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Majláth-tér 2. szám alatt

A vám-háboru.
Az európai nemzetgazdászati anar

chia küszöbén állunk.
Az utóbbi évtizedek folyamában 

kötött vám- és kereskedelmi szerző
dések befolyása alatt talán egy év 
sem múlt el anélkül, hogy a keres
kedelmi szabadság nj hódításokat 
nem tett volna, ehez járult a köz
lekedés gyorsaságát, pontosságát és 
részben olcsóbbságát előidézett te
mérdek vasúti vonalok kiépítése, 
mellyekuek jövedelmezősége, mint 
nélkiilözhetlen feltételhez, hozzá van 
kötve a kereskedelem szabadságának 
további kifejlesztéséhez, enuek szem
pontjából alig gondolt már valaki 
azon eshetőségre, hogy Európa a 
kereskedelmi szabadság megszorítá
sával vissza fog térni a védvám 
politikára.

És ezen váratlan áramlat még is 
elözönlötte már Európa nagy részét, 
sőt mi több, az érdekharcz nagyobb 
mérveket kezd ölteni, mint ezt va
laha a történelem feljegyzé, mert 
most már nemcsak az ip&rvédvá- 
mokról van szó, hanem a termelők 
főosztályát, minden nemzet zömét 
érdeklő mezőgazdasági védvámok is 
javaslatba hozattak, mi által a véd- 
vámosok tábora rendkívüli erőabitést 
nyervén alig bibető, hogy a szabad
kereskedelem bivei győztesek ma
radjanak.

A visszahatáshoz, noha az öt 
milliárdos hadisarcz által kénysze
rítve, Francziaország adta az első 
lökést, a bevételek rendkívüli nö
velése szükséges volt, hogy a hadi
sarcz milliárdjainak fizetésére felvett 
kölcsönnek évi kamatait, az újjá
szervezett és tengernyi számra nö
velt hadsereg tartási és felszerelési 
költségeit fedezhesse, —  ezen fede
zet nagy része vámfelemelésekből 
került ki, de egyrészt a vámszerző
déses államok akkor, tekintve a 
íranczia államot ért rendkívüli csa
pásokat, méltányosságból nem éltek 
repressaliákkal, más részt a vám
felemelések nagyobbrészt nem is vol
tak még védvámokuak tekinthetők, 
— vártak tehát a vámszerződések 
idejének lejártáig, hogy akkor ki
egyenlítsék nzon differeutiákat, miket 
a franczia vámfelemelések előidéztek.

A francziák példáját minden kény
szerítő ok nélkül csupa élhetetlenség 
és kapzsiságból követték az osztrák 
védvámosok, de a védvámot egyedül az 
ipar terményeire szorítva, ellenben a 
mezőgazdaság terményeire nézve a sza
bad kereskedést pártolva, amint azt a 
legridegebb önzés, mely irgalom nélkül 
fosztja ki felebarátját, magával hozza, 
mert igy kívánta ezt az osztrák véd
vámosok érdeke.

A nyugoti hatalmak, a hol az ipar 
sokkal inkább kifejlődött, — melyek 
terményeit sem szépségben, sem tar
tósságban, sem olcsóságban az osztrák 
ipartermékek meg nem közelíthetik, 
nem gyakorolhatnak visszatorlásokat az 
osztrák védvámosok ellen, mert amúgy 
is csekélység az, mely némely czikkben 
kivételesen oda kivitetik, ellenben nagy 
a kivitel Magyarországból mezőgazda- 
sági terményekben, az osztrák védvá- 
mosok által érdekeiben megkárosított 
külföld tehát a visszatorlást ott gya
korolja, — a hol lehet — a mezőgaz
dasági termények bevitelét nagy vá
mokkal terhelvén, az osztrák védvámok 
ellenében tehát Magyarország szenvedi 
a visszatorlást.

Magyarország ezen elnyomatása még 
külön nagy hasznára válik az osztrák 
iparnak, — a nyugoteuropai vámok 
által a kivitelben akadályozott termé
nyek, nyersáruk annál olcsóbban jutnak 
az osztrák iparosok kezeihez.

A kik tehát hozzájárultak ahoz, 
hogy további tíz évr© oda legyünk lán

czol va az osztrák kereskedelmi és vám
politikához, azok nemcsak a magyar 
ipart ölték meg, hanem a mezei gaz
daság legfőbb érdekeit is legalább 
megbocsáthatlan könnyelműen, ha ép
pen bűnösen nem, odadobták a ben
nünket minden oldalról kérlolhetlenül 
kiszivattyúzó sógornak.

A megelőző példák és a francziát 
ellensúlyozó német hadsereg fentartá- 
sának költségei gondolkozásba ejtették 
a nemzetgazdászati téren eddig semmi 
nevezetes ténynyel nem szerepelt vas kan- 
czellárt, belátta, noha kissé későn — 
hogy könnyebb volt néki amaz ötezer 
milliót Németországnak megszerezni, 
mint meg is tartani, észrevette, hogy 
a forgandó pénz lassan és észrevétlen, 
de biztosan visszagurult Francziaor- 
szágba és másfelé is és pajtásul ma
gával viszi a néraetveretii pénzt is, 
észrevette, hogy a német nemzeti gaz
daság hanyatlóban van, és hogy külö
nösen a mezőgazdasággal foglalkozó 
kis és nagybirtokosok mindegyre el
szegényednek, az állam fokozott adóit 
fizetui képtelenek és hogy a földbirtok 
értéke ott is rohamosan alászáll.

Bismarck elhatározta, hogy befo
lyása egész erejével arra tör, mikép 
Németország a szabad kereskedés meg
szorításával nemcsak ipari, de mezőgaz
dasági védvámokat létesítsen és ezen
felül még a vasúti tarifák felemelésé
vel is nehezítse meg a külföld árui és 
terményeinek Németországba bevitelét.

Erős dolog lesz ez még Bismarck
nak is.

Németország hazája a sok theori- 
záló nemzetgazdásznak, a legegysze
rűbben megoldható tételek felett kötet 
sorozatokat Írnak össze, annyira bonyo
lítják, hogy végre megzavarják a leg
egészségesebb észjárást is, a legkissebb 
érdekű nemzetgazdászati kérdés egész 
pro et contra irodalmat hoz létre, ele
get szólhat erről a birodalomba beol
vadt Zollverein viszontagságos története.

Bismarck terve már is heves ellen
zőkre talál benn Németországban, de 
leginkább Francziaországban, mely érzi, 
hogy ellene van leginkább fordítva a 
védvám éle.

A franczia journalisztika egyszerűen 
eltagadja a franczia kereskedelmi po
litikának protectionista jellemét, — ha 
még oly magasak is némely tételeknél 
a beviteli vámok, — azt állítja, hogy 
azok csak pénzügyi és nem védvámok, 
a franczia kereskedelmi minisztérium 
külszínre a szabad kereskedelmi irány
nak híve, tettleg azonban azt teszi, a 
mi Francziaország gazdagodásának elő
nyére válik, de nem üti a nagy dobra, 
a franczia nemzetgazdászoknak pedig 
van annyi belátásuk, hogy nem cziva- 
kodnak nagyhangú, de üres jelszavak 
felett, van annyi hazafiságuk, hogy 
hiúságból, avagy épen egyes osztályok 
érdekében nem támadnak meg oly 
rendszabályokat, miket üdvösöknek ta
lálnak a közhazára nézve.

Másként van ez Németországon, ki
vált a nem porosz államok és a rajnai 
tartományokban, hol az ellenállás leg
makacsabb lesz, holott pedig a kérdés 
eldöntése nagyon egyszeri'..

Németország egy vámszövetségben 
létező államtömb, tudja mennyi értéket 
képvisel a be- és kivitel, ha a bevitel 
értéke meghaladja a kivitel értékét, 
okvetlen vesztesség áll be a nemzet 
vagyonában, csakhogy természetesen nem 
egy év az elhatározó, hanem az évek 
bizonyos sorozata.

Ha pedig szorgalmasan áttanulmá
nyozzuk a vámforgalom egyes tételeit, 
akkor reá akadunk arra is, hogy mely 
czikkek lennének nagyobb, vagy kisebb 
vámmal terhelendők, a nemzeti vagyo- 
nosodás érdekében.

Az is nagyon egyszerű és nem kell 
ahoz foliánsok átbuvárlása, hogy a kül
föld tarifái ellenében minő vámtétele
ket kell felállítani, de igen is szüksé

ges hozzá, hogy a tarifa szerzője is
merje jól a külföldet, mellyel dolga van 
é3 gazdaságának forrásait —■ feltételeit.

Sajnos a mi kormányunk nemzet- 
gazdászai ügy látszik még a belföld 
körülményeit sem ismerik.

Mennyi értékű különösen Magyar- 
ország bevitele és kivitele és minő 
mennyiségben és minőségben szerepel
nek abban az egyes czikkek és termé
nyek, arról megközelítő számvetést sem 
tehetnek, mert harmincz év óta teljes 
vám közösségben élvén Ausztriával, soha 
sem tudhatjuk meg a közös vámvona
lon átment értékek mennyi része ér
dekli Magyarországot, — soha sem 
tudjuk, a mit pedig tudni leginkább 
érdekünkben állana, mennyi azon érték, 
mely vámmentesen Ausztriából behoza- 
tik és viszont oda kivitotik.

E felől szándékosan tudatlanságban 
tartanak, hogy sohase tudjuk meg hány 
száz miilóval koppasztanak meg éven- 
kint, azért kelle az egyenes adókat a 
netovábbon túl is fokozni, nohogy vala
hogyan eszünkbe jusson az osztrák ér
dekek ellenére fogyasztási adókkal se
gíteni az ország pénzügyein.

Bismarck jól felfogva Németország 
helyzetét a hadsereg nagyobb szükség
leteit nem az egyenes adók felemelé
sével , hanem vámok és fogyasztási 
adók ált;> akarja előteremteni és ez 
sikerülni fog neki a külföld számlá
jára, mig a belföldön az iptros és 
mezeigazdák számláját amúgy is köl
csönösen kiegyenlíti a nélkül, hogy 
egyik vagy másik kárt valljon. Ezzel 
azonban egyúttal Közép-europában beáll 
a vámhaicz korszaka.

A szerencsétlenül összepárosított 
Ausztria-Magyarországou pedig tovább 
is az osztrák ipar érdeke elnyomja a 
mezei gazuák érdekét, igy kívánja ezt 
az osztrák gyárosok ravaszsága és a 
magyar irányadó férfiak tudatlansága, 
avagy éppen hazafiatlansága.

