
VII. évfolyam.
E lő f iz e té s i  d í j :

Postán vagy Pécsett  ̂házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 1 0  kr. 
Megjelenik minden s z o m b a 
t o d  Ê yes számok kaphatók 
Weidinger N. k5nyvkere.sk. 

(Széchényi tér).

19-ik szám*
H ir d e té s e k  á ra :

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

előre fizetendő.

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

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

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

Majláth-tér 2. szám alatt.

mint a Tisza és Duna szabályozási mun
kálatok iránt meghallgatandó külföldi szak
értők meghívásából felmerülő költségek 
fedezéséről szóló törvényjavaslat tárgyal
tatott és csekély styláris módosításokkal 
elfogadott.

—  A  képvlmelöház igazság
ügyi bizottsága tárgyalás alá veltte és elin
tézte a Szeged sz. kir. város területén esz- 
közlendő kisajátításokról szóló törvény
javaslatot.

— A zá lo g h á z a k  k é r d é se  az
osztrák képviselőházban Krouawetter kép
viselőház szóba hozta a zálogházak jogi 
viszonyait. Keményen megtámadta a kor
mányt azért, hogy a zálogházak eddig 
még mindig nem helyeztettek parliaraouti 
ellenőrzés alá A kormány részéről azt vála
szolták, kogy a zálogházak vagyona önálló 
tőke és azért meg nem engedheti a parla
menti ellenörködést. Kronawettcr természe
tesen nem nyugodott meg e válaszban, mert 
minden államvagyon a parliament ellenőr
zése alá tartozik. Elmoudá, hogy a csá
szári (mint nálunk a királyi) zálogházak 
a néppel uzsoráskodnak. Mindea pénzin
tézet leszállította a kamatok csak a zálog
házak nem. E kérdés nálunk is meg érdem
lené a szellőztesést.

— A z eg y e sfiit  e llem ,ék  a  k ö z 
igazgatási bizottságba, részéről L i p t h a y 
Béla b. és Gulner Gyulái, a párton kivü 
jiek a maguk részéről Hoffmann Pált 
jelölték ki. A függetlenségi párt elhatá- 
ro ta, hogy miután a többség nem tett 
eleget azon óhajtásának, hogy a függet
lenségi párt kebeléből három tagot válasz- 
szón he a kö/.igazgatási bizottságba: nem 
kívánja a bizottságban képviseltetni magát. 
— A T isza sza b á ly o zá s i k ö lc sö n r ő l  
a következőket közli a „P. N.“ A kor
mány ma még nem bírhat tudomással a 
szükséglendő kölcsön egész mérvéről, mert 
ez csak az ezután tartandó szakértői és 
egyéb tanácskozások után lesz nyilvánossá. 
Az összég nem levőn megállapítható, a 
kölcsön formájának elhatározása is bajjal 
jár. Szó volt arrról, hogy a bécsi duua- 
szahályozási kölcsön mintájára sorsjegy- 
kölcsön állapíttassák meg, de ez is csak 
terv, melyre nézve még semmi sem hatá
roztatok. — Egyelőre azon általános nézet 
emelkedett túlsúlyra, hogy az arany rente 
örvendetes kelete semmi más uj magyar 
állampapírnak a piaczra hozatalával ne 
zavartassák meg. A kormány, mint a képv. 
házban bemutatott törvényjavaslatból ki
tűnik, a Tiszaszabályozás czéljaira, a ha- 
laszthatlan munkálatokra egyelőre nyolcz 
millió irtot tervez, s ez összeget a Rotb- 
schild konzorcium készpénzben 6 ° /0 mellett 
nagy előzékenységgel helyezi a kormány 
rendelkezésére. — Szegedi királyi biztossá, 
mint egy fővárosi félhivatalos lapnak Sze
gedről sürgöuyzik, Zichy Ferraris Viktor 
gi. belügyi államtitkár fog kineveztctui.

— Ú jv id ék rő l tá v ir já k , h ogy  
hat nap óta gyűjtenek az omladinisták 
egy Újvidéken Poíyt, Moximovics, Dimitrie- 
vic8 és Hadzsics képviselők tiszteletére 
fáklyásmenet költségeire. Néhány, annak

idejéu Flatt főispán által pártfogolt köz
ségi hivatlnok is résztvesz a rendezésben.

Országgyűlés.
A képviselőház april 30-iki ülésén 

Mocsáry Lajos beszélt a törvényjavaslat 
ellen, nemzetiségi alapra állva. Pártunk 
részéről Madarász József védelmezte a javas
latot, komoly támadást intézve Mocsáry 
ellen. — Madarász előre haladott kora 
daczára tűzzel és lelkesedéssel adu elő a 
függetlenségi párt álláspontját. Zaj Adolfot 
sületlenségei és henczegéseiért meggyö
törte, megleczkéztette és nevetségessé tette. 
A kormánypárt is sietett helyeslésének 
jeleivel tüntetni szónok mellett, ki a ház osz- 
Utlan tetszés nyilvánításai közt végezte 
beszédét. Nagy figyelmet keltett a népne- 

-•velési szak mivelőjének. Molnár A g á r 
nak mély készültségü s hazafias hangu
latú szép beszéde, mely szinte általános 
tetszést aratott. Végül Strevin Miklós szólt 
az ismert és megszokott nemzetiségi állás
pontról.

A május elsején tartott ülésén három
negyed részben üres ház előtt folyt le a 
nemzeti fenmaradásunkra nézve oly uogy 
horderejű törvényjavaslat fölötti tanácsko
zás, — s főleg a jobb oldali padok tün
dököltek ürességük által. A kik közülük 
jelen voltak ig közönyösen hallgatták még 
Trefort miniszter beszédét is. .Szerepüket 
ma a baloldal vette át, megéljenezve és 
meg is tapsolva a minisztert, midőu a 
törvényjavaslat ellen felhozott érveket czá- 
folta. Á miniszteren kívül még Orbán B. 
és Helfy Ignácz voltak a javaslat sikeres 
védelmezői. Ellene voltak Szahovlyevits 
Mihály, Román Sándor nemzetiségetek és 
Mihályi Péter Marmaros megyének ezen 
évad szerint változó politikai chamelouja.

A május 3 iki ülésen folytatU a ház 
a magyar nyelv ügyében beterjesztett javas
lat felette vitát. Egy szász egy szerb és 
egy román: Pap, űimitricvich és Uofgrel 
folytatták a szélmalom harczot r. javaslat 
ellen hosszú lére eresztett beszédeikkel 
próbára téve a ház, — s a tárgytól elesa- 
pongó kalandozásaikkal az elnök türel
mét. A javaslat mellett Rakovszky Jura- 
szek, Leskő, és Ivauka Imre beszéltek.

Május 5-én végre hat napi viU után 
befejezte a képviselőház a magyar nyelv
nek a népiskolákba  ̂ kötelező okUtásairól 
szóló törvényjavaslat általános tárgyalását, 
8 azt nagy többséggel a részletes viU 
alapjául elfogadU.

Május 6 -án kezdődött a részletes viU, 
melynek folyamában számos practikus mó- 
dositvány uyujtatott be, melyek közül ne
vezetesebbek 8 nagy figyelmet keltettek 
Verhovay és Grünwald módosításai. Ver- 
hovay ugyanis javaslatba hozU, hogy oly 
községekben, hol a magyar nyelvet még 
1883 előtt óhajtják Uuittatui, s erre képes 
tanító nincsen, — az állam költségén tör
ténjék intézkedés; — Grünwald pedig azt 
inditványozU, hogy román és tőt vegyes 
ajkú községekben a Unitás nyelvét időn- 
kéut a közoktatási miniszter határozza meg.

Politikai szemle.
A Berlinben összeü lt nagyképü  

diplomaták m egcsinálták a békét, an
nak sú lyos árát a török in kívül  m eg
adta a m agyar nem ze' is, noha aka
rata ellenére nem is vehetett részt 
azon bábom ban, m elynek  befejezé
sét a berlini béke képezte.

Eltekintve a berlini szerződés  
egyik pontjának végrehajtására lel- 
kiismeretlenül elpazarolt drága ma
gvar vértől, —  eltekintve ama m il
lióktól, mik uzsorás kam atra kölcsö
nözve dédunokáink válla it is terhelni 
fogják és mik csakis a hadi fe lsze 
relést előállító osztrák ipar és k e
reskedelemnek hoztak némi előnyt, 
ellenben reánk n ézve állandó terlier- 
kép fognak nehezedni, — eltekintve  
attól, h o g y  a m egszállt tartom ányok  
kormányzata és m egőrzése állandó  
áldozatokat követel vérben és pénz
ben, —  a szerződés em e pontjának 
végrehajtása v e sz é ly e ssé  vált Ma- 
gyarország területi épségére, v e sz é 
lyessé a m agyar alkotm áuyosságra  
nézve, m elynek  sajnos, h ogy  a k i
rályi eskün kívül sem m i más biz
tosítéka nincsen.

Megnagyobbodott a m agyar Ven- 
déé, nem csak területre nézve, de 
anyagi erejére nézve is, a közös- 
iigyes magyar korm ányok maguk  
adják hozzá az ország m illióit, m i
ket itt kisajtolnak, hogy felhizhas- 
sék a reactió ezen fészke, hogy az eset
ben, midőu a bécsi kam arilla  e g y 
kor ismét felszólítandja az actióra, 
ne valljon oly csúfot, mint 1848  
őszén a kalandor Jelasich rongyos  
ármádiája.

A berlini béke e pontjának v é g 
rehajtásánál tehát a m agyar nem zet 
szenvedett, — szenvedett sokkal többet, 
mint a török, m elyre uezve inkább  
előnynek  nevezhető, h ogy  nem kell 
őriznie e tartom ányok felbujtót^ la 
k osságát, nem kell költekeznie re
ájuk, — haszna am úgy sem volt 
soha onnan, ha pedig valam ikor akár 
A usztria, akár más e llen ség  ellen é
ben szü k ség es lenne e két tartom ány  
ltarczképes mohamedán férfiaira, azok  
a szultán első  felh ívására is ott lesz 
nek,  a hol reájuk szü k ség  lészen .

Május 3-ka volt azon határnap, 
m elyen a berlini béke e g y  m ásik  
és pedig sokkal fontosabb pontjának 
végrehajtva lenni kellett volna._____

T  k  R  C I  A .

E g y s z e r ű  tö r té n e t .
— Rajz. —

Irta: Barsos István.

A virágárus lányka! Tessék gyöngy
virág, hajnalka, kamélia! Teli kosárral 
hozok, illatos, nedves, harmatos még va
lamennyi, ez a csipkerózsa úgy mosolyog 
arra a barnapiros szentemre, mily szépen 
odaillenék barna lürtei lóié! Hozok sugárt, 
virágot, illatot, tele szórom fényességgel, 
örömmel az eget, a mezőt, a sziveket. 
Jöjjetek velem szűz szép lánykák, koszo
rús menyasszonyok, mosolygó angyalok, 
búbánatos szivek, elmegyünk a mező vi
rágaihoz, a paUkokhoz, délibábhoz illatot 
színi, harmatot inni, boldogságot venni és 
adni! Az élet, az öröm, a gyönyör villa
nya, deleje, sugara reszked, lüktet a por
szemben, a fűben, a szívben! Hej, te da
los madár, kedves fecske, kelepelő gólya
madár, ti is a tavaszról, virágról beszéltek, 
mint ver a kis szivetek, reszket kis való
tok a gyönyörtől, a megérkezés, az ott
honi hajnal boldogságától! Üdvözöllek ti- 
te két is 1

Koszorút fonok, dallal keltem fel a 
madárt, mosolygok, örülök, senkit se bánt
hat dalom, senkit se sérthet mosolyom, 
a fény az illat, - -  valamint engem se ér
dekel, hogy mig én madaraimat etetem, 
virágaimat öntözöm s bohó örömmel fut
kosok a mezőn, heverek a fris füvön, ál- 
madozom a susogó szellővel, — váljon ti 
mit csináltok, ha Lotus kisasszony kolibri
jelmezes uszályait bámulja-é, vagy Nyár-

Május 3-án az utolsó orosz ka
tonának is kikotródui kellett volua 
Keletruuieliából és Bulgáriából.

Az orosz hadsereg most is ott 
van nem csak Bulgáriában, hanem 
a török fővárostól nem távol Kelet- 
rumeliában is, a berlini szerződés 
ellenére ellenzik Keletrumelia meg
szállását a török hadsereg által és 
senki sincs a ki végrehajtaná a ber
lini béke ebbeli határozványait!

A szerződő hatalmak egyike sem 
adta nyílt beegyezését az orosz se
reg megszállásának Tiosszabbitásába, 
nagyobb része szóbelileg ellenzi ezt, 
de oly au, mely ultimátumot küldene 
az orosznak azért, hogy szerződés- 
szegő, olyan nagyhatalom Európá
ban nincsen.

Pedig csak két egyetértő hata
lom határozott és erélyes jegyzéke 
kellene ahoz, hogy nyakrafőre ki
adná a szentpétervári kormány ren
deletét a török terület kiürítésére.

Az orosz hatalom most egy na
gyobb háb>ru folytatására teljesen 
képtelen, a birodalom szive a forra
dalom által alá van aknázva, a czár- 
nak nincs helye három világrészre 
nyúló roppant birodalmában, hol 
nyugodtan lehajthatná fejét alvásra, 
a haderő egyik kiváló része a ko- 
zákság nyílt forradalomban áll a 
czári hatalom ellen, a rendes had
sereg nagyobb része megtizedelve, 
ötödölve, elcsigázva és demoralizálva, 
egy fegyelmezett európai hadsereg
nek ellentállaui nem képes, az orosz 
pénzügyek oly keserves állapotba 
jutottak, hogy bárhová fordult is a 
pénzügyér kölcsöuért, miudenütt visz- 
szautasítást nyert, — az orosz dölyf- 
nek most feltétlenül meg kell hu- 
nyászkodni.

