
dásánál a betöltési munkálatok összes su
lyok-bakjait és hajóit három kivételével 
elslilyesztette, a munkások a levert piló
tákra menekültek. A mentésükre érkezett 
katonai pontonok a borzasztó vihar által 
visszadobattak. Délután három dereglye 
indult el hajósokkal, — de még vissza 
nem tért. A városban s különösen a kör
töltés egész építési vonalán rémes izga
tottság uralkodott. Két hajó, kisebb jár
müvek és kautiuok elsülyedtek; a vasúti 
indóházba öt helyen betört a viz. Menuyi 
emberélet esett áldozalul — uemtudatik. — 
A munkásokért gőzhajó meut az ártérre. 
Vásárhelyről vészlövések hangzottak, va
lószínűleg a viz ott is áttört.

P é c s v á r a d , 1879. évi april havában. 
A  p é c s v á r a d !  f a r a k t á r .

E sorok Írója nem tartozik azon egyé
nek közé, ki minden csekélységért a sajtó 
segélyét igénybe venné s örömmel üdvö
zölné az alkalmat kahogy másokat kelle
metlenül érinthet. De amidőn igy egyrészt 
meggyőződésem az, hogy a sajtónak maga
sabb hivatása vau, mint kizárólagos vesze- 
kedési vágyból eredt 8 a komoly olvasó
nak vajmi kevés élvezetet nyújtó polémiák 
fegyverévé lenni, úgy másrészt azt hiszem 
hogy nyilvánosan fölszólalni ott, hol a magán 
utón számtalanszor megkísértett s kisebb 
nagyobb mérvben közérdeket érintő kérel
mek nevetséges, hogy ne mondjam: durva 
önkénnyel utasittattak vissza, nemcsak 
hogy megbocsátható, hanem jogosult meg
torlását is képezik a dölyfos önhitt8égge  ̂
párosult gőg kicsapongásainak! — És 
azért már csak következetesség szempont
jából is kötelmemnek tartom megvilágítani 
ama sötét helyzetet, melybe mi szegény 
fafogyasztók a fát kezelő pécsváradi ura
dalom nagy hatalmú erdészeti hivatala 
irányába jutottunk. Fára vau szükségünk 
s még c-ak forgácsot sem Kaphatunk, bár 
az ó- és nehéz százasokba került aj farak
tár is eléggé el van látva tüzelő szerrel. 
Miheztartás végett azonban értésére adatott 
a közönségnek, hogy kedd és péntek lesz
nek a hétben ama napok, melyekeu a ke
gyes eniőmesteri.hivatal eléggé leereszkedő 
lesz a szépen kérő és jól megfizető közön* 
ségnek fát kiutalványozni; de ki e válasz* 
tolt napokon is a legtöbb esetben hiába 
jő, ez a fogyasztó és sokszor eléggé érzé; 
keunyen felültetett közöuség. 8  ha ilyent 
kor az ember érdeklődik, hogy miért nem 
jutbata fahoz s eme érdekeltségének szel

rény kérdés alakjábau ád kifejezést, úgy 
a magát lekötve nem érző magos repU 
erdészeti hivatal azt búgja, hogy: „nincs 
fáuk, vagy ha van, másoknak keli*;ehhez 
még egy pár hatalmas szakphrasis a he
lyes és okszerű s valószínűleg példásan 
be is tartott erdőgazdászatról s a vizfű. 
tésre utalt csendes hallgató elmehet ama 
boldogító öntudattal, hogy ha nincs ig 
fája, van egy ker’ jo jóizü erdőmestere, 
aki bár mint maga állítja nagyon előzé
keny és készséges, mégis nem vitte még 
annyira, hogy mély ismeretet eláruló sza
vainak lángtüzével kályhákat és takarék 
tűzhelyeket is lehetne fűteni akkor, ami
dőn fát kellene adnia ós nem ád! Nem 
ád pedig azért mert nem akar, mert tet
szik magának megtagadó magas elhatá
rozásában, s ha nehány fölfogadott s hiába 
fizetett fuvarost fa kiszolgáltatása nélkül 
eltovábbithat, úgy érzi magát bámuló 
közegei között, mint a világeseményeket 
kezében tartó s tábori kara által körül
vett világhódító nagy tettének méltató öa 
tudatában! Pedig a jó úr téved, ha azt 
hiszi, hogy helyesen cselekszik, de kettő
sen téved ha azt véli, hogy a közönség 
ez eljárást kellőleg megbírálni nem Képes! 
Nem ő az első és szeretjük hinni nem is 
utolsó erdőmestere ez uradalomnak, kérd
jük tehát miért lehetett elődeinél minden 
gyötrő és faggató eljárás nélkül fához 
jutni, hogy oszták azok be a fuvarbért, 
8 uiiut hozák öszhaugba azok ama ezer
féle nemzetgazdászati momentumot, a me
lyen a jelenlegi hatalom birtokosa miut 
kedvencz eszméjén oly őszinte száualmat ér
demlő kapkodó bizonytalansággal nyargal?

Azon igazságot tessék felfogva meg
emésztenie, jhogy az állatni javak érdé 
szett hivatalnokai nem a magán uradalom 
hason szakmája tisztjeinek helyzetében vau
nak. Ezek, ha uruknak úgy tetszik, nem 
adnak fát senkinek, vagy csak auuak.kit 
különösen kegyelnek; de az állami javak 
erdészeti hivatalnokai, az úgy hiszem sóba 
nem fölösleges jövedelem szentpontjából 
mindeu angyali kegyosztogatáe nélkül,tiszta 
kötelességérzetéből szolgáltatják ki ama 
terményt, melynek előállítása és az állami 
jövedelem szempontjából! forgalomba hoza
taláért fizetve és végleg nyugdíjazva is 
lesznek!

Egyelőre ennyit óhajtottunk mondani, 
adaudó alkalomnál többel szolgálhatunk!

0 .

I t a r a n y a v á r ,  1879. ápril 30.

Úgy mint az egész országban itt Ba 
rauyárott is mindennap esik, különösei) 
nagy esők voltak busvétkor 30 m. m. april 
19 én 32 m. m. 24-én 25 én 81 ra. m. és 
múlt éjjel ma délig 118 in. m. csapadék
kal. Nem lesz érdektelen kiszámítani meny
nyi viz eset le múlt éjjel ma délig bizo-
— j  •  ~ no-yqniu •

egy négyszögölön ha a viz 1 m. m. 
magasan rajta fekszik akor van ott 3  liter 
és 6  decziliter viz

egy eatastralis holdon pedig 5754 liter 
vagy 1017/g bécsi akó =  182.232 köbláb 

118 mdimeter vagyis körülbelől 4 ‘/t 
hüvelyk magasságú viz tesz egy cat. hol
don 679000 =  12017 akó =21443 köbláb 

egy □  mértföldön pedig 6790 millió 
liter =  Í20 millió akó =  214 millió kóbláb 

már most Pécsvárad vidékéről a vizek 
mind lefolynak Baranyavár mellett az úgy
nevezett karasicza csatornán a Dunába, és 
ha Pécsvárad tájékán is oly nagy eső volt 
miut Baranyavárott akkor mind ennek a 
víznek pár nap alatt itt le kell folyni a 
mi legalább 1 2 0 0  millió akót tesz, és mi 
itt már előre sopánkodunk mert az ápril 
24 és 25-iki esőcsapadék a mainak csak 
kétharmada volt és mégis a csatornában 
akkora viz volt a mint még soha, tehát 
lehet képzelni mit várhatunk, ha még le 
nem folyt vízre a karasiezábau még egy 
oly nagy viztömeg jön. Ugyan nem lesz 
olyan bántódásunk, mint Szegednek, de 
azért mégis sok kárunk mert rétjeink és 
sok földjeink viz alatt vannak.