— A iia d ü g y in in U x te r iu m b a n ,
tanácskozások folynak ez időszerint a bad 
bírósági intézmény revíziója fölött. A kö 
zös hadseregben sok íélszegség és kezdet
legesség akad, de a hadbíróság az elsők 
közt szégyenkezik. A hadbíróságok tagjai 
nagyobbára olyanok, hogy jól értenek 
ugyan a kardesörtetéshez, de jogi fogal
muk annál kevesebb van. Ezen a nyomo
rúságon kiván segíteni a hadügyi kormány.

— A  L a jth á n tn l n a g y b a n  In
dult meg a mozgalom az nj reicbsráth vá
lasztásokra. 1 1 2  ellenzéki képviselő, kik
hez időközben már többen is csatlakoztak, 
kiadták prograramjukat és ebben haugsu 
lyozzák a katonai létszám leszállítását és 
bosnyák okkupatiónak tovább ki nem ter
jesztését, ezen két pont a kormánypártiak 
programijából hiányzik. — Többnyire az 
üres phrazisokkal egyjelentőscgück. — Re
ánk nézve érdekes, hogy már elérkezett 
nek vélik az időt, midőn a delegatiók el
törlésével az összbirodalmi parlamentbe 
beterelhetik az elsorvasztott szegény Ma
gyarországot és ebben megegyeznek az 
osztrák pártok kivitel nélkül, a kormányon 
lévő úgy mint a kormányra törekvő. Most 
miután a közgazdasági rabszolgaság lán- 
cza a Tiszapárt által Magyarországra reá 
van erőszakolva, nincs már mit titkolniok, 
hanem egyenesen a czél felé törnek, mely
nek elérése annál közelebb áll, mennél in 
kább belebonyolódik a Tiszakormány a 
deficitbe és fizetésképtelenségbe.

— (B ism arck herezeg és a 
magyarok.) Kevesen tudják, hogy a „súly
pont Budapestre helyezésének4 nagy hir- 
aetője mily kiváló figyelemmel és érdek
lődéssel kiséri a magyarországi ügyeket s 
azoknak minden mozzanatát. A német can- 
cellár 1871 óta állandóan tartott maga 
mellett egy magyar embert (Csehi po
zsonyi születésű hazánkfiát), ki neki magyar 
lapok czikkeiből és közleményeiből az arra 
valókat mindennap lefordította. Csehi 150 
tallér havi fizetést húzott o munkáért, azon
ban a berlini kongressus utáni időkben, 
midőn a lapok Bismarckról és a német 
politikáról mind szenvedélyesebben írtak, 
a kancellár jak nem nagy kedve telhetett 
a magyar lapok olvasásában, 8 a fordító 
elbocsáttatott. Bismarck azonban ezután is 
folytonosan bő információkkal láttatta el 
magát a magyar ügyekről s a budapesti 
német főkonzulnak VV acker-Gotter bárónak

fokötelessége volt az információk megté
tele. Wiicker-Gotter b. jól tudott magya
rul, de azonfelül kiváló rokonszenvvel is 
viseltetett nemzetünk iránt s talán ez utóbbi 
körülmény ‘ok Ma, b° y tudósításait a can- 
cellár uem találta oh u részrehaj lattanok
nak, a minőnek ő szerette volna. Beava
tott körökben határozottan állítják, hogy 
Wacker-Gotter b. Budapestről eltételének 
ez volt a főoka. Az uj német főkonzul 
Busch Móricz már teljes elméleti nyelv- 
ismerettel jön Budapestre 8 itt bizonyára 
gyakorlatilag Is mennél előbb elsajátítja 
nyelvünket, hogy igy módjában legyen 
teljesen bű és pontos tudósításokat kül
deni kancellárjának.

— Uj u r i jk o i i r .  Hogy Német
országban mily csodabogár terem a reak
ció sndarán, ahhoz fogható példa még nem 
fordult elő a világkrónikában. Bismarck 
herczeg megsokalta a kritikát, melyet vad 
politikája ellen az ellenzék gyakorolni me
részel s bivei most olyanforma iniitvány- 
nyal készülnek föllépni, hogy jövőre a vi
tákban csak bizonyos meghatározott számú 
szónok vehessen részt és senkise beszél
hessen hosszabban tiz percznél.

Országgyűlés.
A képviselőház május 7-iki ülésén be

fejezte a magyar nyelvnek a népiskolák- 
báni kötelező okításáról szólló tör vény- 
javaslat részletes tárgyalását is, elfogadva 
Molnár Aladár és Irányi Dániel módosít- 
ványait. Négy kisebbrendü és jelentőségű 
törvényjavaslat vita nélküli letárgyalása 
ntán tanácskozás alá vette a ház az e r d ő 
törvényjavaslatot.  Hazánknak körül
belül 1 2 ,0 0 0  hold erdeje van s igy ezen 
ügy a legfontosabbak egyike, sőt az, hogy 
az erdőtörvény megalkotásához csak most 
fog törvényhozásunk épen nem válik di
cséretére, s pedig annálinkább, mert itt 
nem csak a kormányban van a hiba, mely 
a törvényjavaslat elkészítésével késett, ha
nem a képviselőházban is, mert a 1 2  évi 
alkotmányos színezetű aera alatt nem ta
lálkozott képviselő, ki ez ügyben sürgetett, 
vagy interpellált volna. E mulasztás k i 
forrása azon mély közönyösségben rejlik, 
melyet nálunk a közgazdasági érdekek 
iránt a kormányok és pártok minden idő
ben tanúsítottak. — A törvényjavaslat, mely 
végre a ház elé került íérezmunka, mert 
a 1 2  év alatt változó kormányok mind
egyike toldozgatott-foltovgatott rajta, sigy 
nincs benne rendszer, — egyöntetűség. 
Pártunk részéről Szederkényi Nándor tárta 
fel a törvényjavaslat hiányait, s mi
ntán azokat olyanoknak találta, miket mó- 
dositvány okkal helyre ütni nem lehet, —  
inditványezá, hogy a törvényjavaslat az 
erdőügyi bizottsághoz újbóli átdolgozás 
végett utasittassék vissza. A kormánypárt 
részéről ozajbely Gyula, s az egyesült el
lenzékből br. Simonyi Lajos szóltak hozzá, 
s e három beszéddel az általános vita be 
fejeztetett s a javaslat a többség által a 
részletes vita alapjául elfogad atott.

A május 8 -iki ülésben a törvéuyja 
vaslat részletes tárgyalásánál szóltak s egy
szersmind módositványt nyújtottak be Irá
nyi, Szederkényi, br. Simonyi Lajos és 
Szájbely, — módositváuyaikat azonban a 
ház többsége elvetette. Hasonló sorsbau 
részesült Szontagh Pál, Szederkényi, Gull 
ncr, Csanády és Kis Albertnak azon fel
szólítása, hogy a törvényjavaslat 2  ik § a 
teljesen nagyassék ki.

A május 9 iki ülésen folytattatott a 
részletes vita az erdőügyi törvényjavaslat 
felett. A 17 ik § nál mely az állami, egy
házi, közalapítványi s hitbizományi erdők 
mikénti kezeléséről szól az indítványok és 
módositványok egész halmaza adatott be, 
de a javaslaton javítani törekedők minden 
igyekezete kárba ment, mert minden mó
dosítást el vettetett —  a tanácskozások mene 
téré úgyszólván nem is figyelő többség állal. 
Szavazáskor mulatságos volt Stoll Károly 
főmamelnkot látni, —  ki egy szakasz el
len főlszóllalt, de midőn szavazásra került 
a dolog nem mert saját módositványa mel 
lett szavazni.

A május 10 iki ülésen a részletes tár
gyalás folytattatott — egy darabig, mig 
azutáD kénytelen volt az elnök határozat 
képtelenség miatt az ülést feloszlatni. A 
képviselő nrak nem szeretnek olyan unalmas 
nemzet gazdászati fejtegetéseket hallgató. 
446 képviselőből csak 94 volt jelen.

A határozat képtelenség konstatál&sa 
előtt nógrádi Szomagh Pál indítványára 
elhatároztatott, hogy május hó 12-től fogva 
a ház ülései d. n. 3 óráig fognak tartani.

A májas 12-iki ülésen a Szegedre 
kinevezendő királyi biztosról és Szeged 
területéni kisajátításról szóló törvényjavas
latok tárgyaltattak le s közülük az utóbbi 
úgyszólván vita nélkül elfogadtatott, — de 
annál nagyobb vita volt a kir. biztosság

ról szóló javaslat azon szakaszainál, melyek 
Szeged befolyását a város njjjáépitéaéaél, 
vagy nagyon szűk körre szorítják, vagy
teljesen megsemmisítik. — A többség több
szöri nyilatkozata ellenében — ezen hu
manitárius kérdést is pártkérdésnek tekin
tette, 8 az ellenzék részéről beadott leg
nagyobbrészt igen czélszerü módosításokat 
elvetette. Az ülés végén a vizszabályozó 
társulatoknak adandó állami előlegekről 
szóló javaslat tárgyalása kezdetett meg. 
A függetlenségi pártnak e javaslattal szem
ben elfoglalt álláspontját Simonyi Ernő 
fejtette ki, s egyszersmind határozati ja
vaslatot adott be.

A májas 13-iki ülésben letárgyalta a 
képviselőház a vizszabályozási társulatok
nak adandó állami előlegekről szóló tör
vényjavaslatot. — Ugyané napon a fő
rendiház is tartott U'ést, melyen a magyar 
nyelvnek a népiskolákban! kötelező okta
tásáról szóló törvényjavaslat felett tanács
kozott. Román Miron a javaslat felett 
napi rendre térést indítványozott. Őt tá
mogatták Vancsa, Mihályi és Mettiáu col- 
legái, vízözön előtti bornirtsággal túltömött 
beszédeikkel. A javaslat mellett Császka 
szepesi és Ipolyi beszterczei püspök szól
tak. A szavazásnál Román M. javaslata 
mellett csak négyen szavaztak, s igy az 
el vettetett. ____

Külföld.
Furcsa élet van ez idők szerint a min

den oroszok czárja birodalmának főváro
sában. Ki a pesti Haynau világot átélte, 
az birkát némi fogalommal a szentpéter
vári mostani közéletről.— Azntczák nép- 
telenek, a kedélyek lehangoltak. Két vagy 
három ember nem is mer egymással szóba 
állani, mert két ember már egy lázadó 
csoport a rendőrség szemében, s az ilye
neket, mint gyauusokat elfogják és bör
tönbe vetik.