Ámde most Európában nincs két 
hatalom, mely a becsület terén kö
tött szövetségben, a becsülettel meg
férő feltételek alatt, egyesülve lépne 
az actió terére és ez actióval meg
mentené Európa nyugalmát és sza
badságát.

Itt volna ismét az alkalom egy 
Ausztria-Magyarország és Anglia 
közti hatalmas szövetségre, mely a 
gőgtől felfuvalkodott Germauia — 
helyesebben Bismarckja tehetetlen 
dühével is megmérkőzve a nemzet
közi törvények tiszteletben tartását, 
a jog diadalát az erőszak felett visz- 
szaállitaná, — ámde az ily szövetség

gönc kengyelfutó ur lábikrainak hozsannáz 
a világ. Zengő úr is Írhatja miattam „hol
das-sugaras-virágos-illatos' verseit Lotus 
kisasszonyhoz a „csetneki honmentőbe“ s 
ha jól emlékszem a múlt Szt-Gyürgy napon 
ki is adta költeményeit „Tulipánok' név 
alatt. Az én kis világomat nem fenyegeti 
árvíz, jégeső, csillaghullás, üstökös! Ide
gesség, láz, migraine, vagy egy új kávé
masina, hottentott-jelmez divat áldása nem 
zavarja virágaim álmát!

Sugárt, virágot, illatot hozok! . . .
Jaj! amott abba az árnyas szobába 

az a bágyadt, véghetlenűl unatkozó arcz 
azon az unalmas díványon, hogy röpítek 
be hozzá rögtön egy csicsergő madárt, 
hadd zavarja fel, kergesse, űzze ki hozzám 
a mezőre, a harmatba, a raéhekhez, pillan
gókhoz ! No de megálljunk pillanatra vi
rágaim, pillangóim, lessük meg ennek az 
érzéketlen, hideg, únalmas szobornak az 
álmát! Mintha régi ismerősöm volna egy 
régi dalból, légi regéből, régi tavasz
ból! ..........

Tehát a pamlagon hever az az unal
mas ember, csendesen eregeti a füstöt öb
lös pipájából s mélázva hámul a levegőbe. 
Előtte széken ül Philosoph barátja, ki azon
ban kevésbbé érdekel bennünket.

—  Kedves barátom! —  szól Jenő 
hosszú hallgatás után, — vallomást kell 
tennem. A jövő hétfőn meglátogat kelen
földi nagybátyám, Bakonyi ur. Viszonyai
ról annyit tudok, hogy birtoka tetemes, 
neje nincs és egy távoli rokon lány van 
örökben nála, valami Lóra kisasszony. Az 
igazat megvallva, személyes ismeretségein 
nincs Bakonyi úrral, csakis levélbeli össze 
köttetésben állunk, gyermekkoromban vol
tain párszor nála s azóta az ő ellenszenvén 
a .városi gőz' iránt s az én idegenkedé-

nem létezik, nem is jő létre addig, 
mig az osztrák-magyar diplomatiábau 
az üresfej ilség játsza az irányadó és 
főszerepeket.

Bellum omnium c iutra omnes.
Ez Európa jelen állapota.
A szerződések azért vanuak, hogy 

a hatalmasabb azokat széttéphesse, 
saját előnyére ujjakat alkothasson, 
miket ismét egyik-másik adandó 
alkalommal rongyokká változtat át, 
a diplomaták szövik a cselszövénye- 
ket, áltatják és ámítják egymást, meg
vesztegetik egyik a másiknak fő- 
tisztviselőit, hogy kifürkésszék titka
ikat és mivel e gyalázatos eszközöket 
mindegyik használja, azt hiszik, hogy 
a ki a legnagyobb gazemberekkel 
rendelkezik, azé lesz a diadal !

Nagyban csalatkoznak.
Európa népei már nagyon jóllak

tak ezen gazdálkodással, nem lehet, 
hogy azt még soká eltűrjék, majd 
megjön az óra, midőn a diplomata 
urak meglesznek számoltatva a vér 
és pénz felöl, mit lelkiismeretlenül 
elpazaroltak.

— A  B ec sb e n  ta r to t t  m in isz 
teri értekezésről a következőket Írják: ő 
Felsége elnöklete alatt közös minszteri ér- 
tekezlett volt, melyben Andrássy, lloíf- 
inann, Stremayr, Pretis, Cblumetzky, Tisza 
gr. Szapáry és b. Wenkbeim minisziszterek 
vettek részt. Az ezen értekezleten hozott 
határozatok értelmében Bosznia, Dalmácia 
és Isztria 1880. január 1-étől kezdve a 
közös vámterületbe vonatnak ; Trieszt és 
Fiume egyelőre szabadkikötő-teriiletek ma
radnak. A végrehajtási módozatok megál
lapításával az osztrák-magyar vámkonfe- 
renczia fog megbizatni.

— A  k é p v ise lő liá z  p é n z ü g y i  
bizottsága a Tisza és annak mellékfolyói 
mentében alakult vizszabályozó és ármen- 
tesitő társulatnak adandó állami előlegek
ről szóló törvényjavaslatot tárgyalta, mely 
zerint e társulatok a legsürgősebb teendők 
teljesitbetése végett az 1879 és 1880 évek fo
lyamában nyolcz millió frt értékig előleget 
kapnak az államtól. Ennek kamatai az 1879. 
évre 6 0/0-ékban állapíttatnak meg 8 a későbbi 
években is mindenkor csupán 1 '^“/„-ékkal 
magasabban, mint a nemzeti banknak min
denkoriváltó leszámítolási kamatlába, (mely 
rendesen 4— 4'/j0/o szokott lenni.) 11a a 
társulatok az általuk tervezett 2 0  milliónyi 
törlesztési kölcsönt fölveszik, ugy az állam
tól nyert előlegeket azonnal visszafizetni 
tartoznak. A leglényegesebb változás, mely 
a részletekben tétetett az, hogy a javas
latban is kifejezést nyerjen a társulatok 
azon kötelezettsége, hogy az előleg törlesz
tését szerződésileg biztosítsák. Ezek utáu 
még a szegedi árvíz következtében, válá

somén a ialusi dicsőségtől, az ugarozási, 
repezevetési, időjóslási magas tudomá
nyoktól s egyéb boldog unalmasságoktól, 
— feneklett meg a két egymás felé vi
torlázó hajó. A mi leveleit illeti hatalmas 
kritika., girnyoros, ingerlékeny tempera
mentumot sejtetnek s én egy középkori 
pánezélos, buiidás, zörgős lovagot képzelek 
benne s szörnyet gyanítok tagos termeté
ről, patkótörő tenyeréről, szélvészes lehe
letéről. Azért meghívlak holnaputánra; 
Czinezinnatusi elvei, buzogányos argumen
tumai ellen ketten csak megvédjük a Ca- 
pitolium becsületét. Nagybátyám távozta 
után úgyis B.-Füredre utazom, hol kifúj 
hatom magam.

— Mit, Füredre? talán a kis tündér 
után, még mindig zavarja az álmodat ? 
Haliaba!

— El kell mennem. Valami holdvon- 
zat ragad. Itt megöl a szerelem, a vágy, 
a négy fal unalma. Kamilla kisasszonyt 
véghetlenűl meguntam, most csak tisztes
séges ürügyet keresek felmentésemre . . . 
adieu! pá!

—  Fogadni mernék, hogy a kis tün
déreddel valami unalmas falusi idyllbe keve
redd. . .

— Barátom, Lóra isteni nő! Nagy
világi modor, szikrázó szellem, kellemes, 
finom, megkü'önböztetett sajátosságok fö- 
lülemelik a közönséges szépségeken a ha- 
soulithatlan kellem ideáljává! azért bátran 
elhagyhatod a falusi bolondságokat. . .

Igen a bohóságok! de a miktől még 
sem óvhatjuk komoly szakállunkat; bobó
ságok, minőket a sors is rendez ártatlan 
tréfáképen, meglepetésképen ! mikor a ho
rizonton semmi felhő, a delejtü nyugodt, 
mikor ész, érzés, idő, körülmények boldog 
nyugalmat sejtetnek, egyszerre valami lázba

jött erő őrült forgásba hozza a delejtűt, s 
megjő a meglepetés, mint az áprilisi felhő, 
az egyik szemével sir a másikkal nevet, 
megöntözi a lepkék szárnyát s azután fé
nyesre csókolja, könyből mosolyból meg
születik utójára a fényes szivárvány, az 
öröm, a virágnyilás, virágillat, s szívben, 
idegekben, virágban, levegőben, mennyben 
mosoly, ragyogás, áldás van, az ázott kö
penyt ledobjuk, az únalmas érzés, a kétes 
hatású meglepetés tiszta örömbe olvad. 
Hát csak hadd jöjjön az a bohókás ápri
lisi felhő, öntözzön meg, csókoljon meg; 
jön is már teljes erővel, fenyegető hata
lommal, rizárzudulással romboló hatály- 
lyal: — Jenő ur és a Philosophusa meg
lepetten állnak föl, mert abban a pilla
natban, midőn Jenő a fönnebbi szavakat 
mondá, felcsapódott az ajtó nem közönsé
ges erővel s belépett rajta — egy mo
solygó öreg ur, bőrönddel kezében, vállán 
esőköpenymyel; areza egyike azon első pil
lanatra megnyerő behízelgő jóságos, ke
délyes, eleven piros arezoknak, minőt a 
városi fényben lepörkölt arezok közt oly 
keveset találunk.

— No fiú, nem szólt a szarka ? . . . . 
kiáltott kedélyes kaczagással; olyan arezot 
vágsz öcsém, mintha exekuezió jönne. Lá
tod, korábban jöttem az Ígért napnál s 
most már ba szekercze, ha jég esik: födél 
alatt vagyok, ölellek, csókollak!

—  Ah! nagybátyám! kiáltott Jenő ur, 
bár kissé erőltetett hévvel. Különben utó
lag kellemes meggyőződésre jutott nagy
bátyja fizikai virtusát illetőleg, még sem 
volt az az óriás pánezélos zörgős lovag. . .

No de bamar le azzal a köpenynyel, 
kávét, tbeát, szivart parancsol kedves 
oncli? tessék helyet foglalni azon a dívá
nyon. — George! Jeanl malagát, tokajit,

tbeát, kávét, kaviárt, vizet, szivart 
ab, ah, valóban szertölött örvendek, ked
ves nagybátyám I ugyan hogy végre az a 
drága határozata jött, hogy meglátogat! 
Valóban örvendek, különösen, mindenek- 
felett örvendek!

— Magam is örülök öcsém, hogy lát
hatlak í Lelkemrc mondom, házasodni való 
ember lettél! hogy megnyőlt a gyerek! 
Mikor ezelőtt 14 esztendővel az apjával, 
meg a Léni nénivel nálam volt, olyan kis 
tökmag apróság volt! —  Már megbocsáss 
öcsém, hogy kiestem a saloni feszes tónus
ból, a mire te leveleidből Ítélve sokat tar
tasz, de hát én szeretem a kényelmes egy
szerűséget, különben is ráérünk még azon 
a kifent, csiszolt, pallérozott nyelven di
vatról, chignorról s más áldásos dolgokról 
beszélni, te ezek bajnokáúl csaptál föl, nó 
és én méitánylatt&l ismerem el a hősi vir
tust, ha rizsporért száll is síkra! — Kö
szönöm öcsém a traöukot! ........ Most
pedig ülj ide mellém, elengedem azokat a 
feszélyező tisztelgési formaságokat, tudjuk 
mi más hangon, más szóval, más szívvel 
is tisztelni, szeretni egymást, tudod azzal 
a megszokott istenadta alpári érzelemmel, 
mely persze nem izzott, idomult, etiquetek 
kohójában, mintáiban, hogy végre csinos 
szellemes liliput-alakban kerüljön a függö
nyök elé s kecses „pukkedlivel' hozza mű
vészi exaltatióba a tánezmestereket.

Jenő felkaczagott: „Kedves oncli csak 
nem tagadja meg szellemét, és az ártatlan 
csipkedés, kedves gúny levél helyett drága 
személyiségével jött. És én örülök e gúny
ból, tréfából, szeretőiből álló háromságnak! 
Utósó levele óta tndom egész uj társadalmi 
evangéliuma áll készen. — “

—  Magad mondád I — Szólt Bakonyi 
ur, félrcsimitá magas elefántcsout-sima



A ház mindkét módositványt elvetette. —  
Veihovay javaslata mellett a függetlenségi 
párt, — az egyesült ellenzék egy része s 
a kormánypárt egy embere, Hegedűs Sán- 
dór, szavazott. ___

Külföld.
A maszka nem tagadja meg erkölcsét 

még a szabadság keresésében sem. 1813- 
ban a nagy Nap neon ellen tűzzel, legré
gibb városa felgyujbisával védelmezte ma
gát, most, városok, talvak és középüle
tek fclgyujtásával akarja leszorítani a trón
ról zsarnokát. A nibilismus, mely úgy lát
szik é;- oly zsarnokság mint a czárismus 
most már mindent megkísért még önmaga 
által sem körvonalazott rzél.jai raegvaló- 
sitására. Revolver, tör, és gyujtö-csutak 
ezek fegyverei, melyekkel zavart akar elő
idézni, s a zavarban terveit érvényesíteni. 
A végrehajtó bizottság pokoli számítással 
halad eiőrc, a gyújtogatások az általános 
elégületkuség növelésére számitvák.

A muszka hivatalos lap a „Reichs 
auzeiger” april 23 iki számában közli a 
gyújtogatások sztatisztikáját márczinshav - 
ról. Az adatok hivatalosak és a kormány
zóság által küldettek be a muszka központi 
kormányhoz. Ezen adatok szerint egy hó 
alatt 1660 gyujtogatási és felrobbantási 
eset fordult elő és az okozott kár 1.727.169 
rubelre van felvéve. Ezen gyújtogatások 
négy tized része kormány épületekre esik, 
a többiek magán épületek de ezekben is 
mind hivatalnokok laknak. Orenbuig nyu- 
goti Oros- ország egyik legtekintélyesebb 
vart-Sí: U basonevU kormányzóság szék
helye ap;ii án, legnagyobb szélvihar 
közt közhiedelem szerint a nihilisták által 
f, Igyujtatott. A tliz, mely négy napon 
keresztül égett 949 házat, 2 templomot, 
egv uiosét, 4 malmot, és 292 kereskedő 
boltot, s számos középületet hamvasztott el.