G areis József.

T ö r v é n y s z é k i  c sa r n o k .
E héten előadott polgárt ügyek:
Tigamin M,o és társai izsépi lakós 

felpereseknek, Tadiáuó Iván és társai da
rázsi lakós alperesek ellen örökösödés iráut 
lefolyt perök. — Bosnyák Kozma h.-szől- 
lősi lakós felperesnek Bonynák Szófia kis- 
faludi lakós alperes ellen köteles rész meg
ítélése iránt lefolyt pere. —  Törjéki Ro
zália és érdektársai felpereseknek, Törjéki 
János és társai alperesek ellen lefolyt tu
lajdoni pere. —  Jarsch Ferencz és neje 
felpereseknek, — Brozovics János alperes 
elleni perök birtokba helyezés iránt. — 
Krausz Lajos felperesnek,*—  Umschadeu 
Mihály elleni kereskedelmi pere 308 ft 98 
kr. iránt.

Büntető ügyek april 29-én. Ős Antal 
bodai lakós birói zártörés és sikkasztással 
vádolt bűnügyében végtárgyalás. — Bakó 
József okmány hamisítással vádolt sze- 
béuyi lakós elleni bűnügyben Curia miut 
legfőbb itélőszéki Ítélet kihirdetés. — Öreg 
Deli János sikkasztási bünügygyel vádolt 
mislényi lakós elleni bűnügyben Curia 
mint legfőbb itélőszéki ítélet kihirdetés. — 
Baka 8 ándor hamis okirat készítéssel és 
csalással vádolt magyar peterdi lakós elleni 
bűnügyben Curia mint legfőbb itélőszéki 
ítélet kihirdetés. — Benkovics József csalás 
és sikkasztással vádolt pécsi lakós bűn
ügyben kir. táblai Ítélet hirdetés. — Traut- 
iuann Mihály okmány hamisítással vádolt 
hidasi lakós bűnügyében végtárgyalás. — 
Ifjú Borbás Antal bírói zártörés és sikkasz
tással vádolt kővágó bzőUősí lakós ellent 
bűnügyben végtárgyalás.



\jvi!Í8 hó 30 án. lljabb Féld János
sztilöi oáuíalmazás bliutettével vádolt ná- 
Jasdi Jak<ós ellőni bűnügyben kir. táblai 
Ítélet hirdetés. — Vieza József gyilkos
sági kísérlettel vádolt herendi lakós elleni 
bűnügyben Curia mint legtöbb itélöszéki 
ítélet hirdetés. — Ifj. Böröcz István em
berölési bűntettel vádolt bűnügyében kir. 
táblai Ítélet hirdetés. — Kirfer Lörincz és 
aeje szül. Schmidt Terézia bírói zártörés és 
sikkasztással vádoltak elleni bűnügyben 
végtárgyalás. — Zsirmon Mihály és nejo 
sztil. Veszi Mária bírói zártörés és sikkasz
tással vádoltak elleni bűnügyben végtár
gyalás. _____

Különfélék.
— Rudolf koronaherczeg ú tja . Ve- 

lenczéből távirják: Rudolf trónörökös, 
sógorával Lipót bajor berczeggel és kísé
retével reggel Triesztből hajón ide 
érkezett. A magas vendégek Széchényi 
Dénes grófnál reggeliztek és 10 órakor 
vasúton tovább utaztak Spanyolországba.
A hatóságok az érkezésnél, valamint az 
elimluláűá! tisztelegtek.

— A  pécsi nöegylct gyerm ekkertje 
májas 1-vel lett megnyitva és pedig az 
eddigi kisdeduevelő Szigriszt József ur ve
zetése és egy tanult gyermek kertészuő 
segédkezésc mellett, ezzel az eddigi ma
gán kisdedóvoda megszűnik. —  Az inté
zet naponta 8 — 11 óráig és délután 2—4 
óráig, — nyáron 2—5 óráig lesz nyitva, 
szombat, vasárnap és az ünnepnapok ki
vételével Felvétetnek 21/, éven felüli gyer
mekek hat éves korig minden nembeliek 
1 ft. 50 havidij és 1 ft. évi beirási dij 
mellett, az intézetben orvosi felügyelet gya- 
koroltatik, hogy ragályos betegségben szen
vedő gyermekek onnan kizárassanak. —
A gyermekkert nj helyiségei még nem ké
sz,ülvén el teljesen azok f. é. julius 1 -én 
Ingnak igénybe vétetni, addig az intézet 
az eddigi magán kisdedóvoda helyiségeit 
Ingja használni.

— A  mohácsvidéki tanitó-egylet ápril
28 án elhatározta, hogy az egyleti könyv
tár alaptőkéje és a szegedi vizkárosnltak 
javára f. é. május 18 án a mohácsi ka
szinó nagy termében tánczmnlatsággal 
egybekötött hangversenyt rendez. — Köz
reműködőkul már megnyerettek : Gosztonyi 
Béla zongoraművész, Liszt egyik tanítvá
nya. Mathé István hegedűművész, a mü- 
sornzat csak ezentúl lesz megállapítva. £§ 

V izáradások mindenfelé. E g y  fél- 
sz.izad év óta Jupiter plnvins nem tölté 
be annyira feladatát mint a lefolyt holna
pokban. Az öreg Gea nem képes befogadni 
gyomrába a sok nedvet, források, pata
kok támadtak az évek és évtizedek óta 
szárazságban tengő hegyek csúcsain is, a 
hegyi és hegyi pinezék vízzel teltek meg, 
kárpótlásul a bor helyett, mit a május l én 
reggel beköszöntött dér jó előre leszüre- 
teit. A Pécs l’szögh közti vasútvonalon e 
héten másod Ízben bekellctt állítani a for
galmat a szigetvár-barcsi vonalon, miután 
azt a vizár több helyen nevezetes széles
ségben áttörte, a forgalom egy hét óta van 
megakasztva. Kővágó-szőllős felett a szeut- 
Jakab hegyen egy egészen uj nagy forrás 
tört ki dörgő robajjal. .Szigetvár külvárosai 
april 24— 25 közti éjjelen viz alatt állot
tak, minek folytán több gyengébb alkotásu 
ház ledőlt. A dunadrávai vasútnak egyes 
részén is átcsapott az ár. — Somogybán 
a Kapós folyó áradt ki és mentében temér
dek károkat okozott. April 29—30-ika 
közti éjjelen dühöngő éjszaki szél mellett 
ismét megeredt a felhők ömlése mely 
April 30-án estig eltartott, midőn kide
rült ugyan, de a légmérő csak három fok 
meleget jelezvén, miután az orkán is egé
szen lecsendesedett a május 1-én reggelre 
bekövetkezendő dér előre látható volt és 
nem is maradt el, csakhogy még fagy 
is járult hozzá. — Minthogy a pécsi szől- 
lők nagyobb részén a tőke már kihaj 
tott, az ez évi május elsője nem igen ked
ves emléket fog kelteni.

— Vaiszló vidékéről értesítenek, hogy 
a feketeviz egy hét óta annyira áradt, 
hogy a rétek, vetések, kertek nagyobb 
részt vizben állanak, a pinezék is meg
teltek, az alantabb fekvő házak pedig a 
viz növekedésével okvetlen összeomlanak. 
—  A közlekedés megakadt, mert a hida
kat is elsodorta az ár, csak Pécs felé le
het a tengernyi árból kijutni, bár ez 
irányban is a hid rongált állapotban van. 
A tavaszi vetést még senki sem kezdé, 
de nem is lehetett a víztől a földekhez 
hozzáférni.