A katonaság mindig fegyverben áll a 
kaszárnyákban, s a főbb rangú tisztek ko
csiját mindig egész szakasz lovasság ki
séri. A boltok folyvást üresek. Borzasztó 
rémhirek tartják izgatottságban a paloták 
és gunyhók lakóit. Az eltogatások még 
mindig napirenden vannak s nem csak ta
nulókra és fiatal emberekre szorítkoznak. 
Az elfogottak közt van egy Adsof nevű 
biró is, ki csak nem rég szerepelt egy ni
hilisták felett ítélő bíróság élén ; — a nem
zeti bank igazgatója Pytlinn, az első ka
tonai anditor neje, továbbá Dreitelen tá
bornokok több rokona, — a titkos rend
őrség mindkét főnöke és még számos no- 
tabltitás.

A porta, mint hírlik oda nyilatkozott 
hogy Görögországgal felvenni óhajtja a 
tárgyalásokat, de nem az earopai hatal
mak közvetítésével, hanem direct az at
héni kormánnyal.

Francziaországban a miniszter válság 
lehetőségét emlegetik; májas 11-én miut- 
egy 5000 radikális értekezletre gyűlt össze, 
melyen Clémenceau a radikálisok prog
ramját fejtegetvén a kormányt az altra 
montanismussali kaczérkodásról vádolta. A 
sajtó azonban nagyobbrészt a kormány 
mellett nyilatkozik, mint a mely ez idő 
szerint mint két kamra többségét képviseli.

Battenberg hcrczeget Odessán keresz
tül Livadiába való utazásban nagy kitün
tetéssel fogadták. Disz őrség és zene mel
lett Totleben Heinz és Semecska táborno
kok vonultak elébe. A polgármester és a 
szláv bizottság elöljárói üdvözlő beszédet 
intéztek hozzá, — a bolgár árvaház leá
nyai virágokat szórtak útjára. Annál több 
szerb tövis fogja majd kényelmetlenné ten
ni fejedelmi székének párnáit. Mialatt a 
kis Battenberg utazik az újdonsült ország 
újdonsült trónját elfoglalni az alatt a nagy 
Ausztria is egy nagy foglalást tesz ugyan
csak a battenbergi országot csináló ber
lini kongresszus határozata alapján. — 
Mint Ragnzából írják f. h. 12 én vette át 
Anstria ünnepélyesen a Montenegróból neki 
Ítélt Spizzát. A Spizza megszállására ki
rendelt csapatok ugyanis e napon átlépték 
a határt s minden akadály nélkül bevo
nultak a kikötő állomásába, hol megjélen- 
tek Miklós montenegrói fejedelem követei, 
kik az osztrák katonai és polgári ható
sághoz intézett beszédeikben Spiziának 
Ausztria részére történt átadását hivata
losan constatírozták. —

Az országos hadsereg tényleges szol
gálati idejét a czár hat évről háromra szál
lította le. A czár ezáltal a hadi budgot 
tetemes leszállítását akaija elérni A kif- 
ázsiai orosz török határszabályosó bizottság 
befejezte már mnnkálatait. Stebenczky ez
redes tndósitotta ar orosz kormányt, hegy 
a határ a fekete tenger partvidékén, Abu- 
leti és makriana falvak között kezdődik 
és egy hegyhát meutén Artwinig dél felé 
nyúlik el. A mozoli és icsali vitás hegy
szorosok Oroszországnak adattak át.



A fekete haléi a Kaukázusban. A ti- 
fliRi kerületi Gori városából jelentik, hogy 
Chidisztavi falvában és vidékén a .mis 
vali“-nak nevezett fekete halál mind na
gyobb elterjedést nyer és senki sem veszi 
figyelembe, az óvintézkedések elhanyagol
tainak, daczára, hogy a fönt említett fa
lunak majdnem összes lakossága kihalt 
már. A papok vonakodnak beszeutelni a 
százakra menő halottakat s a rokonok 
félnek eltemetni hozzátartozóikat.

Az orosz csapatok megkezdték a ki
vonulást Kelet-Kumeliából, s néhány ezred 
már a Pruthig ért, — s igy Andrassyna’i 
beteljesült egy bölcs jóslata, mit akkor 
moudott midőn az oroszok a Pruthot át
lépték s egy kiérdemelt osztrák állarafértiu 
figyelmeztette őt az oroszok előnyomulásá
ból származható következményekre. „Minél 
messzebbre mennek — mondá a szellem- 
dús klllUgyér — annál messzebbről fognak 
visszahátrálni.“ S ime, mit a látnok poli
tikus jósolt, megtörtént, — csakhogy köz
ben sok más egyéb is, mit a látnok nem 
látott.

Angol Kanadában (Amerika) kis össze
ütközés van a kormányzó és törvényhozó- 
testület között; a minisztérium cl akarta 
bocsáttatni a quebeki alkormányzót, a kor
mányzó (a királynő veje) azonban nem 
akarta végrehajtani ezen határozatot, mert 
előbb a londoni kabinet véleményét akarja 
meghallgatni, mire a törvényhozótcst Illet 
kimondotta, hogy ezzel a kanadai alkot
mányt sértette meg, mert az angol kor
mánynak semmi köze sincs a kanadai 
belügyekhez.

Az osztrák-magyar és augol diplo
maták abban fáradnak, hogy a szultánt 
Burgas és Ikíiman visszavételére, vagy 
legalább ezen pontoknak török csapatok 
által való megszállására bírják. De a szul
tán azt feleié, hogy adott szavát már nem 
törheti meg. Anglia tanácsolja a portának, 
hogy Janiuáról semmi sziu alatt se mond
jon le Görögország javára; Francziaország 
viszont ellenkező tanácsot ad.

A szultán elé törvényjavaslat teljes/,- 
tetett a miniszterek felelősségéről; ennek 
szentesítése után Aleko pasa Philippopo- 
lisba megy. Az angol nagykövet javasla
tát a bagdai vasút tárgyábau a porta nem 
logadta el.

Athénben nagyon kellemetlen beuyo 
mást tesz az albánoknak makacs görög- 
ellenes magatartása; a kormánykörök kü
lönös boszaukodással fogadták a liga leg
újabb kiáltványát, melyben az albán nemzet 
nevében kijelenti, hogy az utolsó emberig 
védeni fogják hazájukat Görögország ellen.

Az orenbergi kormáryzóságból távir- 
ják, hogy Orenburgban a tűzvész, mely 
ápril 28-án a félvárost elhamvasztotta május
8 -án, gyauitbatólag szándékos gyújtoga
tásból újra kiütött; a tűzoltók és katonák 
emberfölötti erőfeszítésének sikerült a pusz
tulást elég jókor megakadályozni; jhauem 
a kozakelőváros jófele mégis hamuvá leit.

Uralszk ottani kotmányzóságbóljelen
tik: Roppant szélvész mellett e hó 11-én 
Uralszk város félig a tűzvész áldozatául 
esett. A tűz még tart. Menteni lehetetlen.

Perm kormányzóságból közlik: ízbűt 
város öt órai borzasztó lángtenger után 
porrá égett.

A nagyherczeg és családja elutazott 
Pétervárról.

Baranyamegye évne- 
gyedes közgyűlése.

(május 1 2 -én)
Főispán d. e. 1 0  órakor megnyitván 

a gyűlést, melyen a beállott és még tél 
idején is rosznak nevezhető időjárás foly
tán a tisztviselői kar sem jelont meg tel
jes számmal, vidéki bizottsági tagot pedig 
alig láttunk egy-kettőt. A jelenvoltak is 
annyira a rósz idő behatása alatt állottak 
hogy igen kevés érdekeltséget tanúsítottak 
a BzöDyegcu forgó Ügyek iránt. Mély meg
indulást keltett mégis a baranyavári j írási 
szolgabiró távirati jelenése melyben tudatja 
hogy f. hó. 1 0  én hajnali -1 óra tájban a 
Dráva a legnagyobb kitartás és erőfeszí
téssel oltalmazott utolsó védtöltést is átsza- 
kitotta, Bellye egészen s Dárdának is egy - 
része viz alatt áll. Az ár egyre nő s a 
Duna is folyton árad. Főispán jetenti, hogy 
a veszélyről a korináuy azonnal értesitte- 
tett s a helyszínére mentő dereglyék kül
dettek. Főjegyző a közmunka alapból egye
lőre 300 ftot kér kiutalványoztatuia további 
védmunkálatokra, és miután az esetleg 
szükséglendő pénz összeget egyelőre meg
határozni nem lehet, kéri a közgyűlést, 
hogy hatalmazza fel az alispánt szükség 
esetén nagyobb összeg ki utalványozására, 
mi egyhangúlag clfogadtatik.

Ezután a gyűlés a megállapított napi
rendre tér át.

ülvastatik az alispányi évnegyedes

Í'elentés, melyből a következőket emeljük 
ti: Az elemi csapások a közlekedési uta

kat s különösen a hidakat annyira meg
rongálták, hogy helyre állitásnk nagy mun
ka és pénzerőt fog igényelni. A közbiz
tonsági állapot meglehetős, mit azonban 
az egészségügyről nem lehet elmondani. 
A vörheny és roncsoló toroklob több hely
ségben mint járvány lépett fel s különösen 
a gyermekek közt nagy pusztítást vitt vég
hez, szerencse hogy a múlt évben a népe
sedést arány kedvező volt, mert a szaporo
dás 1314-el múlta felyűl a halálozást. Az 
állatok egészségi állapota sem mondható 
kielégítőnek, különösen a lovak közt a 
hurut-ár és a juhok közt a rüh pusztított. 
Megemlíti végül, hogy a Szeged és szeged- 
vidék* vizkárosultak  részére a megye terít 
létén 7709 ft 13 kr. 5 db. cs. kir. arany 
1 db. ezüst tallér 4 db. ezüst forint és 4 
db. ezüst huszas gyűlt be, mely összeg

rendeltetési czéljára leeudő fordítása végett 
a belügyminisztériumhoz clkUldotett. Olvas 
tatik ezután a belügyminiszter leirata s 
ennek kapcsában a hozzá intézett kir. kézi
rat, melyben ő felsége köszönetét fejezi 
ki az ezüst menyegzője alkalmával az ország 
minden törvényhatóságától hozzá intézett 
hódolati feliratokért. Tudomásul véteti*.

Ugyancsak a belügyminiszternek a 
katonai megkeresések gyors eliuté’ése tár
gyában valamennyi törvényhatósághoz inté
zett leirata, úgy a gondnokság alá helye
zés és az atyai hatalom megszüntetése tár- 
gyábani azon leirata, hogy azt az illetők
nek lemenő ágbeli kiskorú rokonai is kérel
mezhetik, tudomásul vétetnek.