Az egyptomi viszályban az olasz kor
mány az angol és frauezia kabinetnek la
punk múlt számában küzlött fellépéséhez 
támogatóig hozzájárult. Kelet Kumeliábau 
folyamatban vau a batárkijelelés. Aleko 
pasa a hatalmak közmegegyezésével ne
veztetett ki kormányzóvá, — a kelet ru- 
méliai statútum már csak a szultán jóvá
hagyására vár.

Karatbeodory pasa török nagyvezér 
állását a novi-bazári ügyben tanúsított en
gedékenysége igen megiugatta. A szultán 
bizalmát teljesen elvesztette.

Odeszszáhan e hó 1 én a következő 
személyek kaptak a forradalmi bizottság
tól fenyegető leveleket: Totleben tábor
nok, Panajeff rendőrminiszter, Lochwicki 
és Katzmann rendőrfőnökök, PoIns/.trojetF, 
Kentei, Ttotimowszki stb. prisztavok. Mi
dőn e hó 2 án Drentelen főbadsegéd az 
A ngl ijszka ja- Haberesna ja téren átkocsizott, 
egyszerre több lövés dördült el. A tábor
nok megállittatá a kocsit, a téren csak 
egy öreg asszony és egy kutya volt lát
ható. Az öreg asszony több lángot látott 
fellobbani a kocsi alatt. A kövezeten szá 
mos elsült és sértetlen petárdát találtak. 
Az öreg asszony a legközelebbi rendőrál
lomásnak adatott át.

Londonban augusztus havában kong
resszus ül össze, melyben német szocziál- 
(iemokraták, orosz nihilisták és íranezia 
kommunisták vesznek részt további mű
ködésük egységes programmjának kifej
tése végett. Összes európai bizottságaik 
képviselve lesznek. A német kormány az 
említett lap szerint értekezni fog az összes 
európai hatalmakkal, hogy e kongresszust 
az angol kormány által megakadályoz
tassa.

A félhivatalos :St. Petersburgskija Vje- 
domosti szerint az ostromállapot már egész 
i troszországra kimondatott. A kivételes 
rendszabályok főbbjei: 1. Kegy/ért viselni 
polgárembernek tilos. '2. Gyanús egyének 
elfogatnak s a haditörvényszéknek átadat
nak. 3. Ha bűntény bizonyul az elfogottra, 
halálbüntetés vár reá. 4. Ha bűntény nem 
bizonyul rá, bírságban inarasztaltatik el s 
kiutasi tatik az országból. f>. Kik hivata-
bomlokáról a gyér hajzatot, tekintete eló- 
villant a sürü szemöld alól; s különben 
nincs is a dologban különösség, nagyon 
természetes logikai processus, mely a ta
pasztalásban és az ebből levont ítéletben, 
morálban nyilatkozik, és bár Isten mentsen, 
hogy modern > rófétáitok módjára zászló
kat hordjak, hirdessem Sión dicsőségét, 
kimélytelcn ordítással izgassam beteg ide
geiteket, korántsem! de a porszem is el
végzi láthatlan paránymozgását: saját kö
römben, pipafüst feketekávé mellett magam 
is élek a joggal, mely a gondolatnak 
kiáltó szót ad, hogy kissé megrázza a 
levegőt, kis rizsport verjen le a bájos ar- 
czokról s azután elenyészem — Különben 
mi falusiak elvesző parányok vagyunk a 
czivilizatió egyetemében, kiáltó szónk a 
határnál elenyészik, valamint pipafüstünk- 
től, kéménygőzünktől sem trüszköl a szom
széd. Az áldott „czivilizatió” azért halad 
s vele a csörgősipkás bohjezok, a mű
veltség kengyelfutói. Nagyszerű kor, nagy
szerű emberek! Te is benne vagy öcsém 
az aranyos körben, se jobb, se rosszabb 
a többinél, kiélt, fásult, blazirt arczodról 
olvasom e légkör mysteriumát, melyben a 
szélsőségek olvadnak össze nagyszerű har
móniában ! — tudom a divatos gyöngédet: 
— rajongtál a művészetért, a „szobormo- 
dellekért,” színésznőkért, lábát csókoltad 
a divat Karneváljának — s közben hir
detted a szabadságot 1 lelkesültél az ölebért, 
kegyeidben állt a macska, kiinguru és 
nagyra voltál az egyenlőséggel, testvéri
séggel ! — must pedig dicső unatkozással 
gázolsz keresztül tavaszon, virágon, örö
mön, anélkül hogy élveznéd, hogy életed-

los állásuknál fogva fegyvert viselnek, ezt 
tartoznak a kormányzóságnál bejelenteni.

Orosz kereskedők beszélik, hogy Ctaina 
óriási hadikészületeket tesz Oroszország 
ellen. Eddig három hadtest öszpontosittatott 
a határon és már e hó közepén készül 
berontani az orosz területre. A szomszédos 
orosz kerület kormányzója már kibocsátá 
a rendeletet, hogy a Chinában élő orosz 
alattvalók idejekorán kivándoroljanak. A 
chinai hatóságok üldözik az orosz alatt
valókat ; igy egy muszka pár hét előtt, a 
miért egy cbinai polgárnak adás vevés al
kalmával négy kopekkel kevesebb pénzt 
adott, mint a mennyivel tartozott, bünte
tésül ICO botütésre Ítéltetett.

A szentpétervári katonai kerület fő
parancsnoka, idősb N i k o I a j N i k o 1 a j e- 
v i c 8 nagyberczeg, a szabadabb természe
tű politikái mozgalmak leghevesebb ellen
sége Oroszországban, a legutóbbi időben 
nagyszámú fenyegető levelet kapott a f o r- 
radalmi bizottságtól,melyek anagy- 
herezeguek legközelebbi halálát helyezik 
kilátásba. A szorongatott nagyberczeg jó
nak látta, hogy Szentpétervárt elhagyja s 
Worones kormányzósági birtokaira utaz
zék. E czélra a nhg., ki múlt hó 30 án 
utazott el, a Nikolaj-vasut egészen kü
lön gyors von1 tát használta.

V i s s z a p i l la n t á s o k  a  m a g y a r  
n y e lv  fe le t t i  ors/.Ciggynlési v i t á k  

a la t t .
A törvényhozás a magyarnyclv köte

lező tauitásáuak behozatalával nemzeti 
f-. nmaradásnnk épületének leghatalmasabb 
oszlopát erősité meg, mert nemzetünknek 
idegen történész- kritikusok által is ineg- 
bámuit életerejéu kívül egyedül, minden 
nemzeti sajátságait magában foglaló nyelve 
a/., mely megmentette őt annyi erőszakos 
kisériet s megannyi ügyes cselszövény 
daczára az idegen nemzetek általi amul- 
gamsatiotól, eluyeletéstől. Ebből tolyólag 
történészeink egyhangú állításaként nem
zeti fenmaradásunkat a legvészesebb bel- 
háborúk sőt a mástól százados török iga 
alatt sem fenyegette oly veszély, mint a 
múlt század végén, midőn a csak deásul 
tudó táblabiráink s csak németül beszélő 
főuraink nyomán: „Romlásnak indult a 
hajdan erős magyar . . . .  mert nemzeti 
nyelvét feledvén rut idegent cserélt, s igy 
a nemzet őrleikét tapodta.” — 8  valóban 
a férfiak, kik hivatva lettek a nemzet 
politikai újjászületésének nagy munkáját 
keresztül és diadalra vezetni, s kiknek 
működése korszakot alkot történelmünk
ben politikai pályájukat a nyclvujjitás 
terén kezdték meg. — A listai Hessen- 
horaburg huszár kapitány, kit később az 
1840-iki pozsonyi országgyűlésen nemes- 
lelkű politikai nagy ellenfele Kossuth Lajos 
„legnagyobb magyarnak s a nemzet leg
első napszámosának nevezett el, nyilvános 
életét azzal kezdte, hogy egy oly intézetet 
alapított, melynek hivatása „a magyar 
nyelvet kifejteni s honosainknak magyar 
neveltetését elősegíteni.” Kölcsey Ferenc/, 
br. Eötvös József és számosán mások egyik 
kezükben lanttal s a másikban a törvények 
tekercsével léptek a törvényhozó testületbe 
s lettek a nemzet legnagyobb törvényhozói.

A tulajdonképcui p ditikai rcforqjok 
létesítéséhez csak akkor fogtak „midőn a 
nyelv már annyira lábain állott, hogy 
többe az elbukástól félteni nem lehetett.” 
Az 1832 iki országgyűlés nagyrészben 
törpe emberei közt igyekezetüket a magyar 
nyelvet törvénykezési nyelvvé teuni, siker 
nem koronázta. „Minden törkvésünk —  írja 
Kölcsey megyéjének — hajótörést szenvedett 
azon sziklán, mely soha sem volt az. üdvös 
reformok jó remény foka t. i. a felső 
házon.11 — Nem hinnök, ha a történelem 
nem tanítaná, hogy Magyarország legna
gyobb területét birtokló magyar főrendek 
voltak azok, kik dicséretleu szenvedély- 
lyel kltzdtek a nemzet legfőbb kincse —  
nyelve ellen, mert mint mondák a magyar 
nyelv művelt társalgásra nem alkalmas. 
Azonban a nemzeti nyelv bajnokai először 
megingatták, azután ledöntöttek ezen elö-
nek nemesebb c/.élja, tettekre indító ragod 
volna; szegény öcsém, ezzel a te fáj virág 
arczoddal, finom fe'sér kezeiddel, melyek 
Nárcis-szoborra valók, körülfonva repkény- 
nyel virággal, mily szánalmas, kiábrándult 
érzetet keltenek, ártatlan paródiaként va
lami Mokány Bérezi ur vastag mondása 
jut eszembe „kényüs hazám izmos gyeue- 
rát t ój áról hogy forduljon el tőle a 
katang! Pedig külömhen úri mivoltom 
nem átallná nömös Bertalan ur rokonsá
gát, mert magam is szívlelem a csöndest: 
szólaltatjuk is odahaza a méhkasomban 
kántor urammal neui egyszer azouképpen 
hajnali kakasszóig 1

Hát csak megint a falunál vagyunk. 
A méhkasnál, a csöndesnél. Jó is ide visz- 
szatérni, a hűvösre, a díványhoz, a rné- 
hekhez. Újra látni derűit kedvet, tiszta 
eget, erőteljes pirozs pozsgás menyecskéket* 
egyszerű, boldog, jóságos arezokat. . Ezek 
volnának a mi bohóságaink, —  ugy-é 
Jenőm? — — bámulsz? no hagyjuk, hisz 
a magam dolga, hogy épen olyankor top 
panok be hozzád, mikor a falusi bohósá
gokról eregeted a szolid replikákat. No, 
se haj! Elhiszem, hogy nagyon unalmas 
lehet lyrai ábrándokat plántálni jegyző
könyvbe gyermekdolgokról, ősi házról, 
dajkameséről, s o részben nagyszerűen 
euiauczipáltad magad! de egy halvány 
sugár, egy kedves emlék csak maradt 
benned a múltból, és várj te haladatlan 
gonosz ember! komolyan beszélek és go
nosz uemezised hallgasson még! az a ha
la vány sugár hajnali fény leend, s meg
bűvöl, mint a napraforgót, hogy feléje 
fordítsd arezodat s megemlékezzél a te

ítéletet s küzdelmük eredménye az 1336 évi 
III f. ezikk lett, mely a magyar uyelvet 
a törvénykezés rendes nyelvéül emelte.

A önvédelmi harcz szomorú kimene
tele után beállott korszak vezérlő fértiai, 
kik a „jogvesztés11 elméletét gyakorlatiasi- 
tották legközelebbi ezéljokul a nemzeti 
nyelv elnyomását s végleges kiirtását tűz
ték ki. — S ez volt szerencsénk, hogy 
ott támadtak meg, hol legerősebbek voltunk.

A döblingi szenvedő kinek bénult ide
gei a vértank börgéseire már nem moz
dultak, az 1858-ban kiadott császári ren
deletre, mely a nemzeti nyelv ellen irá
nyozva az akadémiai alapszabályokat meg
változtatta, az. akadémia elnökéhez De- 
scffyhez intézett levelében egyszerre felsi- 
kolt: „az akadémiai alapszabályok minap 
leérkezett uiegmásitása oly döfés, mely 
könnyen halálra vezet.. s azért ezeu merétiy 
ellen tiltakozom mindaddig, mig tejem vál- 
lam közt áll, mig velőm el nem olvadt 8 
szemeim világát a halál köde nem borítja 
be” stb.

Nem volt szükség, hosszú és nagy 
küzdelemre.

Solferino ágyúi a nyelvfojtogatás es 
a jogvesztés elméletét, gyakorlati kivite
lükkel együtt levegőbe rüp’tették.

S tiz év múlva a nemzeti nyelv szor
galmas kertészednek egyike már nemes 
és önelégült büszkeséggel mondhatta, — 
hogy azon eszményi czélnak, melynek egy
kor földre tiport óriási voltak, mi már 
csak jól fizetett epigonjai vagyunk, s mi 
az. úttörők előtt egykor álom volt, a/, ma tel
jesedésbe menő valóság, s mi akkor meg
történt, ma úgy tűnik fel mint álom !