— R ögtöni halálozás. Szöm örics Simon  
atyja a szt.-férenczrendűek pécsi zárdafő
nöke május 1-én Siklósra utazott az ottani 
zárdafőnök t. Eger Zsigmond atyát ennek 
nevenapjára meglátogatandó, de onnét 
többé nem tér vissza, mert estebéd után 
szélhűdés érte, mi rögtöni halálát okozta. 
A mint értesültünk eltemetése Siklóson fog 
megtörténni. Béke poraira!

— S zelíd  va lla tás és következménye. 
Bizonyos Egedi János, cs. tőttösi illetőségű, 
52. sorezredbeli szabads. közvitéz, —  27 
éves, — a sásdi szolgabirósegéd által, 
lólopás gyanúja miatt befogat tatván, vallatás 
végett, a pandúroknak átadatott. Ezek az
tán benevolizálták is, a náluk divó szokás 
szerént. Hogy történt, hogy nem ? másnap 
reggel Egedi a börtön ajtajáu felakasztva 
találtatott, pedig kétségtelen, hogy nála 
sem kötelet, sem más hasonló tárgyat, 
mivel életét kioltsa, nem hagytak. — De 
oka az öngyilkosságra nem is lehetett; 
hisz a lólopás rá nem bizonyult, — tán 
nem is volt abban részes, — sőt ha be
bizonyult volna is, z azért kiszabott bün
tetés oly mérvű nem lehetende, mely miatt 
magát eleve felakassza. — A hulla felbon-

czoltatott s az orv >s felfedezte, hogy E. 
tébolyállapotban szenvedett, a mi őt ön
gyilkosságra vezette. — így beszélte el 
ezt nekünk egy illetékes egyén, ki a hul
lán a szolid vallatásnak borzasztó nyomait 
saját szemeivel látta. — Bizony furcsa, 
hogy oly egyén, kin az őrültségnek csak 
árnyalatos jelenségei sem mutatkoztak soha, 
egy éjjel eszét elvesztette s e tébolyban 
magát felakasztotta. No de nem lehetetlen, 
aztán meg orvos állítja; hát hinni kell. —
A rokonokat is megtanították hinni, mert 
úgy látszik az ügyet nem bolygatják s a 
hulla felásatását és újbóli megvizsgálását 
nem kívánják.

—  A p écsvá ra d i a lap ítván yi uradalom  
főtisztsége ellen lefolyt több heti nagy
szerű vizsgálat és a Gállos ügyben lefolyt 
törvényszéki végtárgyalásuak —  a mint 
nem is vártuk azt máskép Trefort ő ex- 
celleutiájától — eredménye az lett, hogy 
a hivatalos lap szerint a vallás- és közok
tatási miniszter a felfüggesztett pécsváradi 
főtisztet L jthéuyi Györgyöt hasonmiuő- 
ségben áthelyezte a mislyei urodalmakba,
— Gyonday Gellért főtisztet pedig onnét 
Pécsváradra. —  így van ez, midőn az 
embernek Trefort ur barátja, akkor bün
tetésből is jobb állomásra jut. — Az efe- 
lctti megbotránkozás általános ugyan, de 
ezzel Trefort uram édes keveset törődik, 
hisz a vallás- és tanulmányi- alap nem 
egyéb Csáky szalmájánál és arra való, 
hogy a kormány kortesköltségeit fedezze 
és még valami — meg is maradjon. —
A mint értesülünk, a mislyei uradalmak 
igen jól rendezettek, ott tehát van még 
elég elgeschiittelni való!

— A lap ítván yi urodalm i gazdá lkodás.
A „Tolna in. Közlöny1* f. é. 17-ik száma 
bán panaszolja, hogy a szegszárdi alapitvá 
nyi urodalom főtisztségo az úgynevezett 
„gyűrkés tavi1* kitűnő réteket, mellyek 
kaszálata évenkint nyilasonkint adatott el 
és a szegszárdi ló és marha tartók által 
vétetvén meg, holdankint 14— 17 forintot 
jövedelmeztek az uradalomnak, most bérbe 
adta holdankint 7 írtért! — Ezen bérlet 
által nemcsak az urodalom jövödelme'rö- 
vidítetik meg, hanem miután a szegszárdi 
jószágtartók ezentúl ra az egyedáruságot 
űző bérlőre lesznek széna dolgában utalva, 
ez okvetlen maga után vonja a marha 
létszám megfogyását és trágyahiányban 
a szegzárdi szőllök mívelésének hanyat
lását is.

— H errich és n yájas csevegései. A  
„Szegedi Napló* a következő párbeszédet 
jegyzi íel, melyet Herrich közlekedésügyi 
miniszteri tanácsos folytatott a lap egy 
barátjával a vésznapot megelőző estén. 
„Mit gondol méltóságod*, kérdé lapunk 
egyik barátja, kit Herrich ur bizalmas 
barátjának tartott, „bekövetkezik a veszély? 
„Oh mindenesetre öcsém mondá a jólelkli 
öreg ur — ez csak időkérdés már*. —  És 
méltóságod ilyen közönbösen veszi ezt ?“ 
„Nos miért nem, jegyzé meg a derék férfiú 
ásítva, a szegediek magok szerezték magok
nak a vizet, igyák is meg.*

— Született a ty ja  temetésén. E gy Ú j
pesten  legközelebb meggyilkolt czipész 
viselés neje, fér je temetésén, midőn a kopor 
sót kisérte, hirtelen összerogyott és egy 
egészséges fiúgyermeket szült.

— B ezerédy K ristó f vesprémmegyei 
volt főispán Ugye, kit a pozsonyi törvény
szék ez évi januárban csalás miatt 2  évi 
börtönre Ítélt, már tárgyaltatott a királyi 
tábla előtt. Bezerédyt a tábla bizonyítékok 
elégtelensége miatt fölmentette. Est rnodus.

— „ M ennyköfábrika", S árváro tt (F e-  
hérm.) van egy nagy ház, amelyre nem 
jó szemmel néznek az ottani magyar atya
fiak. Itt van elhelyezve az adó-hivatal s a 
közjegyzőség, itt laknak a doktorok, gyógy 
szerészek, ügyvédek és fináuezok. A jó 
sárváriak sokáig törték rajta fejüket, hogy 
miféle nevet adjanak ennek a sokféle ve
szélyes és romboló anyagot magában fog
laló háznak. Végre kisütötték és „rnenny- 
köfábriká*-nak nevezték, mely név máig 
rajtaszáradt.

> — B écsi kedélyesség. Excellenc, ha 
ismét parancsol az én ablakommal 27-ére, 
előjegyzem excellentiádat és excellencziás 
családját. Nem is lesz drágább, 300 forint 
egész napra. — Mi az? Miféle 27-re? — 
April 27-ére. — Hiszen én már kibéieltem 
az ön ablakát, 8 a pénzt már fel is vette!
—  Valóban excellenc, hanem 27-ére ismét 
kiadó. — Hogy lehetne az kiadó, mikor 
én béreltem ki az ünnepélyes diszmenetre.
— Az az excellencz kibérelte april 24-ére 
és én meg a családom nem is voltunk 
egész nap otthonn; remélem méltóztatott 
ablakomban helyet foglalni? — Hogy tet
tem volna, hiszen nem volt diszmenet! —  
Exeellencz, az nem az én hibám, de az 
ablak az enyém. Azért ha excellencz 27 éré 
s bírni óhajtja, fizessen ismét 300 forintot, 
olcsóbban nem adhatom.