Az árvaszéknél rendszeresíteni határozott 
könyvivői állomáshoz nem adhatja a belügy
miniszter beleegyezését, mivel az árvaügy- 
kezelési alapot ezrei terhelve látni nem 
szeretné, s a megye nem matatta ki, hon
nan fogná azt fizetni. Ideiglenesen azon
ban, mig az árvaszékek központosítási 
munkálatai be fejezve ne-n ! szn"k. egy 
ily könyvivő alkalmazását 2 írt. 50 kr. 
napidij mellett nem ellenzi. Főispán in d’t- 
ványára elhatározta a közgyűlés, hogy 
mintán a központi kezeléssel felszaporodott 
árvaszéki teendők ezen állomást nélkülöz- 
hetlenné teszik, azt mint hivatalt a jövő 
évi költségvetésben rendszeresi'eudi s ez 
iránt a belügyminisztériumhoz újabb tel
terjesztést tesz. Főispán tudatja, hogy ezen 
állomásra ideiglenesen Preisz Adolfot nevez
te ki.

A bagatell törvény egy kiadványá
nak a köznép közt a törvényhatóság 
közegei a szolgahirák által eszközlendő 
terjesztése tárgyában kelt miniszteri leirat
nál Sey mohácsi szolgabiró kikel a minisz
ter iutentiója elieo. A szolgabirónak nálunk 
úgy is már az a szerepe a potitikábán, 
mi a chininnek a patbologiában, t. i. 
minden ellen beadják, s igy nem lehet 
csodálkozni, ha a miniszter azt is felteszi 
róluk, hogy commis-voygeurok lesznek, s 
oly könyvekkel, miket minden könyvke
reskedésben megkaphat az, kinek szüksége 
vau rá, —  faluzni Ingnak. Sey nem akar 
ilyeu voygeur lenni, s azért mégis kapta 
a főispánytól a leczkit, de azonnal.

Bezedek község birtokosainak több
sége által a magántulajdonosok fiüdjéni 
legeltetés ügyében alkntotott és törvény- 
hatóságiiig is jóváhagyott szabályzat ellen 
nehány birtokos a minisztériumhoz felleb
bezvén a belügyminiszter ellentétben az 
ilyeu ügyekbeui minden eddigi miniszteri 
intézkedé sei, a szabályzatot feloldja azon 
okból, ni rt a mások földjéül legeltetés 
mások tulajdonát csorbítja s a tulajdon- 
jogi viszonyok szabályozása sem a község, 
— sem a törvényhatóság hatáskörébe nem 
tartozhatik.Ezcu (igen correct) felfogás ellen 
hivatkozással a miniszteri szabályrendele
tekre s az országszerte ember emlékeze
tet meghaladó idők előtt bevett s azóta 
folytonosan gyakorlatban levő és nemzet- 
gazdászatilag is helyesnek (talán inkább 
nagyon is helytelen és károsnak) bizonyult 
s már mintegy törvénnyé lett szokásra, a 
belügyminisztériumhoz uj felirat küldetik.

A pénzügy miniszter a fényüzési adók 
eltörlése tárgyában tett felterjesztésre azt 
válaszolja, hogy ezen ügy most komoly 
megfontolás tárgyát képezi a pénzügymi
nisztériumban. Tudomásul vétetett.

Az adó fi lszólamlási bizottság tag
jaivá Kos/.its Szilárd és Sey László válasz
tattak meg.

A vallás- és közoktatási miniszter 
helyben hagyja Kovács Teréz, szabolcsi 
volt rom. kath. tanító özvegyének nyug
díjaztatása tárgyábani felterjesztést.

Az állandó választmány előterjeszti a 
gyánioltak és gondnokoltak pénz, és pénz
értékei kezeléséről szóló szabályrendelet 
tervezetét. Elfogadtatik.

Hasonlókép elfogadtatik a bírságpén
zekről szóló szabályrendelet azon módosí
tása, hogy azon tisztviselő, ki megbirsá- 
goltatván, hivatalától is felfüggesztett, s a 
reá rótt bírságot a kiszabott batáridőre 
le nem fizeti, állásától végleg megfosztas- 
sék, azon tisztviselőnek pedig, kiállásától 
fel nem fliggesztetett, nem fizetés esetében 
a birság tiszti fizetéséből vonassék le.

A bellyei (irodalomnak Baranyavár 
község pótadó kivetése ellen beadott folya
modványát nem találta elfogadhatónak a 
választmány, mert a miuisteri rendelet 
folytán megejtett vizsgálat kiderité, hogy 
nem e pótadó, haucrn a jegyző fizetés érde
mében jött a község és az urodalom közt 
létre azon egyesség, mely szerint, az uro
dalom évevkénti 250 írttal járul a kör
jegyző fizetéséhez, és mert a község telje
sen törvényesen vetette ki az urodalom 
terhére az 574 frtuyi pótadót, miről a 
minister feliratban értesitetni fog.

A soproni kereskedelmi iparkamra 
megkereste a törvéuyhatóságot, hogy Po
zsony és Kassa városok példájára a háza
lás korlátozására saját területén szabály ren
deletét alkosson. A választmány a megye 
területéo a házaló kereskedést, különösen 
a félreeső falvakban még szükségesnek, 
(?!) s megszüntetését korainak látja, — s 
bevárandónak tartja a törvényhozás ez 
iránybani intézkedését. A választmány zen 
véleménye elfogadtatik s arról a met t 
reső iparkamra értesitetni határoztatik.

A tüzrendőri kerületek száma a szol
gabiró i járások szerint hétben állapitatik 
meg. A kéményseprés ellenőrzésére a szol
gabiró a kéményseprők közül egy ellenőrt 
nevez ki. Ennek kötelessége lesz minden 
negyedévben a kerületében levő kémények 
tisztán tartásáról meggyőződni. Fizetése 
lesz minden kémény után két krajezár, mely 
a községi pótadóval szedetik be. A kémé
nyek télen minden hóban egyszer, s nyá
ron minden két hóban egyszer sepreudők. 
Forray és Sey szolgabirák e javaslatot

kivihetctleuek s az ellenőrzést leh-tétlen
nek tartják. A gyakorlatban marad min 
den a régi, azzal a különbséggel, hogy a 
község egy njabb adónemet kénytelen 
kezelni s elszámolni, s a közönség egy 
felesleges állomást fentartani s fizetni. —  
A választmány javaslata elfogadtatik.

Olv istatik ezután az 1878 évi megyei 
házi pénztáróli számadás és az 1879 évi 
közmunka váltsági előirányzat, és mind
kettő elfogadtatik. .

A bogdása • seüyei - oszroi- kisesányi 
ntvonalnak a megyei utak hálózatába 
leeudő felvételét s kiépítését akkora hal isz- 
tatta a választmány majdanha a siklós- 
vaiszlöi üt ki lesz építve. Elfogadtatik.

A dázsonyi Dfávapwt biztosítása czél* 
jából felállítandó uj körtöltés iránt jelenti 
a küldöttség, hogy azon drávai sarkantyú* 
melyekről a minisztérium beszél s melyek
nek fentartását javasolja, már rég nincse
nek meg, s igy azokat fentartani nem lehet 
de nem is képes a megye közönsége a Dráva 
folyót szabályozni, s ezért azt javasolja a 
küldöttség, hogy ne dobjunk több pénzt 
a Drávába, hanem védjük magunkat mint 
part lakók, úgy a hogy tudjuk.

A liptód-lancsuk-mohács-kölkedi vad
víz szabályozása a választmányi jelentés 
szerint eddig azért késett, mert Mohács 
nagy község gátolta annak keresztül vite
lét. Az ezen ügyben tett kezdeményező 
intézkedések ellen folytonosan felfolyamo
dásai élt, s e/ek egyikében azt is állította 
hogy neki ezen vadvizek előnyébe vannak. 
Mindennek daczára a választmány intéz 
kedett, szakértőkkel az árteret megvizs
gáltatta s arról térképet és levezetési ter
vet készített és pedig kettőt: az egyik 
szerint Mohács felett, a másik szerint Mohács 
alatt lennének ezen vadvizek a Dunába 
vezetve. A választmány és a közgyűlés az 
első tervet találL. helyesnek és elfogad
hatónak.

Az árvaszék előterjesztése Náray Gyula 
alszámvevő jutalmazása iránt, ilyen alap 
hiányában el nem fogadtatik, úgy szinte 
egy dijnoki állomás rendszeresítése iránti 
kérelme megtagadtok.

Ezután a tiszti főügyész jelentése olvas
tatott fel a kincstári képviselet után meg
járó díjazása ügyében, mi elfogadtatik s a 
minisztériumhoz felterjesztetni határoztatik-

A többi kevésbbé nevezetes ügyek 
kö/.ül megemlítjük Kovács Sándor és társai 
csúzái lakosok Boszniába volt fuvarosok 
kártérítési kérelmét, mely v isszau t'is itta -  
tott, Stajevicz János és Székely József által 
Mohács nagyközség azon határozata ellen 
melylyel az iskola épületeknek tulajdon- 
jogi bekeblezését a kath. bitfelckczett .ré
szére engedélyezte, beadott felfolyamod- 
váuyt, mely formahiba miatt szinte visz- 
szautasittatott.

Az ülés délutáni */4l órakor oszlott 
szét. (Úgy látszik, hogy a sok és neveze
tes ügyeket tartalmazó tárgysorozat nagyon 
és sebesen lett lemorzsolva.)

Egy részlet
a megyei árvaügy kezeléséről.

Az árvaügy fontosságát tekintve ké
rem a tek. Szerkesztő urat, hogy jelen köz
leményemnek becses lapjában helyt adui 
kegyeskedjék.