Nyelvünk és irodalmunk ma már méltó 
helyet foglal el a világurodalomban a kul- 
tur népek nyelve és irodalma mellett. Nevesb 
költőink és íróink a világ minden müveit 
nemzete előtt ismeretesek s müveik irodal
mukba átiiltetvék. Tudományos szépiro
dalmi, és közművelődési intézeteink, ha 
nem is fényben és gazdagságban, de úgy 
belső működésűk mint külre hatásukban nagy 
nemzetek hason intézetei színvonalán álla
nak. Egy újabb nagy nemzeti katasropha ese
tén (mi azonban szintén majdnem lehetetlen) 
beállbató idegen uralom ma már őrültségnek 
tartaná teljes erőre fejlődött nyelvünk meg
támadását. — Az. uralkodó pár s trónörö
kös úgy beszélik azt, mintha édes nyjuk 
tejével szívták volna magukba. Csupán 
azok nem akarják elismerni jogosultságát 
kiket a magyar barátságos köbölére foga
dott, kiknek nemzetiségi aspiratioit vele 
született loyalitásáuál fogva tűrte vallási, 
politikai szabadságát a magáéval együtt 
szent lelkesedéssel védelmezte, s őket ural 
kodó faji állásában is testvéri szeretettel 
az, övével hasonló polgári jogokban része
sítette. A magyarnyelvuek a népiskolák
ban! kötelező oktatásáról szóló törvény
javaslat feletti országgyűlési viták szomorú 
eredményét mutatják e tulságig vitt loya- 
litásnak. Midőn a magyar nyelvnek e hazá
ban! politikai elsőszülőttségét az egész vöág 
elismeri, M agyarország emlőin táp'álko:ó  
m agyar állam polgárok, a m agyar törvén y
hozó testület színe elölt merészük kétségbe 
vonni a z t!?

A hálátlanság és a vakmerőségig vitt 
feltűnési viszketeg ezen kiáltó jelenségei 
közt vigasztalásul szolgál, hogy e gyászvi
tézek saját tajbelieik közt is elszigetelten 
állnak és üres szóharczaik a magyar állami 
fejlődés előre törekvő kerekeit meg nem 
állíthatják. Ez halad a maga utján czélja 
felé s ők maradnak ott, hova szükkcblü- 
ségük és 87.ükeszUségük kárhoztatá.

Bécsi apróságok,
A bécsi ünnepélyek természetesen nem 

zajlottak le anélkül, hogy sok igazi és köl
tött adomára ne adtak volna alkalmat. 
Kóstolóul közlünk nehánjat belőlük.

*

— A  gonosz nyelvek Becsben azt be- 
szélik, hogy azon hölgyek, kiket Makart
szent emlékeidről, az. ősi házról, a régi 
árnyakról, régi dalról!.A hársfák most is 
ott állanak a ház előtt, mely alatt vala 
mikor egy göndör hajú, szöszke gyerek 
játszott, a virágok most is nyitnak, azok 
a virágok elaltatják a lelket, bűvös álomba, 
s mire felébredsz delin, ifjan, erősen állsz 
mint a regebeli hfcrczeg! Nevess csak ki, 
vén ember létemre mint ábrándozom éu 
most előtted. Ugy-é csak falusi bohó
ság ? ........

Jenő arcza rég nem mosolygott már. 
Mélázva nézett maga elé. Philosopli ur meg 
Rigolettúból dudorázott. Bakonyi ur liaugja 
lágy, olvadékony lett. Tudott ő tgy is!

— No te tékozló tiu! Vágassak tul
kot a megtérésedre? . . . Majd odahaza 
bezzeg visszajő a te arezod piros rózsája 
s olyan erőteljes törzset növelek belőled! 
olyat mint a ezédrus! Igazi Attilla fajt, 
./írpád vért, kinek finom arczát nem fújja 
ki a böjti szél s reggeli hűvös levegőtől 
nem kap hetes náthát! Beszélni akarsz, 
ne szólj, de hagyd ott arezodon azt a 
lelkes pirulást! Oda képzelem már fölébe 
a cserkoszorút! . . . . kell még a bohósá
gokból? No ide a szomszéd szobába is 
dugtam egyet!

Bakonyi ur nevetve ugrik fel, kinyitja 
az ajtót s azután kikiált:

— Jöjjetek csak gyermekeim! Jenő 
urat elgyötri az epedés 1

És ugyan ki is jön ott? könnyű ru
ganyos léptekkel, lebegve, mint a hajnali 
szellőheu a rózsalevél, mosolygó angyal, 
igézcte8 tündérláuyka, talán nem> is való, 
hajnali álom, káprázat, visió! És az a

V. Károly autwerpeni bevonulását” abr.i 
z.oló festményén mythologiai vetkezetbeu 
ábrázolt, felkeresték a művészt, felszólító - 
fák, hogy ha ma már a XlV-dik ŝzázad
beli diadalmenetén szerepeltette őket in 
etfigie, tegye meg azt a szívességet es 
szerepeltesse őket a XlX-dik századbeli 
diszmenctnél is, ugyanazon köztetszest elő
idézett jelmez-telenségben.

— A z  u dvari etiquette nem engedi, 
hogy a közönség theatre paré-kon tapsol
jon, vagy tetszését hangosan nyilvánítsa. 
Hanem a bécsi díszelőadás alkalmával, 
Soldosné népdalai után a legelső zártszék
sorból mégis egy hangos „bravo”̂ riadt fel. 
Az entiquctte e merész, megsértője — ki 
pedig az effélében jártas lehet, de kinél 
az. elragadtatás erőt vett a szigorú udvari 
szabályokon — az öreg Lichtenstein her- 
czeg volt.

—  E gy erdélyi földesur azt hallotta, 
hogy a bécsi ünnepélyekre készült tribüné 
ülései roppant keskenyek és azért két he
lyet hozatott, hogy húsos teste kényelme
sen foglalhasson helyt. Nagy örömmel sie
tett a „két helyére,” de képzelhetni, milyen 
volt meglepetése, midőn legutolsó percz- 
ben azt vette észre, hogy az egyik ülő
hely a 2 1 . a másik pedig a 28. számú 
emelvényre szólt. Úgy összepréselték 
szegényt, mint a keringet éf zsebében he
vert a második ülés!

— A  fényes műkedvelői előadás után, 
mely közelebb Auersperg gróf palotájában 
oly zajos tetszésben részesült; C ...  o grué, 
Béct főúri köreinek egyik legszebb asszo
nya, odafordult Metternich herczegnéhez, 
s a bókolók és hízelgők tömegében némi 
csipőséggel jegyzé meg: Mondja csak her
ezegné, hogy vágyódhatik Metternichné 
létére, színészi babérokra? Engedje meg 
grófné, hogy e kérdésre én is kérdéssel 
válaszoljak. Nem mondaná meg nekem, mi 
szükség magát valakinek festeni, mikor 
különben is oly szép?

Miklós, 1879. év Május 5.

Mint e lapok hasábjai újdonság ro
vatában megemlítve volt, Siklós nagyköz
ség lakosainak nagy része hajlandósággal 
bírt oktatásügyét végre valaliára gyöke
resen rendezni és közös iskolát alapitaui. 
Folytak is e tárgyban az eszmecserék pro 
et eontra egész az elkeseredésig mindad
dig, mig a kérdés a nagyközség legerő
sebb r. k. hitfelekezetéuek közgyűlése által 
megoldatott.

Mivel e megoldás magában véve igen 
érdekes oly hitközségek iskolaügyére nézve, 
amelyek iskolájukat fenntartják: röviden 
közlöm azt. _____

Tudvalevő, hogy Siklós nagyközség
nek lakói — az elöljáróság dicséretes gaz
dálkodása folytán, —̂ daczára annak, hogy 
kövezés-, világítás — smuús községi terhei 
nagyok, mindeddig községi pótlékot nem 
fizetnek, mivel e kiadások egyetemesen a 
város jövedelméből fedeztetnek. Félnek is 
a lakosok e községi hydrától, mivel tud
ják, ha egyszer felütötte fejét, azt többé 
nem semmisíthetik meg; ellenkezőleg min
dig több és több feje fog nőni. Ez okozza 
tehát, hogy bármely kérdés tárgyalásánál 
annyira óvatos a lakosság, illetőleg annak 
képviselő testületé.

A községi iskola tárgyalásánál is e 
kérdés játszotta a főszerepet. A hitközség 
tudta ugyanis, hogy a r. k. hitközség egy 
közös iskola felállításánál — a mi csak a 
felekezeti iskola fenntartás jogáróli lemon
dással eszközöltethetett volna, — magára 
maradna és igy mégis kénytelen volna 
iskolát legnagyobbrészt saját erejéből fenn
tartani a nélkül, hogy a felügyeleti jogot 
maga gyakorolhatná; egyúttal, a mennyi
ben a törv. iskolaadó arra elegendő nem 
volna, a nagyközséget is terhelné annyi
val is inkább, mivel a nagyközség múlt

évben elhatározta, hogy tőkepéuzét egy 
felsőbb iskola felállítására és fenntartására 
fogja forditaui. így tehát ennek jövedelme 
a községi népiskola fenntartására nem for- 
dittatott volna anélkül, hogy községi pót
lék ne üsse fel annyira féltett fejét. Ha 
még meggondoljuk, hogy a községi iskola 
felállításával ily körülmények között a la
kósok a szó szoros értelmében két ellen
séges táborba állitattak volna, miáltal csak 
közös ügyünk, az iskola, szenvedne: csak 
helyeselhetjük a hitközség azon határoza
tát, hogy iskoláját továbbra is fenntartja 
és a közös iskola kérdését egyelőre elejti.

Hogy azonban a felekezeti iskolát a 
felekezetbez méltóan njra kijavíthassa fa 
mi körülbelül 2 0 0 0  frtba kerül) és fenn
tarthassa, azon indokból, mivel ily nagy 
iskola-adót méltányosan sem törvényesen 
egyenlően viselni nem lehet: elhatározta
tott egyúttal, hogy ezután a felekezeti is 
kolaadó, a hitközségi tagok anyagi állása 
tekintetbevételével, négy osztály szerint fô  
kivettetni úgy, hogy az. első osztály a leg
több és igy le az utolsó negyedik a leg
kevesebb fizetők osztályát fogja képezni. 
Ez osztályozásra 13 tagú bizottság is kül
detett ki, a mely az osztályozási munká
latokat végezni fogja.

Nem hagyhatom emlitetleuül még azon 
körülményt, hogy az osztályozási kérdés 
tárgyalásánál a vagyonosabb tagok közül 
K. K. ur áldozatkézségével különösen ki
tűnt és igy a különben clmérgesedő vitá
nak elejét vette.

A r. k. hitközség iskola-ügye igy 
végre rendezve volna. Adja Isten, hogy 
minél derekabb polgárokat nevelhessen 
hazánknak ! — B . . .  . r .

Tengerin, 1879 m ájus 8 án.
Nincs a világon törvényhozás, mely 

1 2  év alatt annyi törvényt hozott volua, 
mint a mostani mameluk sereg nálunk, és 
vau e ország, melyet ily rövid idő alatt 
anyagilag és erkölcsileg minden háború 
vagy nagyobb csapás nélkül úgy tönkre 
tettek volna törvényei, mint Magyarorszá
got?*). Mit bizouyit ez? Azt: hogy 
ijastól Hastól tönkre jutunk, bizony nem a 
világ becsülése, (te gunyja leead osztály
részünk. Es végre is koldus botra juttat
nak az államnak boldogító közegei.

A sok lopás, csalás kiderítéséből ne
kem is jutott egy kis kostoló, melyet cse* 
mege gyanánt a nagyérdemű olvasó kö
zönségnek is bemutatok. Még pedig a 
va i s z 1 ó i m. kir. pénzügyőri osztály köze
geit, kik csak úgy tündökölnek a pénzügy- 
miniszter egén, mint az üstökös csillag az 
égen. A bitang csalókhoz tartozik egy Ab- 
raliám ivadéka is, ki Tengerin községben 
12  év óta szeszt éget. Más dulgában nem 
akartam kanál lenni; hetenkint láttam a 
pióczákat még kétszer is vizsgálni a fűz
űét, gondoltam, hogy minden a legtisztább 
rendbeli vau.

De most 1878/, évben komoly szán
dékom volt szemmel kisérni ezen uaplopó 
urakat —  kik nem hogy a magyar kincs
tárnak jövedelmét szaporítanák , inkább 
lopják. A sokat már nem álliattain, vizs
gálatot kértem a n t. m. kir. péuzügy- 
igazgatóságtól, váljon vau-e annyi bárcza 
a tengerim fo'zdébez, a mennyi anyagot 
felhasznált. A vizsgálat f. hó 4 én történt 
aieg t. Szilágyi János biztos ur jelenlété
ben, s kitűnt, hogy KUrchucr Salamon 
szesz-égető 1878 évi decz. 10 tői 1879 év 
april 30 ik 8  napra váltott bárczát, és 521/, 
nap ingyen égetett.

Nézzük most számokkal a csalást: a 
kazán 3 hect. 84 üt. ezért naponta törköly 
után — mert csupán ez volt — adó czi- 
inéu 2 frt. 64 kr. jár, tehát 8  napi bár- 
czáért fizetett 2 1  fit. 1 2  krt. az 521/. na
pért á) 2 fit. 64 kr. kitesz 138 ft. 60 kr. 
mellyel a kincstárt csalta. Ez csak 5 hol
nap alatt történt, és ezen idő lefolyása 
alatt Tengerin község lakói csak törkölért 
107 ft. 2 0  krt. fizettek.1) Ha most ezt 12

*) Lásd II. Ulászló király alatt hozott sok 
törvényeket es az ntaunuk bekövetkezett mohácsi
VeSZt. S íp r l -

tiiudér közelebb jő, él, lélegzik, sóhajt, 
mosolyog, kaczag........

—  Lóri leányom! . . . .
Jenő ur meglepetten hátrál a bűvös, 

ragyogó arcz előtt.
— A balatoni tündér! A katnéliás

Lóra! ..........
— Ah! Ah!__
— Mi ismerjük egymást Jenő ur!