—jj Fium e á pril 24-én nagyszerűn  
akarta megünnepelni mind az ezüstme- 
nyegzőt, mind a városnak a magyar ko
ronához való viszacsatoltatása száza
dos évfordulóját. A szegedi gyászeset 
következtében a vár>s lemondott a fényes 
ünnepélyekről; az ezekre szánt4000forin
tot a szegedieknek adta, amit a lakosság 
adománya eddig 16,058 írtra egészített 
ki. A fiumeiek tehát oly mérvben járultak 
Szeged enyhítésére, hogy majd minden 
egyes fiumei lakosra 1 forint esik, ami 
igen jelentékeny adakozás.̂

— A  rosztovi zava. gások. A  „Peters- 
burgi Novosti * a következő érdekes ada
tokat közli a donmelléki zavargásokról: 
Április 14 én éjjel az elkeseredett néptö
meg számos épületet rombolt szét. Ezek 
között áll első helyen a második rendőri 
bizottság épülete a Bolchaja Szadovaja 
utczábau. Az ablakok szétzuzattak a fala
kat széthányták, a foglyokat kibocsátották

a könyveket megsemmisítették, a ház előtt 
lévő lámpa is darabokra zuzatott. A köz
ponti rendőrhivatalnok levéltárát fosztotta 
ki a féktelen tömeg, az okmányok szél
nek eresztve menthetlenül odavesztek. Szer- 
binofif rendőrfőnök lakása a Don-utczában 
teljesen le van döntve. A nép nem kiméit 
semmit. Drága bútordarabok, tükrök, zon
gora, függönyök és szőnyegek hevernek 
szétszaggatva és összetörve az utcán. Sura- 
neff rendőrtiszt lakásának ablakait zúzta 
be a tömeg, Dubli rendőrprisztav házát 
tövig lerombolta, — a Kusznekaja és 
Sztepnaja utczákban tizenegy bordélyház 
rontatott le.(Ugy látszik,hogy itt is a rendőr
ség pártfogása alatt állanak ezek.) Az ágy
neműt rongyokká tépték. Krivosein pol
gármester házának egyetlen ablaka sem 
maradt épen; ezeken kívül még egy leány
tanoda és huszonhárom magánépület viseli 
többé-kevésbbé a nép dühének nyomait.
— Boldog Oroszország, mily vigélete van!

— M ég egy merénylet Pétervárott. 
Az Obvodje csatorna mellett sétálók több 
revolverlövés által riasztattak meg ápril 
22-én. Gyorsan arra siettek, honnan a 
hang jött, s közvetlen a csatorna partján 
egy egészen fiatal ember holtestére buk
kantak. Mellette egy ezédula feküdt ezen 
tartalommal: Mint árulót elítéltük és kivé
geztük. A végrehajtó bizottság.

—  A  »;■  ,'agos redöszirom (D a tu ra  
Strammonium) főzete, mely miként a L’illus- 
tratiou írja, igen gyorsan és majdnem biz 
tosan öldöklő méreg, a chinaiak előtt mint 
veszett cbmarásnak az ellenszere ismeretes. 
Beszélik Chinában, hogy egy odavaló 
ember meg lett harapva veszett eb által 
és a legdühüsebb roham alatt redöszirom 
leveleiből készült főzetet ivott. A rohamok 
néhány korty ital után megszűntek és 
8 nap múlva a beteg teljesen meg volt 
gyógyítva. Tekintetbe véve azt, hogy a 
veszettségben szenvedő amúgy is meuthet- 
lenttl el van veszve, nem koczkáztat az, 
ki ily szerencsétlennek a chinaiak főzetét 
italul nyújtja.

Színház és művészet.
A helybeli német színtársulat az ezüst 

lakodalmat diszelődással ünnepelte meg.
A nézőtér fényárban úszott. Az ünnepély 
után, mely a bevezetést képezte, egy víg
játék s egy operette került előadásra. Kö
zönség nagy számmal volt jelen. A han
gulat emelkedett volt.

A rég várt „Die Gineken von Corne- 
ville* szombaton csendültek meg német 
nyelven. Nagy kíváncsisággal nézett kö
zönségünk e szép s regényes operette elé, 
mert hiszen a Csóka színtársulatának itt 
működése óta kedves emlékében őrzi azt, 
mint oly müvet, mely a magyar színi 
évadnak mintegy gyúpontját alkotta; s 
mondanunk sem kell, hogy oly nagy szám
ban jelent meg, melyre nézve a ház igen 
kicsinynek bizonyult. A főbb szerepeket 
F ó l i á k  (marquis), Mo ndhc i m (Gáspí. 
apó), Le e b  k. a. (Gerinaine), Ve r r a  k. 
a. (Serpolett vagyis Halderose), N e t s c h  
(Greniső) töltötték be. Mindjárt az első 
szerep, t. i. a uiarqnis jó kézben volt, ha 
csupán az énekrészt tekintjük; hanem mi
vel a játék is tekintetet érdemel, tehát 
azt kell mondanunk, hogy B o g y ó  sok
kal jobb és elegánsabb marquis volt, mint 
F ó l i á k .  A G á s p á r  apó szerepéről nem 
kiváunuk szólani; végre is torzszerep az 
és a felfogások e részben annyira külön
bözők, hogy az első benyomás, melyet 
valaki róla nyert, minden utóbbit háttérbe 
szőrit vagy kevésbbé előnyös színben en
ged jelenkezui. Más állása van a Ger- 
maine személyesitőjének. Ennek tetszetős
nek, kedvesnek s élénknek kell lennie 
bizonyos mértékben. L e e b  k. a. szépen 
énekelt, hanem cgykedvlileg, hanyagul 
játszott, s innen van az, hogy az éneki- 
leg nála jóval alantabb álló K a n t a y  
Teréz sokkal nagyobb sikerrel tölté be e 
szerepet, mivel csínnal és nyájasan moz
gott. Végül bizonyos, hogy V e r r a  k. a. 
igen szép, igen finom külsejű Serpolette, 
ki jelenségével nemcsak hódítani, hanem 
bájolui is tud egyszersmind; hanem oly 
halvány és semmitmondó alakítás mellett 
nagyon is érezteté, hogy e sz Tepre nem 
termett. Nem kívánjuk, hogy minden fo
gásában, minden mozdulatában oly kaez 
kiás, oly kihívó legyen, mint a nála jóval 
idősebb és tapasztaltabb H e t é n y i, ha
nem annyit mégis követelhetünk, hogy 
változatosabb húrokat pengessen és sze
repe jellemzőbb tulajdonait feltüntesse. A 
mi pedig N e t s c h e t  illeti, megjelenésére 
és hallatára mindenki hüledezni kezdett, 
és sóvárogva kérdé magában, vájjon a 
költői jelenségü L o r á n d y  miként'tudott 
Grenisőnek oly feledhetetlenül kedves vo
násokat adui, mert N e t s c h  a regényes 
Normandiából egyszerre valahová a bos- 
nyákok társaságába ragadta az embert, 
hogy minden szép iránt kiábránduljon. 
Kár volt tehát a német társulatnak oly 
készületlenül és oly félszegen előállani e 
darabbal, melynek előadásával teljesen 
megölte a „ Ma da me  H e r z o g “-gal gya
korolt kedvező benyomást. Sem anyagilag, 
értjük a jelmezeket és díszleteket; sem 
szellemileg, értjük az éneket és játékot 
nem állhatják ki a versenyt a magyarr.il 
és Csókának mindig megmarad az az 
érdeme, hogy rüvidebb idő alatt sokkal 
szabatosabban, sokkal egyöntetüebben mu
tatta be e darabot, mint a németek, kik 
azt egészben megrövidítek s jellegéből ki 
vetkeztették úgy, hogy a közönség majd 
ezen, majd meg más jelenettől látta meg
fosztva magát. Ennyit az igazság érde
kében, mert nem szeretnénk sem egyol
dalúsággal, sem gyűlölettel vádoltatui. — 
Hadd jöjjöu ide bárki is; hadd boldo