Nincs közigazgatásunknak oly kényes 
és lelkiismeretességet igénylő ága, - - mint 
az árvaügy. —

Alkotmányunk vissza állítása előtt az 
árvapénzeket az adóhivatalok kezelték, és 
pedig épen nem megfelelően, a mennyiben 
a kezelés igen felületes volt, és nem ta
núsítottak lelkiismeretes pontosságot, a mi 
a következő esetből világosan kitűnik:

Mohácsi Klosz József és neje Loliner 
Kataiin tartoztak ; és pedig; N.-Bolyi Men- 
czinger Mihálynak 1860 év előtt 296 frt. 
17 kr. pp., MoDyorodi Verner Ottilának 
100 frt. pp., Lancsuki Zeitfogel Margith- 
nak 129 frt. o. é., Szaiki Kaszl Margitli 
előbb férjezett volt Meiszter Antalnéuak 
90 frt. 49 krral o. é. Időközben a fenti 
hitelezők mint elhaltak, és a haláleset fel
vétele alkalmával a kötvények az akkori 
mohácsi cs. kir. szolgabirói hivatalnak át 
lettek adva hagyatéki tárgyalás eszközlése 
végett, de mivel az árvatárakat már a mo
hácsi cs. kir. adóhivatal kezelte, a font- 
jelzett kötvények oda lettek át téve, és az 
adósok főkönyveibe lettek beiktatva, uj 
kötvények állítattak ki és az adósok bir
tokára be lettek kebelezve és pedig: a mo
hácsi 549 tjkvben, n.-bolyi elhalt Men
czinger Mihály kötvénye 296 frt. 17 kr. 
pp., elhalt Veruer Ottilia kötvénye 100 
frt. pp. ossz. 396 17 kr. pp. C 1. 4233/858 
ikt. sz. alatt. —

Lancsuki elhalt Zeitfogel Margith köt
vénye 129 frt. o. é., elhalt szaiki Kaszl 
Margith követelése 90 irt. 49 kr. összesen 
219 frt. 49 kr. o. é. ugyan a mohácsi 549 
tjkvben C. 4. 6463/860 ikt. sz. alatt, be- 
keblezve. —

A mohácsi cs. kir. adóhivatal 1861 
évben átadta az árvatárt a községeknek 
a C. 1. alatt betáblázott kötvényeket, me
lyek n.-bolyi Menczinger Mihály és mo- 
nyoródi Verner Ottilia örököseié lutek 
volna, a babarczi község árvatárnak, azok 
árvái részére, mint fedezetet. —

A C. 4. alatt hetáblázott kötelezvényt, 
mely lancsuki Zeitfogel és Szaiki Kászl 
örököseié lett volna, átadta az adóhivatal 
a szaiki községnek, ezek árvái követelé
seinek fedezésére.

Babarcz község árvaatyja a C. ). alatt 
bekebelezett összeget készpénzben meg is 
kapta a Babarcz községi árvák részére, 
mutatja ezt a C. 1 1 . alatti 4232/869 ikt. 
sz. törlési végzés. —

A szajki árvákatyja szinte a C. 4. 
alatt betáblázott 219 frt. 49 krt. felvette,

a szajki községi árvák részére, mutatja a 
C. 31. 324/872 ikt. sz. a. törlési végzés.

De a Menczinger, Verner, Zeitfogel és 
Kaszl-féle örökösök mai napig nem kap
tak egy krajezárt sem. —

Tekintetes Szerkesztő Ur! íme ezen 
esetet kívántam a nyilvánosság elé hozni, 
nem azért, mintha az egészben csalást vagy 
bármely rósz akaratból kifolyó tetteti lát
nék, nem hanem annak —  hogy a fent 
érintett árvák követeléseiket nem kapták 
meg, oka a hiányos, felületes kezelésben 
rejlik, valamint, hogy az illető kezelő tiszt
viselők a kellő szakértelemmel nem birtak, 
innen is magyarázható, hogy a mohácsi 
cs. kir. adóhivatalban néhány ezer forint
nyi fölös pénz lévén, az 1861 évben a Ba 
rauya megyei tartalék alapnak adatott át.

Már most miután nevezett örökösök 
eddig pénzöket nem kapták meg, azok kö
vetelései kamatokkal és pedig Me- inger 
örökösök 641 frt. 24 kr., Verne, örökö
sök 216 frt. 32 kr., Zeitfogel örökösök 
187 írt. 95 kr. végre Kaszl féle örökösök 
131 frt. 84 kr. Összesen 1177 frt. 45 krra 
rúgnak 5°/0 pertel nem is számítva a ka
matok kamatjait. —

M ih á ly i M á tyás.

Siklós, 1879. m ájus 12.

A „Pécsi Figyelő” f. é. 19-ik számá
ban P. r. ur, a Siklóson létesíteni szán
dékolt közös iskolai ügyei fejtegetvén, 
valóban élethiven adja elő, ezen feleke- 
zetnélküli intézet fel nem állithatásának 
okait; s mint hivatását jól felfogó peda
gógus —  bár szomorodott szívvel consta- 
tálja, hogy egyelőre megbukott, de más 
részről híven felkarolja a szükséges ténye
zőket, melyek a rom. kath. népiskola fen- 
állhatásának feltételeit képezik, s ismerteti 
az arra hozandó anyagi áldozatok mikénti 
osztályozását, s annak beszedését. — De 
alig hihető, sőt egyenesen kétségbe lehet 
vonni, hogy az ez ügyben hozott határo
zatok végrehajthatók s gyakorlatilag ki
vehetők lesznek.

Sajátságos nézete népünknek, hogy 
minden tiszteletbeli hivatalos állásokat, 
különösen az egyházi és iskolai adminis- 
tratió terén, nem az arra leginkább hiva
tott és tanult honoratior, kereskedő vagy 
iparos osztályból, hanem kiválóan ezek 
kizárásával, a korlátolt gondolkozással 
bíró alsóbb né osztály köreiből igyekszik 
betölteni.*) — Innen van, hogy Siklóson 
ez idő szeréut, a/, egyházi és iskolaszéki 
hivatalokban, a honoratior osztályból egyet
len egyén sincs beválasztva. - Különösen 
a rom. kath. iskolaszék mai napság oly 
elemekből áll, a kik közül egynémelyek 
még a 1 0  parancsolatot sem tudják (tisz
telet a kivételnek), s kik nem általjik 
palam publice kimondani, hogy azért nem 
kell ezen vagy amazon hivatalra ez vagy 
amaz egyéniség, mert kálomista.

De jólétekkel elmondhatjuk, hogy a 
siklósi rom. cath. iskolaszék ez idő sze- 
rénti tagjai között sokan vannak, a kik 
nem hogy hivatalos állásuk betöltésére 
megkivántató ismeretekkel, s képességgel 
bírnának, de az iskolai vizsgák alkalmával 
egy II- ik vagy III ik osztályú népiskolai 
gyermeket sem tudnának megvizsgálni, s 
annak tehetsége felett bírálatot mondani.

Már pedig jogosan meglehet kivánui 
egy iskolaszéki tagtól, hogy ne csak a 
gyermekek tanulmányait és ismereteit mér
legelhesse, de magának a tanítónak ké
pessége felett is mondhasson Ítéletet, s 
időről időre az oktatás menetére szigo
rúan felügyeljen. —  Ilyen pedig közöttük 
egy sincs. — Ne csodálkozzanak azután 
ezen urak, hogy az iskolaépület dűlőiéi
ben van, s nem tudják az arra való költ
séget előteremteni.

Ha tehát valamely nagy községben 
volna jogosultsága és szüksége a közös, 
vagy is községi iskola felállításának, azok 
között Siklós első helyen állana; mert itt 
a létező 4 vallásfelekezet gyermekeire 
nézve örvendetes lenne, ha a helyett hogy 
a házi és szülői traditiók tudatlanságából 
merített és magokba szitt rósz szokásokból 
csúfolni és gyűlölni, —  a községi közös 
iskolában becsülni és szeretni tanuluák 
egymást, s a közös hazának felvilágosult 
hasznos és jó polgáraivá neveltetnének.*')

Városunk anyagi helyzete és jöve
delmi forrása meg is engedné azt, hogy 
egy ily félekezet nélküli községi iskola 
felállittathatnék és virágzásnak indulhatna. 
—  De borzalom fog el bennünket, ha meg
gondoljuk, hogy egy ily községi iskola
szék tagjainak megválasztásánál is ugyan
azon irányelv uralkodnék, s ugyanazon 
eszme győzedelmeskednék, mely jelenben 
a túlnyomó töb iségben lévő rom. kath. 
egyliázközön8ég tagjai között uralkodik, 
hogy uem az arra hivatott és értelmisé
génél fogva képesített honoratorok, művelt 
kereskedők és iparűzök osztályából, hanem 
ellenkezőleg a többnyire ács és kőműves 
legények, napszámosok, lámpagyujtogatók, 
vinczellérek, s még nehány alsóbbrendű s 
korlátolt elméjű iparüzők osztályából ke
rülnének ki a választási urnából az isko
laszék tagjai. — Mert nálunk a plebejusok 
6 O°/0-nyi számarányban állanak a patríci
usokhoz; s ezek ha tehetnék, még városi 
orvost, mérnököt, ügyvédet és jegyzőt is 
maguk közül választanának, mert ezek

*) így van ez másutt is, m ert azok, kik a 
megvaiasztandók névjegyzékét előírják, önérdekük
ben ollyanokat szemelnek k i, kikkel könnyebb 
elbánni. Szerk.

**) Hja, ha a felekezeti féltékenység nem ál- 
laná ú t já t ! — Egyébiránt meggyőződésünk a z , 
hogy Siklóson, ha valamennyi többi felekezet egye
sülne is egy községi népiskolában, a reformált fe
lekezet akkor is távol tartaná magát attól. Miért?

azt ugyan tálán maga sem tudja, hanem ez 
már országos irány és megcsontosodott előítélet

Szert.

gyűlölik a tanult embereket és ezek n*. 
tályát. ^

Ilyen kezekben pedig nemhogy 
dásthozó, de bajt és szerencsétlenné̂ ,
okozó, demoralizáló hatással lenne az i| 
intézet felállítása s vezetése. Az is 
történhetnék, hogy kizárnának abból va>v 
is annak igazgatásából reformátust, g{jrg; 
keleti, vagy mózes vallásu, értelme*, J  
műveltebb rom. katholikus polgárokat h 
mert a rom. katholikus közönség alsóbb 
rendű tagjai túlnyomó számban vannak 
a műveltebb s qnalificáltabb rom. kath 
polgárok, s az összes többi vallásfelekezl 
tagjai között, s övék lenne a hatalom at f 
iskola felett.

Ezek azon indokok, melyek rendesen J 
előtérbe lépnek, valahányszor szóba hoz* 
tott a községi iskolai ügy; s ezek az„ü 1 
indokok, melyek vezérlik az értelmesebb ‘ 
p figarókat a jövőben is ezen kérdés nie-. 1  
oldásánál mindaddig, mig a polgársá°|; 
túlnyomó részében meg nem érik -.3 az 
eszme, hogy öntudatra ébredvén, belátja 
saját tehetetlenségét s képtelenségét, mely. | 
lyel eddig törekedett ily állások betölti- S 
sénél egyedül önmagát mindenekben ebi- 9  
térbe tolni, s belátandja, hogy nem képes 1 
kivon betölteni az elvállalt tisztet, s hely; I 
ad az értelmesebbeknek.