Kezűül meg az az imára bivó falusi kis 
arauycsengő hang; a balaton füredi dolgok 
magyarázata pedig uagyon egyszerű: ott 
kegyedben rokonomra ismertem, mert a 
bácsival otthon sokszor emlegettük, magam 
azouban meg akartam maradni az isme
retlen Lóráuak! Úgy hiszem ezért nem 
fog neheztelni az e cserébe vett és adott 
tbearózsa és gyöngyvirág ? ............

A nagybácsi mosolyogva fogta meg 
a két fiatal teremtés kezét, de a mosolygó 
szemekből kikandikált egy hamis köny- 
csepp.

— Ugyan öleljétek, csókoljátok meg 
egymást! Ne féljetek annyira egymástól. 
Mindeut tudok, a balatoni regét elmesélte 
nekem a tihanyi tündér. No ti lalusi ap
róságok, bohó kis gyerekek! te regebeli 
herczeg ! te kis tündérkirálynő! . . . .

Pbilosoph ur kezdte belátni, hogy a 
dolgok ilyetén fordulatánál fölösleges a 
társszerep, azért fölkelt s ajálta magát.

Ott maradtak hárman. Három mo
solygó arcz, harmatos szem, megáldott, 
megszentelt boldog szív I A virágárus 
lányka koszorúzza őket, hinti be útjukat 
virággal! No te áprilisi felhő, te könyező, 
mosolygó hamis Mephistó!

Jenő megfogta annak a falusi kis

lányunk a kezét, beletekintett azokba a 
ragyogó, áldó, hajnalsugáros szemekbe, 
beszélt remegve, vágygyal, lelkesüléssel s 
feleltek a szemek biztatással, örömmel, 
könynyel, mosolylyal. Annyi tarkát, virá
gost, illatost összegondolt, bőszéit vagy 
csak vélt beszélni, igy is, úgy is megér
tik azok a kérdező, telelő hajnalcsillag 
szemek.

Értém a bivószót! Megyek hozzátok 
elfeledett régi ismerősök, repülök öledbe 
madárdalos, virágos mező! Visszamegyek 
hozzátok régi harsak, kedves képek; ba
rátságos, jóságos, kedves arezokat akarok 
látni, inadárcsiesergést hallani, szerelem
ben feltámadni, szerelemmel álmadozni.

A gyermek álomnál kezdem el: édes 
bácsi majd növel belőlem valami eszményi 
Herkulest, keleuföldi borost! Lórám pedig 
virágkoszorút tón a bős fejére, megszentel, 
megáld szerelmével imádságával! Integes
setek csak ti ősi harsak, játszatok az ősi 
ház tetején gőlyatiak! Ott leszek nálatok. 
Ott leszek mikor visszaszálltok hozzáuk a 
déli hazából s mikor elköltöztök tőlünk. 
A harsak alatt megszólal a fuvolahang, 
emlékszem a dalra is, a búbánattól, vágy
tól, örömtől reszkető dalra, álomra, sej
telemre :

Oszszel száll a gólyamadár keletre, 
De tavaszszal visszatér a fészkire, 
Mire az a gólyamadár visszaszáll, 
Feleségem lesz ez a kis barna lány! 
No te mosolygó könyező hamis nagy

bácsi, most már akár megint fogass és 
azután a szellő szárnyán vissza haza Ke
lenföldre I ...............



Iri? pontosan lehetne kitudni minő összeg
kerülne ki belőle.

Most már méltán kérdezhetjük a pénz- 
ügvigazgató ságot, hogy miért fizeti ezen 
éhenkórászokat — azért hogy a szeszt 
égetőknél éjjel-nappal dorbézoljanak — mert 
azt ne gondolja seuki, hogy talán a szesz
égető ennyi uapot elbírna tőlük lopni, ba 
rf-vetértés nem volna köztük. Nem tudom, 
li,,"gy csak ezen egyetlen sikkasztásért mi
féle érdem keresztet kapnak a vaiszlói 
tinánczok.

Ott azok a nagy urak a négy fal közt 
gyártják azt a sok paragrafust, csak hogy
itt félre dobják. Már hiába sok jámbor 
kosztosa van az ur istennek, kik még azt
is elhiszik, hogy az embert is úgy meg
lehet fejelni mint a csizmát.

Ha a község elöljárósága minden né- 
ven nevezendő állami és megyei adóért 
felelős, mért nem lehetne felelős megy, 
rtiíva, borseprü és törköly égetésért, eze
ket pedig le a pokolba taszítani, és az ál
lam milliókat takarítana meg évenkint. 
Ilyenekért irta koszorús költőnk Vajda Já
nos , Mikor támad már valaha haragra a 
magyarok istene, és vág végig lovagosto- 
raval társadalmunk nyegle_élősdi, semmi
rekellő elemein ? !*

L ey  József.

TörvliijMzékt csarnok.
A pécsi kir. törvényszék előtt a bét 

folvtáu előadott polgári perek. Old község- 
Déááuy János ellen 15CK5 ft. 94 kr. s jár. 
iránt. — Alt és Bökni — Fuchs József 
ellen 344 tt. 35 kr. s jár. iránt keresk. per.

- Özv. Szabó Antal né és t. —  Szalay 
Ferenci ellen, örökösödés. — Miinig János 
i> Heléna — Milnis Fereucz csődtömege 
e len 4000 ft. s jár. iránt. — Balázs Anna

- Balázs Éva ellen tulajdonjog iránt. —• 
Oviira István —  Özv. Kovács Sándorné 
ellen, birtokbahelyezés. — Graumauu János

Gadó Györgyné ellen, tulajdonjog. —  
>/.abó Rózsa —  Dobos István ellen, apa- 
víg. — Kransz Dávid és neje —  Lipsics 
.1 ikab ellen 40X) ft. s jár. — Pfeil Józsefné

l’feil Magdolna és t. ellen, örökösödés.
- László József özv. László Józsefné ellen 

tulajdonjog. —  l >zv. László Józsefné és 
gyámtársa — László János és t. ellen tu
lajdonjog. — Wagner-Hirt Anna — Ott 
Mihály ellen birtoklás. — Wagner Lőrinez 
es utje — Hirt Margit ellen pinczeátadás.

Ozv. Nyirádi Sámuelné —  Pap István 
ellen 1043 ft. iránt. — Brückner Lajos — 
i rémért János és neje ellen birtokba he- 
iyezés. — Özv. Stojánovics Zsilkóné —  
>;ojanovics Mladon ellen törvényes örök
rész iránt. — Perneszka Keresztélyné — 
■ S-kerer József és neje ellen 1350 ft s jár.

Bosnyák Rado —  Bosnyák .Stanko el- 
lru 4' s) ft s jár. — Özv. Fischer Miklósué, 
Fischer Antal ellen 300 ft s jár.

Büntető ügyek. Május 9 én. Kolompár 
J /.séf Pál ellen védtörvény áthágás, vég- 
tárgyalás. — Gadó Mihály ellen emberölés, 
végtárgyalás.

Május 13. Bischof János ellen súlyos 
testi sértés, kir. táblai ítélethirdetés. — 
i ■ írok Lőrinez és neje, — esalás, kir. táb.

Iváuevics Ilia bírói zártörés kir. táb. 
it. — Ylasics Yinko ellen, súlyos testi sért. 
kir. táb. it. — .Szép Ferencz ellen, lopás, 
kir. táblai it.

Május 14. Balázs József ellen bírói 
zártörés kir. tábl. it. — Végb Istvánné, 
ellenszegülés, — kir. tábl. it. — Abresin 
Mio, súlyos testi sértés, — végtárgyalás.

Műin Mikola, védtörvényszegés, — vég- 
turgyalás.

Május 10. Blaschkovics Madian éj t. 
betörés és lopás, végtárgyalás. — Nagy 
József és t. csalás, kir. táb. it.

S z a b á ly  r e n d e l e t
A  hernyószedés ‘írgyában .

Mimii n gyümölcs és szollőkert tulajdonos tar- 
t zik a hernyó fészkeket késő ősszel és ismét ta- 
'asz kezdetén a fákról tisztán leszedni.

2-§-
Kötelesek az említett tulajdonosok a gyü- 

i . lesfákat ősszel fakéssel a mohtól megtisztítani, 
rt a hernyók nem csak a fák leveleibe, hauern

a moh alá is rakjak tojásaikat.
3.5s-

Minthogy a hernyószedésnek egyszerre kell 
t rténni. mert a hernyókat, ha csak egy vagy két 
gazda nem szedi le, a szomszéd kertekbe másznak, 
mt élsz porodnak és ennek fáradságát meghiúsítják, 
hernyószedésre november 17-től 24-ig és február 

| 7-tól 15-ig terjedő idő tűzetik ki — ami megelő
zőiig dobszó által is ki lesz hirdetve.

4-§-
Kuteles továbbá minden gyümölcsös szollő és 

kert tulajdonos a kikelettől kezdve késő őszig min
den 1 1 napban legalább egyszer gyümölcsöset meg- 
'izsgilni és ba hernyókat venne észre, azokat meg- 
semmiriteni.

5§-
A szöllóhemyó vagy „Tortrii pilleriana* ak

ként található fel, ha a szöllötulajdonos a szölló 
j kifejlődése szakaüan minden 8  nap alatt egyszer 
| szigorúan megvizsgálja, vájjon az ép szollólevelek 

no-grágatván. elhervadnak-e, mert a Tortru ebbe 
a fonnyadt levélbe üti fel tanyáját, a levelek azon • 
nal leszedendők és elégetendók és a kapitányi hi
vatal erről haladéktalanul értesítendő.

6.§ .

Jelen szabályrendelet pontos végrehajtásával
a rendórkapitanyi hivatal bizatik meg.

Ezen szabályrendelet áthágása 5 forinttól 25 
totintig terjedő birság vagy ennek megtelelő fog
sággal lesz fenyítve.

Különfélék.
— A  fehérvári k iá llítá sra  megérkez

t é i  a szegedi halász-csárda tulajdonosai

Nigrényi Pál és Aner Péter, ismert szegedi 
iparosok s megkezdték a csárda berende
zési munkálatait. A csárdában speciális 
magyar alföldi ételek, és pedig szegedi 
halászlé, pörkölt, gulyás, tarhonya, csusza, 
fogják a „meuu'-t képezni. Az ételeket 
piros-pozsgás és árvízkárosult szegedi leá 
uyok fogják felszolgálni. A csárda jellege 
tisztán magyar és alföldi lesz. Remélhető
leg sok látogatóval fog dicsekedhetni.

— A  székesfehérvári orsz. k iá llítás  
megnyitási ünnepélyét a végrehajtó bizott
ság e hó 4-én tartott ülésében kénytelen 
volt május 17-ére (szombatra) halasz
tani. Az utóbbi két hét folytonos esőzése 
miatt ugyanis az njonnan tervbevett pa- 
villonok, a gépcsarnok egy része s a dia 
dalkapu fölépítése és díszítése nem készül
het el teljesen. Benn a termekben is, a 
rendkívüli erőmegfeszités daczára, arány
lag lassan halad a munka, a minek oka 
az, hogy a kiállítók nagy része még min
dig késik a tárgyak beküldésével s igy a 
rendezés fáradságos munkáját még jobban 
hátráltatják. Május lOére nagyjában ké
szen lehet ugyan a kiállítás, de az elnök
ség inkább teljes, miut hézagos müvet 
kíván bemutatni a magas vendégeknek s 
a nagy közönségnek. Biztos forrásból Ír
hatjuk: hogy az uralkodó ház több tagja 
jelen lesz az ünnepélyen. József főherczeg, 
a fővédnök ugyan is Bécsben, a királyi 
pár ezüst lakodat.aa alkalmával, élénken 
szót emelt a sz. fehérvári kiállítás mellett 
s számos főherczeg megígérte, hogy azt 
megfogja látogatni. Az írásbeli meghívó
kat az elnökség már el is küldte.

— A  szegedi vizkárosultak részére 
Poczkai György ur Ellendről, 1 frtnyi 
adományt küldött be szerkesztőségünkhöz, 
melyet a humanismus nevében a mondott 
czélra köszönettel nyugtatunk és t. Baranya 
megye alispáni hivatalához átszolgáltatunk.

—  B aranyavárm egye tekintetes bízott- 
sága f. évi május hó 1 2  én dé előtti 10  
órakor a megyei tererabeu Pécsett évne- 
gyedos rendes közgyűlést tart melynek 
fontosabb tárgyai következők: Alispáu 
jelentése. A gondnokság alá helyezés, a 
kiskorúság meghosszabbítása, és az atyai 
hatalom megszüntetése körül követendő 
eljárás iránt. Az árvaszéknél rendszeresí
teni határozott könyvivői állomás iránt.
A kissebb polgári peresügyek ügyviteli sza
bályainak megrendelése tárgyában. Pénz
ügy mii iszter leirata: A fény űzési adók 
eltörlése ügyében.. Az adófelszólamlási 
bizottságok megalakítása iránt, állandó 
választmány előterjesztése: A gyámoltak 
és gondnokoltak rénz- és pénzértékei 
kezeléséről szóló szabályrendelet terveze
téről. A fegyelmi bírságpénzek hováfordi- 
tásáról, és kezeléséről alkotott szabály- 
rendelet megfelelő módosításáról. A háza
lás korlátozása iránt. A tüzrendőri kerü
letek megállapítása tárgyában. Az 1879. 
évi megyei közmuukaváltsági alap elő
irányzatáról. A bogdása- sellyei- oszrói 
kiscsányi útvonalnak a megyei utak háló
zatába leendő felvétele iráut. Küldöttségi 
jelentés: A dázsonyi Drávapart biztosítása 
czéljából felállítandó uj körtöltés iránt.
A liptód- laucsuk- mohács- külkedi vad
víz szabályozása ügyében. A még átveendő 
költségei fedezésére szükséges pénzösszeg 
kiutalványozásáról. A járásbeli utak befá- 
sitása iránt. A Községek szegényügye állá
sáról.