guljon. És ha látogatókra talál, ez nem 
annyira az ő érdeme, mint inkább annak 
a kifolyása, hogy sokan vannak még itt 
is, kik, mint múltkor is említők, inkább 
szeretnek németül mint magyarul beszélni; 
avagy abban a hiedelemben élnek, mintha 
a németek egyszerűen már csak német
ségüknél fogva is több igazi l.ivatottság- 
gal dicsekedhetnének a magyarnál, ami
ben természetesen nagyon csalódnak. Kár 
tehát a magyar társulatokat annyira fity
málni némelyeknek; s kár úgy viselkedni 
mintha kegyelmet gyakorolnának irányuk
ban. Ugyan hát miben részesítjük őket? 
Adunk nekik egy rozzant, régi divatu 
színházat. Egyebet alig. Amiért is örven
denünk kellene, ha meglátogatnak, á l 
dozzunk egy kissé a nemzetiségnek is — 
és törekedjünk állandóságra. Pécsnek van 
valamije, amivel az állandó színháznak 
nem csekély biztosítékot nyújthat. Van 
tisztességes, jóravaló zenekara, aminővel 
kevés város dicsekedhetik. Támasza ez a 
dalművek- s operettekuek, s nélküle mind 
a Csóka, mind pedig a Sohnlz társulata 
sok veftződségnek Volt volna kitéve. Tehát 
már csak ez okuál fogva is (nem szólva 
más talán alaposabbról) több támogatást 
érdemelne e derék zenekar is, mely uj 
vezére alatt uj életre s nemesebb tevé
kenységre ébredt.

Ha a K o r n c v i l l i  h a r a n g o k  nem 
hangzottak össze, annyival csinosabban 
jelent meg H a m u p i p ő k e .  E nagy lát
ványosság, niiut képzelhetni, nagy örömet 
okozott az apró és nagy gyermekeknek 
és bohó jeleneteivel nagy mulatságot is 
egyszersmind. — A czimszerepben pedig 
W i 1 h e 1 m k. a. miud érdekes jelensé
gével, mind pedig naiv játékávai minden 
igényt kielégít. A darab kiállítása, noha 
meglátszik rajta, hogy nem első kézből 
való, igen díszes és némely díszletei re
gényes képeket tárnak tel. Előre látható
lag e mű nagy vonzerővel lesz közönsé
günkre.

I R O D A L O M .

I fjú . V árad y  F e r e n c i  V e rse l.
Lapunk kedvesen látott és szorgalmas 

külmunkatársának pár héttel ez előtt jelen
tek meg a fenti czim alatt a költészet 
terén tett eddigi kísérleteinek eredményei.
— Oly gyakori veudégüuk ő, hogy mintegy 
állandó munkatársunknak tekintjük s igy 
müvecskéjének megjelenésekor nem akar
tunk mindjárt Ciceró pro domo sua nyi
latkozni. Most már a fővárosi és vidéki 
lapok legnagyobb része elmondta vélemé
nyét, s igy mi is hozzá szólhatunk. Szer
zőnek azon, az ifjúsági túlkapásokban tün
döklő korunkbani ritka szerénysége, hogy 
lelke termékeit és szive gyöngyeit nem a 
már magasabb jelentésű, de a gyakorlat
ban és kezdőknél gyakran csak üres csil- 
lagrugásokat palástoló „Költemények*, 
hanem a szeréuyebb „Versek* czim aiatt 
bocsátotta sajtó alá — mindenesetre csak 
dicséretet érdemel. Nemzeti nyelvünk újjá 
születési korszaka legnagyobb s legneme
sebb bírálója Kölcsey, Berzsenyi feletti 
emlék beszédében e tárgyról azt mondja,: 
„A poéta és versficator úgy különböznek 
egymástól mint Archimedcs és az ács, 
amaz ki a machiuát kigondolta s ez ki 
azt a vett utasítás szerint kidolgozta, — 
mert folytatja tovább — a való költészet 
és a philosophia komoly múzsája rokon 
szövetségben állanak, miudkettő magas 
emelkedésben áll az emberiség felett pil
lantásait szüntelen azokra forditváu.* 8 e 
nagy bírálónak igaza van a költészet, épen 
mint a bölcsészet leszáll az emberi szen
vedélyek mélyébe, s onnau hordja fel ter
mékeit, mint a búvár a tenger fenekéről 
a gyöngyöket. Szerző kinek kora fiatal
sága s ennek folytán a tapasztalás hiánya 
ezen átalános szempontra való felemelke
dését gátolá, — úgy tett mint a nemes 
gyöugyér a tenger fenekén, saját keble 
érzelmeit sírta ki, s egyátalábau azon 
versei leginkább sőt mondhatni egyedül 
sikerültek, melyekben saj.i érzelmeivel fog
lalkozik, és ez a legnagyobb dicsrete szer
zőnek, hogy belső szellemi világa rom
latlan ; gyermeteg, szelíd kedélye nem 
ismeri a kezdőknél gyakran előforduló 
affectált világgj Ulöletet, kétségbeesést, a 
holdvilág falást s más ezekhez hasonló 
lelki nyavalyát; hangja olyan minta való
di magyar zene, játszi enyelgő vidámság, 
melybe csodásán vegyül az ezer évi szen
vedés komoly hangja, azt mint egy félig 
beárnyékolva s meg meg rezgetve, viszont 
ha igazi fájdalomról beszél, mindig meg
találja a vigasztalás felvidámitó balzsamos 
üvegjét. Költészete még most, a mint fel
jebb jelzéra, teljesen subjectiv, alakjai mind 
Várady Ferenczek, — s ott hol ezen 
subjectivitás határvonalát átlépte, eltévedt, 
nem képes alakítani, teljesen cserben hagyja 
minden érzéke. Séta Fistája s „az esze
veszett varga* a lehető legroszabb korcs, 
mit e genre valaha feltüntetett. Üres, vén 
asszony mesék minden erkölcsi mozzanat 
nélkül. Annál jobbak azonban „Hit remény 
és szeretet, Lelkem babám, Szeptemberben, 
Elmélkedés, Azt mondjátok stb. stb. szó
val mindazok, hol szerző saját nemesen 
tiszta érzelmeivel foglalkozik. E nemben 
tán csak egyet érhetne kifogás: „Kis galam- 
bom*at a 81 ik lapon. Három versszakból 
állaz egész, s a két első egy Rafael által 
készített madonna, melynek a harmadik 
vers az utcza sarát dobta homlokára. Itt 
szerző teljesen kiesett magából, megta
gadta érzelmeit, nem ismeri a szerelem 
hatalmát, (melyet font elősorolt sikerűit 
költeményeiben oly találóan fest) elfeledte 
mit Petőfi mond hogy „a szerelem egy 
óriási láng, ki a világot gyújtja ránk* s 
itt szerző azért nem látja meg ablakja alatt 
álló kedvesét, mert ablakja be vau

fagyva. Én istenem, hátha a Himalaya 
jéggé tömörült volna ily esetben Petőfi 
ablakja alatt, nem olvasztotta volna el ezt 
is a költő szerelmének óriási lángja! ?