Addig tehát kénytelenek vagyunk a | 
hogy úgy —  saját felekezeti iskoláink*; % 
fentartani s azt a mai tanrendszer sziuvo- 1  
nalára emelni törekedni —  azon remény. 1  
ben, hogy talán már a közeljövő megbo- 1  
zandja az óhajtott czélt, melynek elérésére  ̂
minden értelmes embernek törekedni er- E 
kölcsi kötelessége.

___  K orsós Péter.

S e l ly e ,  1879. májas 12-án.
A dráva áradása a műit héten vide- I 

küukön is veszélyes mérveket öltött, úgv 
hogy midőn a túl Slavoniai részen 1 
az ár kis tengerré vált egész határokai £ 
teljesen elbontván, az innenső részeu a 
seílyei uradalom által Zalata község határa 
fölötti birtokán emelt védgátnak dőlt, néhol • 
másfél öl magasságnyi víztömeg nem kis 
aggodalmat kelthetett a közvetlenül érde
kelt birtokosokban, eltekintve attól, hogy 
ezen töltés elszakadása esetére az ár köz
vetlenül a megyei nagytöltésnek rohanván 
a veszedelem nem is gondolt terjedelművé ‘ 
válhatott volna.

De hála a gondviselésnek, ezen vészé 
delem ezúttal elhárítva lön, és pedig tekin
tetes Bartóssághí uire segéd szolgabiró úrnak 
épen a kellő időbeni megjelenése, s azon
nali erélyes intézkedése által.

F azekas Sándor.

Különfélék.
— Csehül vagyun k! Eltromhitálták 

ezt május 1-én virradóra cseh muzsikása
ink és ugyancsak kettős lépésben igye
keztek a csípős és deres hajnal fogvaczog- 
tató befolyását ellensúlyozni, a dér, bár
csak gyengébb kiadásban ismétlődött 2-án 
és 3-án, erre azután bekövetkezett ismét 
a két-három napos szakadatlan eső a hét
főn volt első fagyos szent, Pougrácz napig, 
ez hideg éjszaki szelet hozott, mely Szer- 
vácz napon is eltartott, mig nem Bonifácz 
hajnalán az ég kiderült és a fagynak si
ralmas nyomait hagyta nagy részt kihaj
tott szőllőinkben, a kora és a kényesebb 
fajok hajtásai elfonyadva búsan lehajtják 
fejeiket, az alig kifestett bimbók megpör- 
zsölődtek. Szerencsés ez évben azon sző
lősgazda, ki későn metszetett és igy az 
amúgy is több héttel elkésett vegetatiót 
még inkább késieltetie. — Május 15-ke 
van és rendesen fűtünk, a Mecsek pedig 
hóval van borítva, de azért kis poétánk 
még sem fázik mert ime ezt írja:

M á ja s  d e r e k á b a . . . .
Május derekába jutottunk már e ,
Az idő mégsem hagy föl a hideggel;
Havas eső esik, fű a hideg szél,
Az idő egészen olyan mint a tél.

A kandalét fűtik, a hol tehetik,
Hol a fűtőszer nem fogyott el ed d ig ;
A kinél elfogyott, — ott van a suba 
Leveszi a szegről s magára húzza.

Kinek ruhája sincs, az bizony fázik,
S ha az utczára megy, által is azik. 
Eűtőfám elfogyott a hó elején 
~iS a subámat meg zálogba tevém.

Azért még se fázom, — sőt melegem van; 
Mert atellenünkben a kis ablakban 
Ragyog két tüzes nap, két gyönyörű szem, 
Melynek hősugárzó íeuyén melegszem!

I f j.  V árady Ferencz.
— - L apunk 16 ik szám ában m ár egy

ezer felszólaltunk a helybeli német sztetár- 
sulat azon jogbitorlása elten, hogy előadá
sait anonceirozó hirdetményein „Stadtiscbes 
Theater“uek nevezi magát. Elmondottuk, 
hogy ha nekünk városi színházunk leeud, az 
csak magyar tesz. Most pedig rendőrsé
günknek mondjuk el, hogy a budapesti ka
pitányság a magát négy évvel ezelőtt ha
sonló czimmel anonceirozó hermina téri 
színtársulatot készletei elkobozása terhe 
alatt tiltotta el ezen czimbitorlástól. Hja az 
Budapesten volt s nem hier in Filnfkircbeo!

—  A  D rá va  kiöntése fo ly tán  megyén
k e t ért árviz veszélyről a megyei közgyű
lési rovatunkban közlötteket még a követ
kezőkkel egészítjük ki. A steyer havasok
ban levő hó olvadása s a nagy mennyi
ségű vadvizek bevezetése által hirtelen 
nagyra nőtt Dráva lefolyásában az alsó 
Duna magas vízállása által is akadá
lyozva tevén, már 8 -án átlépte partját; 
tovább terjeszkedését azonban a dárdái 
szolgabiró intézkedése folytán kirendelt 
munkások megakadályozták. Két napon 
át nagy erőfeszítéssel dolgoztak a folyó 
visszaszorításán s a megrongált töltések 
kijavításán. A küzdelem azonban hiáb*



volt, mert 1 0  dike éjieién a folyton
zal,0író esőhöz erős szél járult, mely ház 
magasságra korbácsolván fel a féktelen 
folyó hullámait a katastrófát előidézte. A 
dárJaiak minden reményüket a jól mege
rősített Borbála töltésbe helyezték, azon
ban a mondott napon hajnali négyórakur 
ezen utolsó védelmüket is szétszakította 
» dühöngő ár, miuek folytán, Kis-Dárda 
és Jenőfalva egészen s Dárdának egy 
része s több ezer hold szántóföld és vetés 
víz alá került. A szolgabiró ségélyt kérő 
sürgönyére a kormány azonnal értesitte- 
tett a veszélyről. A Dunagö/.hajózási társu
lat sietett a vész színhelyére legénységet 
küldeni mentő eszközökkel. A viz az árté
ren 1 öl magasságot ért el, mely 1 2 -én 
1 cm. nőtt s azóta változatlanul áll. A sik
lósi és szentlőriuezi já 'ásnak Dráva mel
letti falui kasomé sorsbau részesültek. Sik
lósról jött emberek beszélik, hogy Vaisz 
lóról csónakon átlehet evezni Slavoniába 
minden feuakadás nélkül. Az egész táj 
egy víztükör. A Drávát csak sebesebb 
foiyása különbözteti meg az ártéren levő 
vadvizektől. A drávamelléki falvak lakói 
barmaikkal együtt menekülnek az ármen
tes falvakba. A szerencsétlenség rendkí
vüli. A Dráva a felsőbb vidékeken is nagy 
károkat okozhatott, mert a pécs-barcsi 
vonalon ismét 1 0  napra beszüntettetett a 
közlekedés. Lesz tehát a szerencsétlenség
hez még postai zavar is elég.

—  A  „P écsi D a lá rd a “ /. hóval fenn- 
állásának 18-ik évébe lépett. A letolyt év
ben jótékony czélra 500 ftot adományo
zott ; továbbá valamint Mohácson, úgy 
Bécsben is a jótékony czél tekintetében 
működött közre. Betanult illetőleg énekelt 
8 6  kart. A működő tagok száma jelenleg 
28. A megejtett választás eredménye a kö
vetkező : elnök, Báuflf ty Simon; aleluök : 
Szigriszt József; I. karmester: Wachauer 
K.: II- karmester: Hotfer K.; I. titkár: 
Kebevies J.; II. titkár: Mihá’ovies A.; 
pénztárnok: llauser J.; levéltárnok: Fog- 
ler H.; igazgató: Hillebrand F. Választ
mányi tagok: Csury J., Zilly A., _Eger- 
szeghy K., Benyovszky M., Buzagits B., 
Horváth A., Eötvös K., Thaller Gusztáv 
(működő tagok), Schneider I., Sild J., Sa
lamon J., Engeszer M. és Zsolnay János
pártoló ta g o k ); Thaller G. leköszönése 

folytán Herczenberger J. lett v.t. l e l  kell 
említenünk még a közgyűlés azon hatá
rozatát, mely szerint a művezetést illetőleg 
újítást hozott be. Ugyanis valamint a mű
sor összeállítására úgy a betanítandó da
lok kiválasztására 9 tagú zenebizottság 
küldetett ki, mely bizottságban a kannes- 
terek csak mint előadók szerepelnek, de
szavazattal nem bírnak.

— Folyó év május 7-én vezette oltárhoz az 
evang. templomban Tk. Fiilekkelecsényi Karczay 
Béla Nidasi Nádosy Katinka urhölgyet E nász 
ünnep maradandó becsűvé vált a pécsi ev. egyházra 
nézve az által, hogy a nászvendégek néhai Nádast 
Nádosy István emlékét megörökitendök 400 irtot 
aduk össze egy még eddig hiányzott oltárképre. 
Sok ily családi ünnepet melyben a jótékonyság üli 
diadalát. Ilidén egyházam háláját ezennel a nemes 
adakozóknak nyilvánosan is tudomására hozom.kedves 
kötelességemnek tartom a nemes adakozókat Í9
a nyilvánosságnak következőkben bem utatni. Ná- 
dossy György 20 ft., Schmidt Sándor 10 ft., Pro- 
copiús Pál 20 f t ,  neje 5 f t ,  lánya GabrieUa 2 f t ,  
Szuliányi Elemér 10 ft., Nádosy Kálmán 2.) f t ,  
neje Jeszenszky Mari 25 ft., Nádosy Elek 1 ft., 
Nádosy Imre 1 f t ,  ifj. Nádosy Kálmán 1 f t , Fis- 
cher István 10 f t ,  neje Karnay Josefina 5 ft., Fis- 
eher Istvánka 5 f t ,  özv. Vecsey Sáudomé 10 f t .  
Fischer Kálmán 5 ft., Fischer Olga 5 f t ,  Larberg 
Andor 10 f t .  Nádosy István 20 ft.Hutflösz János 
10 f t ,  Karczay István 25 f t ,  Karczay Béla 50 it., 
neje Nádosy Katinka 55 f t ,  özv. Nádosy Istvánná 
25 f t ,  Purgly Györgyné 10 f t ,  Purgly Gyurka 5 
f t, Purgly Térez 5 ft. Jeskó Lajos, ev. lelkész.