— N em  rossz. Történt vala ped ig  ez 
a dolog nem Rátóton, hanem Pécsett. A 
Hunyady-utcza közepe táján besüppedt 
a talaj, az utczát tehát cl kellett zárni a 
szekerek elől. Egyik végére korlátot állí
tottak, mint illik: azonban a másik korlá
tot nem a másik végén állították fel, ha
nem az uteza közepén a süppedés mellett. 
Úgy látszik tehát, hogy a felállító csak 
egyik végét látta a dolognak, máskülön
ben nem bihetnők, hogyan intézkedhetett 
oly egyoldalulag. A kik hintón, vagy sze
kéren másik oldalról kanyarodnak az ut- 
c/.ába, azok megkeserlik a dolgot, ha majd 
oly zsákutezába jutnak itt, melyből csak 
baj vagy veszély árán menekülhetnek ki. 
Megtörtént dolog.

— M inő megfoghatlan rövid  ész kor- 
nftnyozza némely helyütt a posta közle
kedését, csak akkor lehet igazán látni, ha 
a; évek óta megszokott és vérré vált köz
lekedési vonalon megszakítás jön közbe, 
mi pécsiek ezt két bét óta tanulmányozni 
kényszerittetünk. — A múlt hétfői posta
csomagok, miket a darányi töltésszakitás 
következtében vasúti vonalon el nem hoz
hattak, még most is bevernek, vagy utta- 
lan kóborolnak valahol, a többit két, há
rom nappal elkésve vettük, pedig Mohá
cson át a Dunán fel és lefelé naponta van 
közlekedésünk. — Miut értesültünk az egy 
napi postai szállitmáuy Barcstól-Szigetvá- 
rig 2 0 0  ftba kerül a kincstárnak és igy 
nyolez nap alatt 1600 írtba, de a pénzzel 
nem fukarkodnak, azt özönivel dobják ki 
és talán csak azért, hogy a küldeménye
ket két-három nappal későbben, vagy so
ha se kapjuk meg.

—  K ossu th  e z  emlékiratokról. M időn  
Kossuth nem rég a szegedi árvízkárosul
tak javára egy, tehetségéhez képest nagy 
segélyösszeget küldött s sajuálatat fejezte 
ki a fölött, hogy többet uem nyújthat, egy 
budapesti jónevtt könyvkereskedő ajánlatot 
tett neki, hogy kész kiadni az árvízká
rosultak javára Kossuth emlékiratait, ba 
azokat neki megküldeni szíveskednék, 
kérve egyszersmind, hogy bízzon meg va
lakit Budapesten a begyülendő pénz ke
zelésével és ellenőrzésével. — Kossuth 
ez ajánlatára azonnal felelt, kijelent
vén azonban, hogy nincs egy sor emlék
irata sem. Ő  undorral viseltetik az auto- 
biographiák iránt, a melyekben Caesartól 
kezdve Napóleonig, az iró sohasem tudja 
megtagadni a „kedves en* szeretetét Kos

suth levelét azzal az észrevétellel fejezi 
be, hogy mikor hazájlt elhagyta, csupán 
egy kis kézi táskával vitt magával némi 
fehérneműt, de emlékirat bizony a táská
jában nem volt, s azóta annyi zajos és 
izgalmas változáson ment át, annyi idő 
folyt le, hogy puszta emlékezetből, híven 
előadni a történeteket most már, még ha 
akarná sem volna képes.

—  Siklósról írják  m ájus 5-ről. Való
ságos tropikus esőzési időszakunk van. 
Egy hó óta csaknem szakadatlanul áld, 
vagyis inkább büntet Jupiter pluvius. Kör
nyékünk nagy része viz alatt áll, a házak 
pinezék összedőlnek mindenfclül, építési 
anyag alig kapható, a tavaszi munka pe
dig szünetel. Ha még meggondoljuk, hogy 
a buzavetéseken már is mutatkozik a 
rozsda: úgy csaknem bizton elmondhat
juk, hogy ez év aligha fog reánk nézve 
kedvező lenni.

—  Petőfi egy ismeretlen nyom tatott 
költeményé,-e hívja fel a „Hon4 a magyar 
közönség figyelmét. A költemény czime 
„A rósz házasság* s néuány nappal a márc. 
15-diki forradalom előtt jelent meg Lan- 
tosy kiadásában Lantosy (Leyrer), ki ekkor 
Budapesten tekintélyes könyvkereskedő volt 
s üzletét Lampel vette át, jelenleg is él 
s Budapest fővárosánál tisztviselő, állítása 
szerint P. a ké/.iratot saját maga vitte 
hozzá 1843. márezius havának első napjai- 
bau s ott az üzletben fejezvén be, ingyeu 
adta át Lantossynak, hogy azt rögtön ki
nyomássá. A költemény mely határozottan 
politikai tartalmú s Magyarország és Ausz
tria „házasságra* czéloza ezituben is,—  
4000 példányban jelent meg 12 lapnyifü- 
zetbeu Lamlerer nyomdájában.víra (i kr. volt 
s nagy kelendőségnek örvendett. Jellemző, 
li >gy c mű még eddig ismeretlen, lega'ább 
a legújabb Petőfi kiadásokban sincs meg. 
Négyezer példány aligha tűnt el végkép 
igy e sorok által felhívjuk e tárgyra a 
magyar közönség figyelmét.

—  E z is  rendőri. Egyéb országos 
csapások mellett folytonos esőzések gyötör
ték a várost s lakosságot. A patakok any- 
nyira megáradtak, hogy a közlekedés 
fenntartására hidakat kellett rögtönözni. 
Ez helyén van ; hanem nincs helyén, hogy 
koromfeketeségü sötétben egyetlen lámpát 
nem helyeznek a biti mellé, s a járókelők 
akár bele botolhatnak.

— Öt darab kitűnő hegedűt küld a 
székesfehérvári kiállításra Barabás Meny
hért nagyváradi jeles asztalos és begedü- 
készitő. A hegedűk részint Amati, részint 
Straduári mintájára készitvék. Hir szerint 
a nevezett müiparos hegedűi oly tökéletes 
készítmények, hogy azok hazai iparunk
nak igazán becsületére fognak válni.

—  E g y  „vo lt* asztalos legény palo- 
tája. Ha a magyar ember Parisba kerül, 
bizonyára megfogják neki mulatni a többi 
nevezetességek között az aradi asztalos 
legénynek a palotáját. Ott áll a Willers 
aveneun az Ízlés mintaképe, a ki látja, 
még azt hihetné, hogy egy líerczeg lakik 
heune. Csak a homlokzatra tekintsen az 
ember, már ez is meglepi: Tágas nagy 
ablakok néznek az utczára. A művészi 
faragváuyu ajtó zárva vau, csak csönge
tésre nyílik meg. A fényes aranypaszo- 
mántos kapus nem vezet föl egyenesen, 
hanem egy oldaltermet nyit meg ellőttünk, 
a hol felöltőnket, esernyőnket, sétapálcán
kat le kell tennünk, ha tovább jutni aka
runk. E szobából tágas lépcső vezet föl, 
melynek oldalfalait a földtől a padlásig 
nagy tükrök borítják; lábaink alatt 
tinóm keleti szőnyegek terülnek el, fellebb 
jutva tágas terembe lépünk, melynek falait 
.‘-ötét fatáblák borítják, vörös selyemmel 
bevonva. E selyem függönyök viszintesen 
tamberqmn szövetből állanak, drága szö
vésekkel. Nagy velenczgi tükör áll a belépő 
előtt, barna fakerettel, mely a házi gazda 
műve. E fényt, e pompát azonban száz 
,-zorta felülmúlja a belső termek pazar 
berendezése. A drága boritékn székek és 
pamlagok, az aranynyal áttört bársony 
függönyök, a finom puha szönnyegek a 
földön, a kandalló remek összeállítása, a 
gyönyörű képek, mind kápráztatják aszó
mét. így néz ki egy asztalos legéuy palo
tája Párisban, hova hazánkból került oda 
és ez az asztalos legény nem más mint 
Munkácsy Mihály.

—  B orúra  derű. Végrevalahára úgy 
látszott, hogy május ti-áu elfogyott a fel
hőkből minden viz, mely kevés szünetek 
kel másfél hó óta ömlik amúgy is az ősz 
és tél óta vizittas földünkre. —  Délután 
kelet felől d rülui kezdett és estére csak
ugyan kiderült, hogy egy tiszta telthold- 
világos éj után 7-éu reggel ismét csípős 
dérrel boldogítson. — Május 7 én minden 
várakozás elleuére oly tiszta és felhőtlen 
maradt az ég egész napon át, minőhez 
már nagyon rég nem volt szerencsénk, 
fel is használta e uapot mindenki, a ki 
csak mozogni tudott — és kit foglalatos
sága nem lánczol kérlelhetleuül a szobába 
vagy mübelybe, de van is mit csinálni 1 
— Nagy hiánya Pécs városa vidékének, 
hogy nincs számba vehető tava, vagy épen 
folyója, most ezen is segítve van, mert a 
rétség nagyobb része egy víztükör, mely
ben a hegyről nézve gyönyörűen vissza
tükrözve szemlélhetni a csatorna mentén 
levő jegenye sorokat a vasgyár és vasúti 
indőház épületeit. — A hegyen meg gyö
nyörködhetnek a legszebb schveiczi víz
eséseken, a mint nagy zajjal szikláról szik
lára zuhogva és tajtékozva omlanak és 
versenyre buzdítják, szárnyas hegyi éne
keseinket a csalogányokat. — (Ez a víz
esés snbventió sokkal nagyobb hatása, 
mint ama kétezer forint, mit a város és 
a többi ezer, mit a zcneegylct a városi 
zenekarra évenkint elkölt, hja „canto- 
res aiuaut humoros* és a csalogányok 
megelégesznek vízzel is!)

— A  „F. Z .u f. évi 36 szám ának  
nyiltterében Scossa Zoltán név alatt meg
jelent, — és a „Pécsi Figyelő* 17-ik szá
mában közlött „Rendőri hir* és ennek alól- 
irott Írója ellen intézett támadásra, any- 
nyit óhajtok nyilvánosságra hozni a felülui 
nem szerető közönség érdekében, hogy 
azon álmoskönyv, melyből ezen rendőri 
hir kikerült, a rendőri napló, és a 
folyó évi 2 0 2 2  szára alatti reudőrkapitá- 
nyi határozat, — s annak mellék okmá
nyai, melyek az akadémiai tanári tes
tület által hozott határozattal együtt fog
nak a tanács elé kerülni. Ezek nem csak 
az általam közlőitek valódiságát győzik 
be, hanem annál sokkal többet, miket 
nem S. ur személye iránti tekintetből hall
gattam el. —  Ami irmodorát s személyem 
elleni támadását illeti — arra nincs sza
vam, azt köszönettel fogadom —  s e te
kintetben báró Wesselényi Miklós szavai
val vigasztalom magamat: „Mit mond 
felőled a vi l ág szerfelett ne tö
rődjél  v e le , —  örülj, ha a becsü
le te s  emberek jót és valót, — a 
becstelenek aljast, de nem valót  
beszélnek felőled.* Miller Bódog.

— A z uzsorás kedvese. Brünbenrend- 
kivüli seuzácziót keltett egy f. ho 28-án 
tárgyalás alá került per, Horetzky Dávid,
33 éves uzsorás ellen azon vád volt emelve 
hogy nagyobb mennyiségű hamisított váltót 
hozott forgalomba Brüunben és környékén, 
s ezáltal az illetőket mintegy 15.000 frtig 
megkárositá. Midőn gyanúba vették, eluta
zott Brünnböl Budapestre, s itt múlt hó 
7-éu elfogták. Első kihallgatása folytán 
Wilsdorf Máriát, egy brllnni postabivatal- 
nok szép, fiatal nejét is fogságba helyez
ték. Azzal vau vádolva, hogy szeretőjének, 
Horctzkynek a váltók meghamisításánál 
s értékesítésénél segítségére volt. — Mint 
neje egy 600 forint fizetésű póstahivatal- 
noknak, kénytelen volt Horetzkytől egy 
kis kölcsört venni, mely az uzsorás kama
tokkal lassankéut 6379 frtra szaporodott 
fel. Férje 600 frtos fizetésből természete
sen világ végéig se lehetett volua ezt kifi
zetni. Mily lelki gyötrelmet álhatóit ki a 
szegény nő, mig a lelketlen uzsorás ráve- 
hette, hogy — becsületével fizesse meg 
tartozását a visszataszító külsejű undok 
uzsorásnak. „Körül vett mint a kígyó — 
igy kiáltott fel a bíróság előtt — hatalmá
ban voltam, nem tehettem másként! Ősz 
anya könnyező szemekkel mondta el, hogy 
leánya Horetzky egyik látogatása után 
kétségbeesve kialtá: „Édesanyám, agyon 
gyötör engem ez az ember; úgy szeret
ném, ha már a föld alatt lennék.* A tör
vényszék Horetzkyt öt, Wilsdorf Máriát 
két évi börtönbüntetésre Ítélte.

— M uszáj-érem . Gromon főispán ur 
egy ivet Küldött Baja város tanácsához, 
azon utasítással, hogy azt a város min
den tisztviselője és szolgája írja alá. Mind
egyiknek májushavi fizetéséből 2  forint 
levonatik és ennek fejében kapja az ezüst- 
menyegzői érmet. Sajátságos, hogy ezen 
iv véletletleuül két toloncẑ ivél közé került 
és ezekkel egyetemben Szent-Istvánra tolon- 
czoltatott. (B. K.)