Szerzőnek egyátalán az a hibája, hogy 
túl termékeny akar lenni. Inkább keveset 
de jót. Igen jó érzéke van a szép iránt, 
tehát vigyázzon túlzásokra ne ragadtassák.

A mi szerző technikáját illeti, az gya
korlottabb kezeknek is dicséretére válnék. 
Az alak megválasztásában nagy tapinta
tot árul el. Rímei majdnem kivétel nélkül 
sikerültek. Nyelvezete tiszta, tözsgyökeres 
magyar, menten minden provincziális ízet
lenségtől.

Élőre tehát a megkezdett pályán do 
egy kis óvatossággal.

55  Táborszky és Parseh zenemfikeresked"- 
sóben Budapesten, megjelentek: Magyar ábránd 
magyar dalok felett: 1. Húzzad czigany (Németh 
Jánostól) 2. Hullámzó Balaton közepén. 3. Plevna 
nóta (Németh Jánostól) hegedűre zongorakisérettu! 
széné Huber Jenó. Ára l ft 50 kr.

5= A „Magyarország és a Nagyvilág* f. é.
17. számának tartalma: Szöveg: Lukács Béla. — 
Csárda, csárda! híres csárda. K ölt (Filó Lajos.) — 
Dubrovszki. Orosz elbeszélés. Irta  Puskin. (Az orosz 
eredetiből fordította Timkó Iván.) Folytatás. — A 
vér. („Strathmore.*) Regény. (Irta : Onida.) XVI. 
folyt. — Kirándulás a déli Kárpátokba. [Téglás 
Gábor.] — A föld végpusztulása. — Mirza Saffiból. 
Költ. [Szalóki.] — A királyi család. — Kanzaszi 
hajcsárok. — Jákob létrája Költ. [Z.] — Az első 
varrógép falun. — Egy agg magyar színész életé
ből. [Irta: Balogh István] [Folyt.] — Knlönfélék|
— Sakkfeladvány. — Képrejtvény. — Szerk. üze
netek. Rajzok: Lukács Béla. — A királyi caalád.
— Kanzaszi hajcsárok. — Az első varrógép falun. 
Kiadja az Athenaeum Budapesten. Előfizetési ara 
évnegyedre 2 ft 50 kr.

== A „Képes családi lapok* 14-ik füzetének 
tartalm a: Hullámok közt. Elbeszélés. Vértesi Ar- 
nold-tól. Veleucze lovagja. Regény. Irta: SchlSgel 
Miksa Fordította: K. Beniczky Irma. (Folyt) Fér
jem felesége. (Beszélyke.) (Vége.) Ötven év előtt. 
Elbeszélés. Egy farsang kanadában. Amerikai tör
ténet. A test alakja. Gr. Széchenyi Imre. Szegedről. 
Nagyvirágu ferdencs. Egy uj tápnövény. A rabbinál. 
Érthető ezélzás. Irodalom és művészet. Különfélék. 
Apróságok. Képek. Gr. Széchenyi Imre. Szegedi 
árvíz: Menekültek a percsorai gáton. Szegedi ár- 
viz: A déli külvárosban. Szegedi árvíz: A temes
vári vasút töltésénél. Szegedi árvíz: A ráczváros- 
ban. Szegedi árvíz: Budapesti segélyszállitó vonat. 
Szegedi árvíz: A Rókus külvárosban, a gátszakadás 
közelében. Szegedi árvíz: A felső város, a vár bás
tyáján felállított sátrakkal. Az urhölgy cziczája. 
Szegedi árvíz: A király a Rókus-kórháznál. Sze
gedi árv íz : Az árvaház és a régi temető. A khinai 
Szoja-bab. A rabbinál. Érthető ezélzas. Kiadja min
den 14-ik napon. Mehner Vilmos Budapestem Ára 
egy füzetnek 30 kr.

55  Figyelmeztetés. A „Magyar Ipar- és
Kereskedelmi Lap* a II. orsz. iparos-gyűlés hi
vatalos közlönye 1879. május 1-től kezdve heten- 
kint egyszer és pedig szombaton egy nagy ivén 
kizárólag magyar nyelven fog megjelenni és kiter
jedtebb hatáskörében tárgyalja az iparos- és keres
kedő-osztály érdekeit érintő összes közügyeket. Me
legen ajánljuk ez egyetlen fővárosi ipar- s keres
kedelmi heti szaklapot a hazai iparosok és ipar
társulatok figyelmébe. Előfizetési ara egész évre ti 
Irt, félévre 3 frt, negyedévre 1 ír t  51/ kr.. mely 
május 1 -tól kezdve a következő czim alatt kül
dendő be: Ipar- és Keresked. Lap szerkesztősége 
Budapest, sugárút 49. Budapest, 1879 ápril ltl-án. 
Gelléri Mór, szerkesztő.

== G yakorlati h ite lem zések a rom. katli 
népiskolák I. osztályában. Használatban lévő kate
kizmusaink és a múlt. püspöki kar által 1876-bau. 
kiadott népiskolai tanterv nyomán kezdő hitelem
zők, növendékpapok, tanitók, nevelők, szülők és ké- 
pezdei növendékek számára irta és kiadta K eletért 
Baján. Megrendelhető ugyanott. Ára 1 ft 40 kr 
Ezen munka felől az illető érseki hatóság bírálata 
ezeket mondja: „A munka a hittani tananyagból 
annyit ölel fel, mennyit az első osztály fejletlen 
képességű növendékei elbírnak s amennyi a netán 
felsőbb osztályokba nem menőknek elegendő alapul 
szolgálhat hitéletük folytatására s hitbeli ism tre- 
teiknek a templomi keresztény-tanitás hallgatása 
általi gyarapítására.* „A felvett tananyagot szerző 
a gyermekek felfogásához leereszkedőieg a közlő 
és kérdező tanalak ügyes felhasználása által ki- 
meritőleg tárgyalja, magyarázza s minden oldalról
megvilágositva, érthetővé tenni igyekszik.............•
Röviden szólva, azt véljük, hogy e mű, mint ma
gyar nyelven első ily módszeres kidolgozása azon 
hittani tananyagnak, melyet a püspöki tanterv az 
első osztály számára kijelölt, főleg a kezdő hit
elemzőknek, növendékpapoknak és a hitoktatásban 
segédkezni tartozó tanítóknak hasznos szolgálatot 
tehet; de jó hasznát vehetik oly gyakorlottabb hit
elemzők is, kik a kisebbekhez leereszkedni kevésbé 
tudnak. A Bevezetés is figyelemre méltó és gya
korlati észrevételeket foglal magában a hitelem- 
zésre vonatkozólag.*

K Ö Z G A Z D A S Á G .
A s • r t s á g o i  Ip aros g y ű lé s .

A központi bizottság már szétküldte 
a hazai ipartársulatokhoz és egyéb szak- 
testületekhez a körlevelet, mely az orszá
gos iparosgyülésre programmszertt meghí
vóul szolgál. Közöljük belőle a követ
kezőket :

Az előértekezlet. mely február 16-án 
tartatott meg, az iparoe congressus egy- 
behivását egyhangúlag szükségesnek is
merte el, s annak székhelyéül Budapes
tet tűzvén ki, alólirt központi bizottságot 
bízta meg azzal, hogy a II. országos 
iparos-gylllést f. évi május hó 31-ére és 
június ljére kitűzze és arra az összes ha
zai iparos szaktesteteket meghívja.