—  A  „M ohácsvidéki tan itó -egylet" 
saját könyvtára és a szegedi vizkárosul- 
tak javára f. évi május hó 18 án a hely
beli kaszinó helyiségében rendezett tánez- 
czal egybekötött hangverseny müsorozata:
1. „Csata előtt-* Liszt Ferencztől, előad,a 
a mohácsi kaszinói dalárda. 2. „A tani 
tók társadalmi állása/ felolvasás Tobcl 
Ágoston budapesti reáliskolái tanártól Bu 
dape8tről. 3. „Nagy suuáta" (B dur) Beet 
hoventől, előadja Gosztouyi Béla zongora 
művész Budapestről. 4. „Caprice" Benőt
tél, előadja Málhé István hegedűművész 
Budapestről. 5. „Népdal", előadja a mo
hácsi hasziuó dalárda. 6 . „Szavalat, elő 
adja Kiszély Andor egyletiiag.7. a) „W a- 
ruiu?" Schumau, b) „Walzer/ Choppin, 
c) „Eíude/ Choppin, előadja Gosztouyi 
Béla zongoraművész Budapestről. 8 . fa
gyai ábráud" Kidleytől, előadja .Mattié 
István hegedűművész Budapestről. 9. „b-ik 
magyar Rüapsodia* Liszt I erencztol, elő
adja Gosztouyi Béla zongoraművész Bu 
dapestről. A hangverseny végeztével tauez. 
Kezdete 7 */« órakor.

— A  pécsi k iá llítók  képviselője Aurai/ 
Károly e hó 5-röl (csak 1 0  én kaptak meg) 
a következőket írja lapunknak: A kiállt* 
tás megnyitása mint az hivatalosan közzé 
lett téve e hó 17 éré lett elhalasztva. Az 
elhalasztást részint a kedvezőtlen idő követ
keztében hátramaradt munkálatok, részint 
pedig a bejelentett tárgyaknak a rnegál- 
apitotott időben való be nem érkezése 
tette szükségessé. így a körülbelül 90 bara
nyai kiállító közül e hó 5 ig csak 12  
kiállítónak tárgyai érkeztek ide. A tárgyak 
mint ballom Szigetvárott akadtak meg. 
Valóban ideje volna már haaz illető vasún 
igazgatóság gondoskodnék a mielőbbi továb
bításról; mosta késedelmezéssel a kiállítók 
nagy hátrányoknak vannak kitéve, a "íeuy- 
oyiben később nem igen lehet a helyekben 
válogatni. Pécs-Baranya c kiállításon való
ban szépen lesz képviselve. Majdnem min
den osztályban ott vannak a baranyaiak. A 
borosztályban Baranya foglalja el a leg

nagyobb helyet. ,,B aran ya  kite tt m agáért 
igazán  büszkék vagyunk B a ran yára11 mondá
tegnap több bizotsági tag, kik épen a ren
dezéssel voltak elfoglalva. E nyilatkozat 
nem puszta hízelgés, hanem a való tény
nek elismerése. Baranya úgy a kiállítók 
száma, mint a kiállítási tárgyak értéke 
tekintetében az első helyet foglalja el. Lehet 
hogy Budapestről több és drágább tárgyak 
vannak itt, mint tőlünk, de a mi tőlünk 
van, az a magunk erejéből való s a kor
mánynak abban éppen semmi része sincs.
A kiállítás egészben mindéi; várakozást 
fölülkalad. Érdemes a megtekintésre. Való
ságos „világkiállítás'1 ez kisebb kiadás
ban. S épen ez a kiadás az a mi reánk 
nézve fölötte becses, most benne teljes 
valóságában látjuk Magyarország iparát 
és közgazdasági vívmányait és haladását. 
Hiszem is, hogy kedv s földieim közül 
sokan nem fogják a fáradtságot és költsé
get sajnálni e kiállítás megtekintésére. A 
kiállítás meglátogatására vonatkozó útba
igazításokat e lapok legközelebbi számá
ban közlöm.

— A  mohácsi m argit-sziget felbom- 
lasztott védgáttársulatra reákényszeritett ki
rályi —  helyesekben kormánybiztos Dárdai 
Sándor e hó 9-én értekezletet tartott Mo
hácson az ottani kisbirtokosok meghatal
mazottjaival, valljon elfogadják-e a kor
mány által kieszközlendő kölcsönt a költ
séges védgát építésre? Az egyes érdekel
tek, Stajevics János és Pál, Szlaraay Ig- 
nácz, Keglevich István, Freund Mór elfo
gadták a kölcsön felvételét, azonban Balogh 
Károly ügyvéd mint 6532 hold magánbir
tok, és a mohácsi város biró, mint a város 
közös birtokának képviselője nem fogad
ták el a kisbirtokosok vesztére felveendő 
drága kölcsönt, hanem önerejükből kíván
ják a védgátat létesíteni. — Úgy látszik, 
hogy a kormánybiztos úr nagyon is erő
szakolni akarja, hogy a töltést vállalkozó 
által építéssé, pedig hát eltekintve az ily 
vállalkozások által eszközölt építések drá
gaságától, azok gyarlóságát a múlt hetek- 
beli számtalan vasúti és védgáttöltések 
szakadása eléggé kimutatta, nem is lehet 
ez máskép, mikor a vállalkozók és még 
mások is hirtelen meggazdagodásra tö
rekednek.

—  A  székesfehérvári országos k iá lli-  
tás ma József főherczeg 5 fensége által 
ünnepélyesen fog raegnyittatni, ott lesz 
br. Kemény Gábor kereskedelmi miniszter, 
Németh miniszt. tanácsos kíséretében a 
megnyitás alkalmával beszédet mond a 
miniszter. —  Itt megemlítjük, hogy a kiál
lítás tartama julius 15 ig lesz meghosz- 
szabbitva.

— „Székesfehérvári k iá llítá si K a la u z“ 
czim alatt Prém József  könyvet irt, 
mely a kiállítás megnyitása napján (má
jus 17-én) jelen meg s mint egyedüli kata- 
logus-szerü mű a kiállítási pénztáraknál 
50 krért lesz kapható. E könyv az egyes 
kiállítási csoportok ismertetését, a fonto
sabb iparágak jellemzését 8 általában a ki
állítás figyelemreméltóbb részeinek leírását 
nyújtja. Megrendelhető a szerzőnél Székes
fehérvárott, Palotai-kapu 7. szám.

— A  szegedi körtöltési munkálatoknak  
befejezésére kikötött idő a szerződés sze
rint már lejárt, de a munkálatok tettleges 
befejezéséről még szó sincs. Hallomás sze 
rint az ott felügyelő kiküldött kormány- 
biztos: Jankovich Miklós határozottan a 
vállalkozók hanyagságának rója föl mind 
ezt, — daczára annak, hogy az utóbbi 
napokban váratlanul jött viharok nagyban 
hátráltatták a munkálatok előhaladását. 
Jankovich előterjesztést tett a közlekedési 
miniszternek, hogy a vállalkozóktól na
ponta 1 0 ,0 0 0  frt vonassák le birságképen 
a mnuka elkészültéig.

— Szeged város közgyűlésén Herrich  
mérnökegyleti felolvasása ellen, melyben 
Szegedet önzéssel vádolja, az árvíz okául 
a Maros lenemvezetését tartja, s Szege
det ennek elmulasztásáért gáncsolja, erős 
kifakadások történtek. E tendenciózus fel
olvasás a legnagyobb megbotránkozást 
idézte elő, Herrich támadásának megtor
lására az adatok memoraudumszerUleg 
közzétételnek.

— A z  iparos-ifjú sági 3  ik országos 
vándorgyűlés juuius hó 2  án tartatik meg 
Székesfehérvárott, melynek napirendje kö 
vetkező: 1. Jelentés a múlt évi vándor- 
gyűlés határozatairól. 2. A betegsegélye
zési szervezet szabályozása. 3. Az utisegély 
életbeléptetése. 4. A váudorgyülések szer
vezése, a képviseltetés módozatainak meg
állapítása. 5. A betegsegély-, munkaköz
vetítési utasfogadó-intézmények és a kis- 
takarékpéuztárak életbeléptetésének sür
getése a testvéregyleteknél. 6 . A legköze
lebbi vándorgyűlés idejének és székhelyé
nek kijelölése s a vezéregyleti teendők 
ideiglenes átruházása. 7. Indítványok, me
lyek azonban a gyűlés előtt bejeleutendők.

—  E gy püspök regénye. A  bécsi h iva
talos lap nébáuy száraz szóval közli, hogy 
Dunajevszki Albin lovag, lelkész, krak
kói püspökké neveztetett ki E kinevezés 
mely számosokra nézve törekvéseik egyik 
legfőbb jutalma szokott lenni Dunajewszki 
életében egy szomorú epizód bezáró pontja, 
ő mint ifjú nem szánta magát papi pályá
ra, hanem jogot hallgatott s midőn tanul
mányait elvégezte, gr. Potockiuak magán
titkára lett. Szeretett egy leányt viszo
nozta érzelmeit, és semmi sem állott útjá
ban az esküvő napja kitűzésének. De a 
végzet mégis lehetetlenné tette a frigyet. 
A menyegző napján meghalt a menyasz- 
szony, s ez oly iszonya csapás volt a már 
mintegy 30 éves fértira, hogy lemondott 
a világról s pappá lett.