— N .-K an izsáró l je len tik  m ájus 5 és 
6  ról. Rendkívüli felhőszakadás a kanizsa- 
barcsi és a kanizsa prágerhofi vasúti vo
nalakat elöntötte; a forgalom be vau szün
tetve ; a Csáktornyái állomáson 65 cm. ma
gasan áll a viz. A polstraui és a mu- 
rakereszturi vasúti hidak átszakittattak.
A déli vasúti társaság igazgatósága ez 
ügyben a következő jelentést adta ki: Az 
áradás által okozott töltésszakadás és 
esuszamlás, valamint egy kid beszaka
dása folytán a polstraufridaui és kanizsa- 
zákányi vonalokon lehetetlenné vált a köz
lekedés. A megszakítás tartamát a jelen
legi időjárási viszonyok között lehetetlen 
meghatározni. A tartós esőzés következté 
ben a Kanizsa-Bécs-Ujhely és Kanizsa Bu- 
da-Pest vonalait is megrongálta a viz. A 
forgalom egyelőre felföggesztetett, s a kül
világtól úgyszólván teljesen el vagyunk 
zárva.

— Jám bor nazarénus. G y. A lajos  
fiatal földművelő szerette 0. Katalin kaja- 
ilout és ezt óhajtotta hitestarsának. A leány 
rokonai azonban nem jó szemmel nézték 
a legén) t és egy szép estén 8  és 9 óra 
közt, megfogták, egy akáczfához kötözték 
és clüilegülték, mit a jámbor nazarénus 
istenben való bizalommal tűrt, sőt a tette 
sket föl sem jelentvén, velük barátságosan 
kiegyezett.

—  A  nihilisták fenyegetése M agyar-  
országon. Hauutsko ungvári gymn. tanár 
és az ottani „Kárpát* hazafias magyar 
szellemben működő szerkesztője, Lcmberg- 
ből fenyegető levelet kapott, melyben figyel
meztetik, hogy működése nem tetszik a 
levél titkos íróinak. Egyúttal komolyan 
intik, hagyjon fel azzal, s ha mégis meg
maradna az eddigi irány mellett, azon esetre 
„gondoskodjék a családjáról.* (Bizony csak 
nihilista bőrbe bujt pánszláv fenyegetése az.)

— Battenberg herezeg meglehetős s z á 
ma táborkar élén fogja elfoglalni a bol
gár trónt, nem kevesesebb lesz nyolez 
miniszterénél, s mintán Bulgária nem épen 
nagyon bővelkedik az arravaló emberek
ben, Párisban és Romában igyekeztek vál
lalkozó szellemű egyéneket „szerződtetni*, 
de nem akadt dilctáns, a ki rászánta volna 
magát a nagy tisztesség elvállalásra. Pró
báljanak szeréncsét nálunk, van itt minisz
terkandidátus elég s minthogy ilyen uj or
szágban a kipróbált erőknek kétszeresen 
hasznát lehet venni, hát akár vigyék el 
mostani minisztereinket; Tisza Kálmán 
erélye, Péchy és Kemény Gábor miniszter 
urak szakértelme bizonyára csahamar a fel
virágzás magas fokára emelné Európa leg
fiatalabb államát. S igy segítve volna raj - 
tűk — de még rajtunk is ám, ha ráadá

sul ellenzőkul magukkal vívnék a haba
rékot is.

—  A  kievi barátok és M iklós c tá r .
A kievi klastrom leggazdagabb nagy Orosz
országban. Évenkint 1 0 0 ,0 0 0  zarándok 
visz oda alamizsuát.ÉzeDkivttl még közve
tett jövedelmük is van a barátoknak, mert 
a koldusoknak ők osztogatják a diplomá
kat, bogy a klastrom és templom környé
kén állást foglalva, könyörületességre indít
hassák a bucsujárókat. Ez sem lehet meg
vetendő jövedelem-forrás, mert ez állomá
sok némelyike 2 0 0 0  rubelt hoz évenkint.
A nagy Napóleonnal viselt háborak ide
jében üresek voltak a czár pénztárai. I-aő 
Sándor czár tehát hivatkozott a gazdag 
barátok hazaszeretetére, s ezen a czimen 
egymillió rubelt kölcsönözött a kievi klas
trom a czár kötelezvényére. Midőn Miklós, 
a jelenleg uralkodó czár atyja, megláto
gatta a kievi klastomot, a barátok praesen- 
lálták neki a kötelezvényt. Miklós elérze- 
kenyedve gratulált nekik, hogy ilyen érté
kes emlékük van az ő szeretett atyjától, 
és szivükre kötötte, hogy a legnagyobb 
gonddal őrizzék azt.

—  Figyelm eztetés. — A z  u j d íjszabás  
szerint az osztrák és magyar monarchiák 
és Németországba szóló, 1— 1 0 0  szóig ter
jedő táviratok dijjainak kiszámítását ma
gában foglaló díjszabási  táblázat  
megjeleni és 5 krért kapható a kir. táv
írdái állomás pénztáránál.

—  ( Szibéria népesedése.) A z orosz 
„Sibir* írja a Tomsk kormányzóságból, 
hogy a Szibériába való deportácziók az 
utóbbi hónapokban oly mérveket öltöttek, 
hogy azok helyenként erős tulnépesedése- 
déseket eredményeztek. így a Szerailu- 
sinszky telep, mely 2494 lélekre rúgott, 
január és február hó folytában 3166 egyén
nel növekedett. Ennek következtében a 
régebbi lakósok elhagyták eddigi laká
saikat és más vidékekre vándorolnak. 
Tobolskban is hasonló túlnépesedés ész
lelhető, s általában az egész jeges, hideg 
ország annyira el van telítve a deportált 
forradalmárokkal, hogy nem ok nélkül 
lehet gyanítani, miszerint az első szikrát 
a nagy orosz forradalomhoz a hideg, fá- 
gyos Szibéria fogja Európába átröpitcui.

— (Z sidó  geszáres O roszországban.) 
Lomsából jelentik f. hó 2-áról: Egy ottani 
zsidó kalmár leánya elhatározta, hogy át
tér a görögkeleti vallásra. E czélból meg 
látogatta a sírásót, ki kiszolgált katona, 
és a keresztény vallásból oktatásokat vett 
tőle. A lány szülői azonban csakkamar 
megtudták ezt, s igy a helység többi 
zsidói is, s egy napon, midőn a lány is
mét a sírásónál volt, körülvették a teme
tőben egész csapattal a sirásó házacská
ját, s a sírásótól a lány kiadását köve
telték. Amint ezt a sírásó megtagadta, 
elkezdték a zsidók a házat ostromolni, 
azonban ezen perezbeu a temető közelé
ben táborozó több katona sietett elő, s 
ekkor ezek és az ostromlók közt valósá
gos harcz keletkezett. Ez perczenként he
vesebb és véresebb lön, mert mindkét fél 
folyvást erősitésekot nyert. A barezban 
csaknem valamennyi lomsai felnőtt zsidó 
részt vett, másrészt pedig egy gyalogezred 
8 egy dzsidás század. Az ütközet délutáui 
két órától késő éjig tartott. Mindkét rész
ről fegyvereket is használtak, azouban 
ezektől csak a zsidók sebesültek meg. A 
béke helyreállítására az egész helyőrség 
kivonult, a lányt négyszögbe vették s egy 
klastromba vitték, mert különben a dü
höngő zsidók megölték volna. A harcz 
színhelyén több zsidó hullája maradt.

— AJfonzó spanyol k irá ly  egg p á r is i  
távirat szerint eljegyezte Mária Krisztiua 
osztrák főherczegnőt s menyegzőjét már 
szeptemberben tartja meg. (Mária Krisz
tina nővére Frigyes főherczeguek, ki fivére 
Albrecht főherczeguek. A főhercegnő 1858. 
jul. 2 1 -én született.)

- -  Tizenhárom  vasút viz alatt. Orosz- 
országban az idén szintén roppant nagy 
vizáradások vannak, melyekhez hasonlókra 
a legidősebb emberek sem emlékeznek. Az 
áradások következtében nem kevesebb, mint 
tizenhárom vasút jutott viz alá s lett köz
lekedésre képtelenué.

Színház és művészet.
E héten többnemü szórakozást nyúj

tott a helybeli német szintársulat.
Vasárnap „Niniche* került előadásra 

Wi lhel m kisasszouynyai a czimszerepben. 
Wilhelm kisasszony szép alak g minden
esetre oly Niniche-t ábrázol, ki már egy
szerű jelenségénél fogva is feltűnő és meg
nyelő. Játéka is kifejező, hauem egészben 
véve mégis egykedvű arra, hogy oly kü
lönböző érzelmekből és hangulatokból al
kotott szerep fokozatainak megfeleljen. A 
kik e különböző árnyalatokra nem figyel
tek, Wilhelm kisaszonyt megfelelő Nini- 
che-nek találhatták. A többi szerepek is 
igen jó személyesekre találtak Mondheim- 
baa (fördös); Holdigban (gróf); Hellwig- 
ben (titkár); s a Netseb-párban. Kö
zönség nagy számmal volt jelen.

Szerdán íSrauss „Cagliostro*-ját 
hallottuk s láttak Mondheimmal a czim
szerepben s ismét szépszáma közönség 
jelenlétében. Felicianét Verra k. a. ábrá
zolta szépen, hanem egy kissé halványan 
mind énekét, mind pedig játékát illetőleg. 
Pol l ák a gárdista szerepében sttrgött- 
forgott; H e 11 w i g szokása szerint előkelő 
gavallért ábrázolt Flohr k. a., Leeb k. a., 
Netschné, Netscb és Fenereisen, valamint 
Holdig megfelelő játékkal ,tölték bs kije
lölt körüket. A zenekart figyelmeztetjük, 
hogy egy kissé halkabban játszszék mi
dőn egyszerű kíséretben van, s az árnya
katokra is gondot fordítson.



I R 0  D A L 0  M.
=  A „Földm űvelési é rd ek e in k " f. é. 18-ik 

számának tartalma: Az üszögbetegség. (8  á b r á 
val). Renner Adolf. — (Gazdasági nyugdíj- és se
gélyre kölcsön egyesület. Galgéczy Karoly. — Osz
trák mezőgazdasági mozgalmak. E. J. — Az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület. — Országos gaz
dasági értekezlet. — A békésmegyei gazdasági 
egyesület emlékirata. — Egyesületi közlemények. — 
Hivatalos közlemények. — Közlemények az ipar, 
kereskedelem és forgalom köréből. — Személyi hí
rek. — Különfélék. — l'zleti hetiszemle. — Hir
detések. — T á r c s a :  Az öszvértenyésztés. Báró 
Nyáry Gyula. Előfizetési ára egy évre 6  í r t  A 
„Falusi gazdával* együtt egy évre 8  frt. Kiadó hi
vatal L grády testvéreknél Budapest V. Nádor- 
utcza fi. sz.

=  Az ,. Ipollu* zeneműfolyóirat május havi
szama következő tartalommal jelent meg: 1. Sere- 
nade Wachtel Auréltól. 2 Tipegőpolka Büky György
től. 3. Giroflépolka Hölzl Löjineztől. 4. Praeludium 
Kapp báudortól. Népdalgyöngyök a „Sargaesikó* 
czirnii népszínműből: 1. Nincsen annyi tenger csil
lag. II. Szép is vagyok jó is vagyok. IIJ. Ha be
megyek a templomba. Énekre és zongorára vagy 
zongorára külön átírta Vagvölgyi M. Béla. Az 
Apollo előfizetési ara félévre 3 frt, mely kiadóhi
vatalából (Budapest, vár. Vcrbőezy-utcza lí*7. sz ) 
czimezve küldendő be postautalvany utján. Az 
Apollo bét évi fenallusa óta hazai zeneszerzemé- 
nyek közlése mellett minden nevezetesebb külföldi 
zenemüvet is megismertet előfizetőivel s bármily 
zenegyüjteniény díszére válik s ezért pártolásra 
méltán ajánlhatjuk. Az előfizetők a folyó évben már 
megjelent számokat is megkapják.

=  § A „Csöndes Órák* szépirodalmi, társa
dalmi és művészeti közlöny 1 1 . évfolyam 1 . szamá
nak tartalma: .Örvény a révben* (eredeti regény). 
G. liüttner Júliától. — „Egy elégia az életről* 
(eredeti költ.) Benedek Aladártól. — „Egy vesze
delmes magános u r ' (rajz) Alinandintól. — „A 
gyermekek órája* (Iongfellow költeménye) Ábrányi 
Emiltől. — „A kis Misz Mouge* (amerikai beszély).
— .Teimészetrajzi tanulmányok* II. Biittner K.-tól.
— „Munkáesy „Milton“-ja előtt* [tárcza-vers], Dé- 
zamy Adrién költeménye. — „Két világhírű pár- 
bajvivó* ligaz történet] Grave Tivadar után. —

Munkácsy „Mi]ton“-ja“ Petcrdi [Prém] Józseftől.
— „Nagyvilági hírek,* .vegyes újdonságok,* „apró
hírek.* — A borítékon: tartalom, Hymen, vidéki 
élet, kép-talány, sakk-rejtvény, azikrák, a szerkesztő 
nyílt válaszai, hirdetések. Előfizetési ara egy évre 
8  frt évnegyedre 2 Irt 10 kr. — Kiadó hivatala: 
Budapest, Sándor-utcza 23._____________________

K Ö Z G A Z D A S Á G .
Ayilt kérelem.

A .1 old művelési érdekeink* czimti 
mező és erdőgazdasági lap igen tisztelt 
szerkesztőségéhez.

Becses lapjának f. é. 12, 13 és 14-ik 
számában egy reánk és több előfizetőnkre 
nézve igen érdekes czikksorozat jelent meg 
,a műtrágyának a szőllőmüvelésnél való 
alkalmazása kérdéséhez.*

Szőllőfalajunk részbeni kimerültsége 
és az istálló trágyának drágasága és szál
lítási költségei kívánatossá teszik , hogy 
szeleinkben is kísérletek tétessenek az 
érintett ezikksorozathan érdekesen ismer
tetett műtrágya nemekkel és miután a nm. 
m. k. földművelési ipar és kereskedelmi 
minisztérium f. é. 31'Jl. száma leiratával*) 
a sótartalmú trágyaanyagok illetékmentes 
behozatalát megengedte, miuélfogva ezen 
műtrágyák alkalmazásának fő akadálya 
megszűnt, a kísérletek megtételére ismerni 
kellenek a legjobb forrást, honnan e mű
trágyák légjutányosabban megszerezhetők 
lennének.