Az országos előértekezletről fölvett 
jegyzőkönyv lényegesebb pontjai követ
kezők:.

Az előkészítő bizottság megalakulván 
és magát több szakavatott tag által kie
gészítvén, megválasztotta: elnökuek: Rátb 
Károly, jegyzőnek : Gelléri Mór és Fritt
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Péfcr nrakat; továbbá megválasztotta az 
előadókat; a. m.:

1. Az ipartörvóuy revisiója ás az 
iparszervezet. Előadók ■ Mudrony Soma és 
Hakai Nándor.

2. Az iparoktatás szervezése. Előadók: 
Szabóky Adolf és Steinaeker Ödön.

3. Az egyetemesség elvére fektetett 
szövetkezetek terjesztése. Előadók : Gaál 
JeDŐ és Gelléri Alór.

-1. Budapesti országos kiállítás. Előadó: 
Posner K. Lajos. / ,• „'is

5. Az állami szükségleteknek a hazai
ipar által való fedezése. Előadó: Csepreghy 
János. !

6 . A vásárügy rendezése. Előadók: 
Lengyel Antal (Szolnok), Dobay János 
(Gyula.)

7. Az iparos-ifjúsági egyletek támo-i 
gatása. Előadók: Gelléri Mór és Szilágyi 
Mihály (Veszprém.)

H. A házalás szabályozása. Előadók:1 
Szeutléleky Máté (Pozsony) és Fritz Péter.

9 . A fegyenez-ipar rendezése. Előa
dok : Gyubek Lajos (Eger) és Jónás János.

Az előkészítő bizottság — az előérte- 
kezlet fenti megállapodásai nyomán — a 
napirend minden egyes pontjára vonatko
zólag részletes javaslatok kidolgozásával 
foglalkozik, melyeket a nagygyűlésen a 
tönt megnevezett előadók fognak előter
jeszteni és tüzetesen indokolni.

Addig is vau szerencsénk ezenuel a t. 
ipartársulatot a II. országos iparos gyűlésre 
tisztelettel meghívni és bizalommal felkérni, 
hogy azon kiküldöttei által — a III. jegy
zőkönyvi pont alatt föntebb közolt módo
zatok mellett magát képviseltetni rnéllóz- 
tissék.

A nagygyűlésen való képviseltess 
iránt hozandó közgyűlési avagy választ
mányi határozatot, valamint a kiküldetnie? 
meghatalmazottak neveit kérjük \edink 
mielőbb közölni, kijelöltetvén egyszeismind 
a társulat tagjainak jelenlegi létszáma is.

A kitűzött időben a fővárosba érkezők 
összejövetelére, az ismerkedési estély és 
az előértekezlet megtartására, t vábhá egy. 
pünkösd hétfőjén külön vonattal Székes- 
felrónál ra tervezett kirándulásra vonatko
zólag részletesebb programot a már emlí
tett második körlevelünkkel lesz szeren
csénk a t. társulatnak beküldeni, mely 
alkalommal a vasúti és gözbajozási díj
kedvezmények kieszközlése iráut tett lépé
seinknek eredményét is fogjuk tudathatni.

Végül alig szükséges a II. országos 
iparosgytilés ügyét a t. ipartársulat leg
melegebb pártfogásba ajánlanunk. A ho
zandó határozatok csak úgy fognak érték
kel bírni és egyaránt felfelé és lefelé ér
vényre juthatni, ha a naggyülésen a hazai 
ipartársulatok impozáns zöme érvényesíti 
szavazatát és ezáltal erkölcsi súlyát.

A II. országos iparos-gyűlés előké
szítő bizottsága nevében: Ráth Károly, 
orsz. képviselő elnök. Gelléri Mór, jegy.ő.

g a b o n a  I r a k
a I. é. ápril bó 26-án tartett heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Bdza 1 0 0  klg. ft. 7.80 ft. 7.6) ft. 7.10
Kétszeres . „ » 6 .2 0 o 6 .0 0 » • ’
Rozs W » n 5.30 n 5.10 » •
Árpa » n 0 0 .0 0 m 0 .0 0 n •
Zab n » • 0 .0 0 n 0 .0 0 n •
Knkoricza n 4.40 4.20 n • "

Hajdina 100 klg. ft. 0 .0 0
Széna » n w 2.50
Szalma n n n 1 .0 0

Ib T  3 7 - i l t - t é r / )

Hirdetés.
Vb. ROZS V E M IE L  csődtöme

géhez tartozó, Pécsett a íőutezában fekvő 
ház em ele ti la k o s z tá ly a  egészben 
vagy megosztva, úgy több ndvarl kin 
lakán , valamint a kaputól keletnek eső 
b o lt  egészben vagy felosztva 1879. é v  i 
á p r i l  h ó  1-töl kezdve hosszabb időre 
is b érb e m iau d é . Bővebbet ROSJN- 
GEK IGNACZ tömeggondnoknál, (irodája 
Király-uteza 19. sz. a.). 27 (0 — 12)

Nyilvános köszönet.
Mindazok, kik az Urban clnyugodott 

anyám földi maradványainak eltakarításá
nál résztvevén, fájdalmamban osztozkodtak, 
— fogadják legbensőbb köszönetemet.

Zavaros Péter.

Istókovits
(pécsi illetőségű) 
csütörtökön azaz: 
estefelé a Széchény 
tette, a becsületes 
rétik, hogy azt a 
tézetben adja át.

Terézia
cselédkönyvét 
április 24-én 

i téren elvesz- 
megtalálé ké- 

pécsi cselédin- 
77. (1-1)

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

országút 13 sz. alatt 
ajálja magát e szakba vágó minden 
munka elkészítésére — olcsó áron, és 
pedig : 1 ágyrugony csak 1 0  frt
1 ágyrugony bélelve csak 12  Irt
1 madracz afrikkal 8  frt
1 madracz tengeri füvei 7 frt
1 szalmazsák csikós Jüteszövctbő!

varrva 3 frt
Vidéki megrendeléseknél kéretik a 

nevet, helyiséget és utolsó postát megne
vezni, a mértéket és 2  frt. elöget beküldeni

75 (2-2)

P é c se tt , a K lr á ly -iitc z a b a n  5 2 . sz.
alatti VVéber-féle házban levő

vendéglő he ly isége i
egészen újból lettek berendezve és helyre 
állítva; f ikéri tehát alulirótt a t. ez. kö
zönséget, hogy őt becses látogatásával sze
rencséltetni kegyeskedjék annyival is in 
kább, mert jó ételek-, válogatott italokkal 
jutányos árak mellett készséggel szolgál.

H iliá lo v its  Im r e ,  
vendéglős.

Bérletet is elfogat eb éd  és v a cso 
rára  ngy a háznál, mint a háztól el
hordva. 73. (2— 2).

g z e r h e s z tö i péata.
ö y . F. \ a g )  harsány. D. li. Siklós. Elég 

volt már az ünnepélyekről, obiective ezen leírások 
untató egyformaságot mutatnak, csak a kitűnni, 
vagy kitüntetni vágyó személy változik. — Nem 
akarunk ezeknek reciamot csinálni, azért a helybeli 
szereplőkről sem emlékeztünk meg bővebben.

N A ü V  FER EN C Z
laptulajdonos.

UAKSC11  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

E E izrcL etése ls :.

E |
4
p ile p s ia

(Nehéz kór) o rv o so l é s  gyó-  
_ g y i t  Dr. K lll ls c l i  szakorvos 

Dresdá-bau (Neustadt) levélbeui 
értekezés utján. Eddig már 11,000-nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt. ^

Xjuj(M imU k eze t m sa ereu -  
cséneu !

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

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

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

bír . márka 1 bir. márka
1 nyerem. 350,000 1  nyer. 1 2 , 0 0 0
1 150,000 24 „ 1 0 , 0 0 0
í 1 0 0 ,0 0 0 5 „ sooo
í 60.000 54 „ 5,000
í 50.000 71 „ 3 ,000
2 40,000 217 „ 2 , 0 0 0
2 30.000

25.000
531 ,  1 , 0 0 0

5 673 .  5 0 0
2 2 0 . 0 0 0 950 .
15 V 15,000 24,750 

stb. stb.
.  138

Ezen, az állam által rendezett és ga- 
i rantirozott nagy sorsjáték közelebb tör
ténendő búzására

1 egész eredeti sorsjegy ára 6  márka 
vagy 3 V, írt, 1 fél 3 márka vagy 13/4 ft, 
1 negyed l us márka vagy 90 krajezár.

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

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

A nyereménynek kifizetésé az állam 
gnrnntiájn mellett azonnal történik vagy 
póstán 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 nyerciii'oiy kiizt többszőr a főnyere
ményt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, me
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki iettek fizetve.

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

K a n f u ia n  és .S im on
bank- és váltó-üzlete Hamburgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és kölcsönsorsj egyek meg
vétetnek vagy eladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mon
danunk a bennünk eddig helyezett bi
zalomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes ssolgálása által 
ezentúl is legfőbb törekvésünk leend 
kiérdemelni. 70. (7—-3)

Bérleni kerestetik.
Pécstől nem nagyon távol fekvő 
kis gazdasági; részletes tudósítás 
K r a a z n a y  M iliA ly  úrhoz Pe 

esett intéztetni kéretik.
_______________ (3-1)

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

H e lm lh o f  K á r o ly  R ó b e r t
manchesteri lakos á lta l felta lá lt

osztrák/jktcsászári * 
magyar'HpF királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orrüregnek 
(odvas avagy müfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a pelyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes feliér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zománczat és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orriireg mindennemű súlyos (skor- 
butikus) bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Dipkteritis és más torokbajoknul igen si
kerei gargarizaló szer. 67. (4—0)
Megrendelések e lfogadta tnak: D r . S c h u l-  
h o f  A d o lf  orvos urnái és mindccn gyó g y

szertárban  P écsett-.
W eisz Ferencz urnái H o lm es , P ctrász  

g y 'g y  szer ész urnái Mi & lóg, Ileindlhofer  
Róbert urnái /.ombnr, Török J .  gyógy
szerész és É desku ti L . uraknál B p e st,  
D ieballa  G yörgy gyógyszerész u rnái S z é 

k e s fe h é r v á r o tt .

Vendéglő megnyitás,
Tisztelettel értesítem, a t. ez. közön- 

séget, hogy Terézováczon (Suhopolje, Ve- 
rőcze közelében, vasúti állomás Barcs, a 
R egá lló ik at május 1-től kezdve öérüe 
vettem és az ottani

vendéglő- és kávéházat
a vendég-szobákkal együtt egészen njoB- 
nan, igen szépen és igen jól berendeztem 
jó konyháról, azaz: jólfőzésről gondoskod! 
tam. A mi az italokat illeti, kijelentem- 
hogy folyton a legjobb p é c s i asztalt 
b o r r a l és friss sö r r e l fogok szolgálni 

A t. ez. utazó közönségnek magamat 
a legjobban ajálva maradok

mély tisztelettel 
Lubrentz Gusztáv 

76. (5— 1) Pécsről.

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

V í z i  k ő r a g o t
Román Cementet

P o r t la u t l i  C e m e n te t
Portla.idcem ent kövezeti-táblákat vízveze

téki csöveket

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

árjegyzékeket és mintalapokat szétküld

Sa
69 (3-3)

rí Oscar
Nagy-Kanizsáu.

10-3 A la p it ta to t t  lS 2 2 -l» e ii.
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 legelsőbbeu houositá meg 57 éves működése 

Óta tűz-, jég- és életbiztosítási károkért összeseu több, mint IOO millió f to l  
kárpótolt.

Biztosit:
a) tűzkár ellen,
b) jé g k á r  ellen, különös tekintettel a gazdasági érdekekre és szükség

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

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

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

A Triesti Azienda Assicuratrice.
Pécsi főügynöksége H e n n á i u l  é.s P f e n i i k a r s z k i .

Párisi világkáillitás 1878 
2  a ran y*  é s  eg y  e ü s t -é r e u iiu e l  k itü n te tv e .

G  A  N Z  is 1 ™ ,
v a s ö n t ö d e  és g é p g y á r - r é s z v é n y - t á r s u l a t ,  

B u d a p e s t e n ,  II. kér.
9 (2 0 —7) Ajánlják 9

kérgöntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket
W  melyek néhány év óta a bel- és külföldi malmokba i m iiig használatban lévő köveket mind- 
r f f  inkább háttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitin, ib1) minősítése végett

igen előnyösek.
Ezenkívül mindennemű gép- és öntödei munkálatokat, kérgöntvényfl kcrckci- 

 ̂ két bányászati munkálatokra stb. ajálják.

Carbolsavas 
mész és víz.

(Üesinfections-Pulver),
E Idig legjobbnak elismert fertőtlenítő íiiiu- 
denuemii hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, vászon és rnba nemtiek, ferttöt- 
lenitésére ugvsziute állatok vagy emberek
nél, kik személyes érintkezésben voltak 
tebegekkel. 36.(10—5)
Carbolsavas mész 1 Ko. ára 20 

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

K aph ató  P écsett S ipöce István  gyógyszer- 
tárában.

1
11

'árisi világkiállítás 1878-ban, Arany erem es több inas jutalm at nyert
a  le g jo b b

i-féle
gőzmozdonyok,  n s k e r e l i i  c s é p l ő g é p e k ,  s z a k  „ROB13Y“‘fel0 á l l ó  gépek,  m a i t o k ,

S M B M i m  t m m. M ■ 'X  ^  E evszersm ind  niánlnnk-
stb.-ért.

*OMP.
■■ - H

B U D A P E S T .

I r o d a h e ly is é g :
ír . t !-' J'SJLl •:<> i

IX. k„ üUői-ut 35. sz.
G y á r h e ly isé g :

IX. k., Rákos-utcza 7. sz.

Egyszersmind ajánlunk

járgány-cséplőgépeket,
s o r v e tö -g é p e k e t , e k é k e t ,  b o r o n á k a t ,

BakerfeIe rostákat,
tr ie n r ö k e t ,  s z e c s k a v á g ó k a t ,

v a la m in t  m in d e n  m án e g y é b  a  gaz* 
d a sá g i sz a k m á b a  vá g ó  s a Icg k itü *  
n«M . sz e r k e z e tű  gép* é s  e s z k ö z ö k e t .  oiau4U. va3Kare[u e„ 

Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek 
Mindennemű javítások jól és olcsón eszközöltetnek.

Javított gőzmozdonyok.
JG re i  A  t a, i AMmt / UpOit. í  UVlu-Q'

Szabad, vaskeretü cséplőgépek.
meg.

I , s-d J
Nyom atú it Tw aa M ih á lyn s i l ’ecae 1 1879