Az igen tisztelt szerkesztőség széles 
körű összeköttetésénél fogva bizonyosan 
nem tévedünk, ha feltételezzük róla ezen 
beszerzési lorrások ismeretét, minek szives 
közelebbi megjelelésére felkérjük.

A  „Pécsi Figyelö“ szerkesztősége.
— A kassa-oderbergi vasuttársulat 

függő ügyeinek rendezése végett a péuz- 
piaezra tog cppellálni, mihelyt sankcionál- 
tatik a törvényhozás részéről az ez iránt 
benyújtott javaslat. 6,823.000 arany forint 
névleges tó kérői, 346.618 frt. 85 kr. arany 
évjáradékról van itt szó, melynek 7 5 ° /0 
kurzuson való kibocsátására előjoga van 
az angol osztrák banknak. A pénzpiacz 
kedvező hangulata folytán, már is tétettek 
megfázható helyekről és pedig ez árfolya-

*) Ezen miniszteri leiratnak közlés végetti 
mielőbbi megküldéséért megkérjük a baranyaine- 
gyei gazdasági egyesület titkárságát, — miután azt 
eddig nem láttuk. Szerk.

mon felül is oly kedvező ajánlatok a tár
sulatnak, hogy az cshctőleges uj emisszió 
sikere nem csak biztosítottnak látszik, ha
nem feleslegre is nyújt kilátást.

GABONA ÁRAK
a f. é. május bó 3 -án tartott lieti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 8.00 ft. 7.60 fi. 7.20
Kétszeres „ „ „ 6.20 „ 6.00 „
Rozs „ „ „ 5.30 . 5.00 .  —
Á rpa ,  ,  , 4.60 , 4.45 „ .
Zab . . .  5 40 „ 5.30 .
Kukoricza „ 4.50 „ 4.30 . .

Hajdina 100 klg. ft. 0 .0 0  
Széna , „ „ 2.60
Szalma » „ , 1 . 0 0

37- i l t - t é z : / )
N y ilv á n o s  k ö sz ö n e t .

Az egy század óta l’écsvárosa terüle 
tén elő nem fordult vizokozta károsultak 
kötelességünknek érezzük, átalábnn az 
egész városi Tanács gyors intézkedéséért, 
— de főleg Leelmer Gyula tanácsnok és 
Nendtvick Nándor lűmérnök uraknak ki 
fejtett láradhatlan buzgalmuk és tevékeny
ségükért hálás köszönet linket nyilvánítani. 

Pécsett, 1870. évi május G én.
Több károsult.

Jakab István , ügyvéd

vi l l á j a  a t e t t  vénfj %J
konyhákért, gyümölcsös és szőllőtermelés- 
sel együtt vagy a nélkül bérbe adandó.

Eladó ház.
A „KÍN*faliidi*-utezában 2 ik szám 

alatt fekvő ház szabad kézből e la d ó .
Értekezhetni ugyanott özv. Zsolnay 

Jánosnénál.
Pécs, 1879. május 9. 79 (3—1)

S z e r k e s z tő i p ó ttá .
A csalo tl [?!] kebel. Nagyon csalatkozott, 

ha azt hitte, mikép az ily versemenjr is érett a 
nyomdafestékre.

Mint a  harm at csepp. .Majd évek inaira, ha 
szorgalmas lesz önképzésében, használhatót is fog 
küldhetni.

Szeretőm hez sut. Tanuljon előbb orthogra- 
pliiát, azután több mást, azután hozzá is láthat, ha 
Tan üres ideje, a versfaragashoz.

A távozó u tá n . . .  — Ha nem volna itt tudva, 
ki ama távozó.. .  de neve után ez elárulva lenne. . .  
és azért nem adhatjuk.

Az állatok  világkiállítása. Az ajánlat kiha
gyásával adható lenne, de azzal nem.

NA ti V FE R E N C /,
laptulajdonos.

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

Z E ^ E i r c L e t é s e ü r Z ,

h m m  gyógyszerek.)!
(Házi- ás kézi gyógyszertárok) [ f■ ' -...1a legjobb minőségben kaphatók Slpöc* 
lá tv á n  gyógyszerárában a „.Szcre- 
cscnhcz* 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.

Mipiirz I s tv á n ,  
gyógyszerész

34. (10—6) Pécsett. 1

Tisztelettel értesítem, a t. ez. közöli' 
ínséget, hogy Terézováczon (Suhopolje, Ve 
/ rőcze közelében, vasúti állomás Barcs) a 
^ R e g a llá k a t május 1 -től 
Ivettem és az ottani

|  vendéglő- és kávéházat
C a vendég-szobákkal együtt egészen ujon- 
► nan, igen szépen és igen jól berendeztem,  ̂
sjó konyháról, azaz: jólfőzésről gondoskod-gfl 
ftam. A mi az italokat illeti, kijelentem 
fihogy folyton a legjobb pécsi assr.tali jj 
'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 
a mély tisztelettel %

I .a b ie n tz  f«ut>ztáv,j) 
í 76. (5—2) Pécsről. i
J " ^  4 - '^ '  d|8 n|̂ =»Ajr: ' -Ó ^ 4

Két elegáns, de 
használt hintó

eladó Pécsett a „V ad em b er 
hez czimzett szállodában.

(1 - 1).

p ile p s iar
1| (Nehéz kör) o rv o so l é s  győ>

l»r. K illisch szakorvos 
Dresdá-ban (Neustadt) levélbeni 

értekezés utján. Eddig már 11,000-nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14—4)

N y n jts n n k  k eze t ti s/.ercai- 
csén eU  !

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

főnyereményt nyerhetni a  leg ú jab b an  ren 
deze tt. az állam által engedélyezett és 
garantirozott pénzsorsolásáuál.

Az uj terv oly előnyösen van bérén 
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 44000 nyerem ény jatszatik ki, 
melyek közt van a  4 0 0 ,0 0 0  bir. márkás 
vagy 231,250 frt. főnyeremény nevezete
sen pedig:

bir márka bir inárka
1 nyírein. 250 ,000 1 nyer. 1 2 . 0 0 0
1 150.000 24 „ 1 0 . 0 0 0
1 9 1 0 0 .0 0 0 5 » 8 0 0 0
1 9 60,000 54 „ 5,000
1 50 ,000 71 3.000
2 40.000 217 „ 2 . 0 0 0
2 ff 30 ,000 531 „ 1 0 0 0
5 tf 25,000 H73 „ 5 0 0
2 2 0 . 0 0 0 950 ff 300
lé 15,000 24,750 ,  

stb. stb.
138

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 3/4 ft, 
1 negyed l 1', márka vagy 90 krajezár.

Minden megrendelés tíz összeg bek ü l
dése vag y  u tón vét mellett a legpontosab
ban eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam ezimerével ellátott 
eredeti sorsjegyet.

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

A nyereménynek kifizetése az All unt 
g a ru iit iá ja  mellett azonnal történik vagy 
póstán való küldés által, vagy nagy 
összeköttetéseinknél fogva az osztrák- 
magyar birodalom minden nagyobb vá
rosában velliuk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy szerencsének örvendettek, s igen 
sok nyerem ény közi többször a főnyere
m ényt is tő lü n k  vett sorsjegy nyerte, me
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki iettek fizetve.

Reméljük tehát, hogy ily biztos a la 
pon levő vAllnlatnnk tömeges részvétnek 
fog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb s minden esetre f. é . inájiiH  
h ó  3 l* ik e  előtt kérünk megtenni.

K a iif m a n  és S im o n
bank- és váltó -üzle te  H am burgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és Uölcsönsorsjegyek meg
vételnek vagy eladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mon
danunk a bennünk eddig helyezett bi
zalomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes szolgálása által 
ezentúl is legfőbb törekvésünk leeud 
kiérdemelni. 70. (7— 4)

Bárleni kerestetik,
Pécstől nem »nagyon távol fekvő 
kis gazdaság; részletes tudósítás 
K r a s z u a y  M il iá ly  úrhoz Pé

csett intéztetni kéretik.
_____________________ (3-2)

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

t t c l i i i l l io f  K á r o ly  K ó b o r t
manchesteri lakos által feltalált

osztrák
magyarcJ%)

császári 
királyi%j

kizárólag, szabadalmato
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
II a  t A s a :

1. A Sepiana-szajszesz a száj- és oi-rüregneb 
(odvas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolta a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanezat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusl banratmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhartyákat.

4. A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog husi pár csepp, vízzel nem 
e le g y íte tt szájszcszszcl inegnedvesittetik.

5. Diphtoriti* és más torokbajokn d igen si
keres gargarizaló szer. 67. (ft—Oi
Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S e lin  I - 
iu if  A d o lf  orvos urnái és mindeen gyógy

szert úrban P é c s e t ! .
Weisz Fcrencz urnái T lohú cs, Petrász 

gyógyszerész urnái S i Illőn. Heindlhofer 
Róbert urnái X om hor, Török J . gyógy
szerész és Édeskuti L. uraknál I tp esf, 
Ihcballx György gyógyszerész urnái S z é 

k e s fe h é r v á r o tt .

Részvételre meghivás
a  H am burg  á llam  által biztosított nagy pénz
sorsjáték nyeremény-esélyeiben, melyben

8  m i l l ió  1 7 7 . 0 0 0  b ir . m rk .
1873. június 11-tól 18Í9. november 12-ig biz
tosan nyeretik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 86.00) 
sorsjegy közt 4 4 .0 0 0  nyereményt foglal magá
ban és pedig esetleg

400.000 hír. márka
különösen azonban nyer. Márk
nyer. Márk 5 8000

i 250.000 2 6000
1 150,000 54 5000
1 10 0  0 0 0 6 4000
1 60.000 71 3000
1 50.000 217 2 0 0 0
2 40,000 2 1500
2 30.000 2 1200
5 25,000 531 1000
2 2 0 .0 0 0 673 500

1 2 15.000 950 300
1 12 .0 0 0 24.650 138

24 10 0 0 0 stb. Stíl.
A nyereményhuzások tervszerüleg hivatali)-

san vannak megállapítva.
Az első legközelebbi nyereményhuzasára e 

nagy pénzkisorsolásnak kerül:
1 egész  e red . so rjeg y n ek  á ra  csak  G m árka 
v ag y  ( r t  3 50 o. é. 1 fel e red . sorsjegy 
á r a  csak  3 m rk. v a g y  fr t 1.75, 1 negyed 
ered . so rs je g y  á ra  1 1a m rk. v ag y  Irt — .90 
és ezen az á llam  M tal b iz to síto tt eredeti 
so rs jeg y ek e t (nem pedig eltiltott ígérvényeket! 
az összeg beküldése  vag y  postai befizetés 
m elle tt a legtávolabb vidékekre is elküldöm 
bérmentve. Kisebb összegek postai levéljegyek
ben is beküldhetők.

A N ieindeeker bűz rövid idő alatt nagy 
n yerem ényeket 125,000 m . 80.000 in.. 30.000 
m.. 2 0 ,0 0 0  m. és több 1 0 .0 0 0  márkás stb. nye 
remeuyt fizetett ki érdekfel-inek és ez által szá
mos család szerencséjéhez járult.

A befizetések a nagy nyeremény-esélyekkel 
arányban igen jelentéktelenek és a szerencse 
megkísérlése csak ajánlható.

A megrendeléskor mi >den résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet és húzás után a hiva
talos nyeremény-jegyzéket.

A nyeremények kifizetése vagy elküldésé 
tervszeriiíeg és a szerencsés nyerők óhajtása 
szerint történik.

Megbízásokat posta fordultával és mind 
esetre m ég e lió 3 0 -ik a  e lő tt bizalomteljesen 
kérek intéztetni rég i ism ert rzégem re

31. S T  E 1 \  I> E  < K  E R,
Dammthorstrasse 

bank- és váltó üzlet. Hamburg.
U. i. a N ieindeeker b iz  — mindenütt 

mint sulid és reális ismeretes — külön reklá
mokra nem szorul; ezek tehát el is maradnak 
mire a tiszt lt közönség külön figyelmeztetik

10-4 A lap ittatott 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 miliő ft.
Magyarországon a biztosítást legelsőhben bonositá meg 57 éves működése 

óta tűz , jég- és életbiztosítási károkért összesen több, miut ÍOO millió ftot  
kárpótolt.

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

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

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

Alólirt intézeti képviselők mind ennemü biztosítási ajánlatokat elfogadnak 
és felvilágosítást készséggel nyujtanait.

A Triesti Azienda Assicuratrice. 
Pécsi főügynöksége H e r m á i u l  é s  P ie i 'u ik a r M z k i .

ra n s i vilagkialhtus 8-ban. Arany erem es több más jutalm at nyert
a  l e g j o b ba  ir g ju u u  W

gőzmozdonyok,  v a s k e r e t i i  c s é p l ő g é p e k ,  szab.  „H Ő B E?‘-féle á l l ó  gépek ,  ma l i s ok ,  s tb -ért
n r v n r v  o m p . -  Egyszersmind ajánlunk __ —

n U b L Y & U
B U D A P E S T .

ű y á r h e lj ls é K :

IX. k., Rákos-utcza 7. sz

r ‘

Egyszersmind ajánlunk

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

Bakcr fele rostákat,
t r i e u r ö k e t ,  n z e c i t k a v á g ó k a t ,

v a l a m i n t  m in d e n  m á s  e g y é b  a  g a * -  
tlan ági M z a k m á b a  v á g ó  h a  l e g k i t i i .
n ó b b  s z e r k e z e t i i  g é p -  é» é v k ö z ö k é t .  szabad, vaskeretü cséplőgépek. 

Aijegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek meg. 
Mindennemű javítások jól és olcsón eszközöltetnek.

Nyomatott T «m Mihályt)il Pécse t 1879