—  E g y  szem fekete gyöngy. A  követ
e z ő  történetet a „Fővárosi Lapok közit: 
A pesti uri-utcza egyik ékszerészi üzleté- 
be most egy éve egy kopott ruhája zsidó

állított be, elővéve egy papírba takart 
valamit. Egyik segéd eltolta mellőle a bár
sonyszéket nehogy rá találjon ülni. (5 azon
ban leült a másikra s a papírból kibon
tott egy kis fekete tárgyat. — „Mit ér 
ez?* — „Sokat ér“, — felelte az éksze
rész mintán megvizsgálta. — „Ez fekete 
gyöngy, a legnagyobb ritkaság. Szürke 
van elég, hanem ilyen nincs. Ennek ugyan 
vau egy hibája, törés van rajta, mivel 
valamikor befoglalva volt. De azért sokat ér. 
Hói vette ? — Egy arakarja zálogba tenni. 
Mit érhet?* — „Magam sem tudom, mert 
nagy ritkaság.* „Kaphatok rá kétezer 
forintot?" — „Akár háromaunyit is*. —
„S megvenné ön?" Én nem, mert csak egy 
ezég van a monarchiában, mely ezt képes 
lenne eladni, Bécsben, Biederman udv. 
ékszerész.* A gyöngyös ember távozott s 
másnap Bidermaunál volt. Ez röviden bánt 
vele, hivatott egy rendőrt s befogatta. A 
A fogolynak vallani kellett. Elmondd, hogy 
neve Roth Izsák. Nagyváradon zálogüzlete 
van. Egy nap egy félreeső utczában, egy 
földmives ismerős házából zajt hallott. 
Bammt oda. A szegény Gyuri holmiját 
akarták árverelni busz forint adótartozás
ban. Gyuri ekkor adta át neki a gyön
gyöt, mint kedves emléket, hogy azért 
fizesse ki helyette az adót s ő megtette.
A nagyváradi nyomozás igazolja ez állí
tásokat. Az a földmives egykor gróf 
Batthyány Lajos kedves szolgája volt s a 
gróf kevéssel halála előtt neki ajándékozta 
melltüjét. 0  pedig később midőn megszo
rult, az arany foglalatot levette róla, s 
eladta, a gyöngyöt pedig, — melyről hivé: 
mit sem ér, megtartotta emlékül. Ez a 
gyöugy, mint kiderült, lopott jószág volt. 
Százötven év előtt ugyanis az angol ko
rona három fekete gyöngyszemét kilopták. 
Ezekvoltak az akkor ismert egyedüli fekete 
gyöngyök. Az angol kormány azóta hiába 
kerestette. Most az esetleg megkeritett egyet 
az angol kormány rögtön beváltá Rótk Izsák
tól húszezer forinton. Gróf Battbyánihoz mint 
került, senki sem tudja. Alkalmasint régiség- 
árustól vehette s maga sem ismerte értékét 
különben nem adta volna egy szolgának. A 
nagyváradi zsidót ez a gyöugy végre is 
úrrá tette.

— R udolf trónörökös a spanyol k irá ly , 
a miniszterek s a királyi ház legfőbb hi
vatalnokai által fogadtatott a madridi pá
lyaudvarban. A palota előtt diszőrség ál
lóit, a lépcsőn pedig grandok és főneme
sek várták ő fenségét. A király a főka
pitány i egyenruhát s egy osztrák-magyar 
rend nagykeresztjét Rudolf főherczeg osz
trák-magyar tüzérezredesi egyenruhát s a 
ILI. Károly rend nagy keresztjét viselte. A 
főherczeg kíséretében voltak: Bombelles 
gr., Wilczek gr., Bakalovics szárnysegéd, 
Brclim tudor, Manfroni báró a „Miramare" 
yacht parancsnoka és Buhuslavek ur, ő 
fensége titkára. A király mindenekelőtt az 
aszturiai herczegnőhöz s a többi infánsnők
höz vezette a főberczeget, ki üdvözölte ő 
fenségeiket. Ezután fényes fogadás volt, 
melyen a főnemesség legelőkelőbb tagjai, 
a polgári és katonai kitüuőségek jelentek 
meg.

— A  vidd in i botrányhoz. Olvasóink 
bizonyára emlékeznek még az egész napi 
sajtót élénken foglalkoztató ama botrányos 
elbánásra, melyben a viddini orosz kor
mányzó ott székelő konzulunkat részesité. 
E tárgyban Viddinből f. hó 3-áról követ
kezőket Írják: „A Neumann Tivadar kon
zul bántalmaztatása ügyében itt időzött 
vizsgáló bizottság tagjai Montlog lovag 
osztrák-magyar főkonzul és Josefovits 
orosz alkonzul voltak. Már négy héttel a 
vizsgálat megkezdése előtt szedték össze 
a legalsó néposztályból s tanították be a 
bolgárok a tanukat. Ennek daczára nénié 
lyik azt állította, hogy mit sem látott. 
Azon hivatalnokok, kiknek a dologban 
részük volt, mindent tagadnak s kohol 
mánynak akarták a dolgot feltüntetni. 
(Mintha csak nálunk a Dcákpárttól tanul
ták volna el!) Feltűnő, hogy a kormányzó, 
kit Dondukoff-Korzakoff berczeg sürgöny 
utján hitt el onnan, mért nem tért vissza 
a szembesítésre. Persze, hogy a kormányzó 
elhivatásának más színe legyen, a viddini 
kormányzóságot megszüntették s egyesí
tették a szófiaival. A legjellemzőbb pedig, 
hogy azon csendőraltisztek közül, kik kon
zolunk bántalmazásában leginkább jeles
kedtek, az egyik cseiidőrfőuökké, a má
sik meg biztossá lett. Ellenben az eddigi 
csendőrfőnüköt Kraitsits őrnagyot, ki a 
dolgot rosszalta, letették hivatalából. — 
A bulgár fejedelem megválasztása alkal
mával Viddint kivilágították. Az utezák t 
az összecsődült néptömeg, hivatalnokokkal 
élén, zeneszóval járta be. Az osztrák-ma
gyar konzul lakása előtt egy adott jelre 
a zene elhallgatott 8 fütyülni, krákogni, 
nyivákolni kezdett az egész tömeg, szóval 
tökéletes volt a macskazene. Hogy szidal
mazó kifejezésekben sem volt hiány, na
gyon természetes. — Az itt levő idegenek 
igen kiváncsiak, hogy ezen újabb insznl- 
táláséit minő elégtételt fog kormányunk 
nyerni." A hivatalos „Pol. Corr.“ annak 
idején tndvalevőleg biztosított, hogy a 
monarchia Oroszország részéről „megfe
lelő elégtételt" fog nyerni; milyen komo
lyan vették a jó bolgárok ezeket a szép 
szavakat, mutatja a m st leirt filharmoni
kus kirándulásuk.

— V adásza ti k irándulás A frikába. 
Nápolyból írják, hogy ott többen egy nagy 
vadászati kirándulást terveinek Afrikába 
Martini kapitány a vezetője e politikai-va 
dászati-tudományos expedioziónak, mely 
egyenesen az abyssinai Mcnelik király
hoz indal. A „Rapidó" gőzös már útra 
készen áll, hogy a rettethetlen kutatókat 
és vadászokat Zeilába, az afrikai partokra 
szállítsa. E vadászoknak nemcsak az a 
kötelességük, hogy a karavánokat élelem

mel ellássák, hanem egyszersmind a tudo
mány embereit a paszták, erdők, folyók 
és tenger nem mindig udvarias lakói ellen 
megvédebnezzék. A vadászcsapat feje egy 
erős, vadonjártas borgói paraszt, San Lo- 
renz ', ki most már harmadszor vállalko
zik a choai ntra. Tisztül két hírneves 
vadász működik, egyik Romagnából, másik 
Mugelloból. Az urak közt, kik az cxpjdi- 
cziót kísérik, vann ik : a fiatal Autouelli 
gróf, az elhunyt bibornok unokaöccse, és 
Daumas EdoárJ f. anczia utazó, ál -nelik, 
a „királyok királya", nagy barátja a szép 
fegyvereknek, jeles lövő és bátor vadász. 
Megígérte hogy fele út jáig elébe megy az 
expedicziónak. Martini kapitány Uuibertó 
olasz király több ajándéka közt két csi
nos hegyi ágyat, hat fegyvert és három 
vadászfegvert is visz magával a király 
számáára. Az expediczió szintén pompásan 
fel van szerelve és fegyverkezve. A többi 
közt több robbbanó löveg is van a lősze
rek közt.

—  A  bolgár nemzetgyűlés küldöttsé / e 
csak Dondukov visszatérte után, májas ló
én fog elutazni, hogy Battenberg Sándor 
herczeget megválasztásáról értesítse. Leg
közelebb a bolgár nemzetőrség tábori gya
korlatot tart. —  A bolgár bandáknak a 
török lakosság elleni folytonos támadásai 
miatt a török megbízottak arra igyekez
nek a törököket bírni, hogy vándorolja
nak ki Kis-Ázsiába.

— Orosz udvariasság. A  pétervári 
forradalmi bizottság, mihelyt parancsára 
valamely gyilkosság hajtatott végre, udva
rias iratban szokta az idegen nagyköve
tekkel tudatni, hogy minő bűntettekért lön 
az illető meggyilkolva. E figyelemben csak 
a nagykövetek részesültek, a kis államok 
követei pedig nem. Hasonló praxist köve
tett annak idején a titkos nemzeti kormány 
Varsóban, mely minden halálitélet végre
hajtását hivatalosan tudatta az ottani kon
zulokkal.

— T ü rr István  tábornok G aribaldihoz 
táviratot intézett, melyben arra kérte az 
agg hőst, hogy Viktor Emanucl utódjáuak 
ne csináljon kellemetlenségeket, mire a 
következő választ kapta: „Mi olasz re
publikánusok legjobb barátai vagyunk 
Humbert királynak. Garibaldi."

— M uszka állapotok. Charkovban rop
pant izgatottságot szülnek a „forradalmi 
bizottság" falragaszai, melyek a város la
kosságát annak légberöpitésévcl és teljes 
megsemmisítésével fenyegetik. A főkor
mányzó, Lorisz-Melikov gróf gyorsan ka
tonai segély csapató kát requirált Krcmen- 
csugból.

—  C zári elővigyázat. H ogy a czár  
teljes megnyugvást szerezzen magának a 
fölött, biztos-e útja Livádiából Berlinbe, 
megbízottját, P. P. Koszagovszky titkos 
tanácsost s a végrehajtó rendőrség igaz
gatóját e hó 4-én Livádiából, Odesszán, 
Charkovon és Moszkván át Szentpétervárba 
küldötte. Koszagovszky minden állomáson 
szigora vizsgálatot tart Szentpétervárról 
Varsóba, innen Bécsenát Livádiába utazik.

— (E z  is a ttentátum .) A z  orosz alantas 
és fölebbvaló hivatalnokok közti viszonyt 
érdekesen illusztrálja a következő kis tör
ténet: A napokban Szt.-Péter várt egy kor- 
mányhivatalnok katonai fedezetet kért sétái 
alkalmával, félvén a „végrehajtó bizottság
tól." Kapott is egy szál katonát, ki illő 
távolságban követte a hivatalnokot. Egy
szerre elibe áll ennek egyik utcza szögle
tén egy úri ember. — Ön nyomorult 1 hát 
azt hiszi, hogy az ön olcsó élete is ve
szélyben van ? íme! (ezzel hatalmasan 
nyakon Úté a hivatalnokot) ez az, a mit 
ön érdemeli s eltűnt. Dühösen néz a hi
vatalnok testőre után, ki a rendes illő 
távolságban szintén megállt. — Miért nem 
fogta el azon merénylőt ? rivalt reá. — 
„Azt hittem, hogy azon ur az ön fölleb- 
valója volt" válaszolt emez nyugodtan.

— N ih ilista  káté. A  m uszka paraszt 
még eddig az egyetlen volt, kire a nihi
lista propaganda nem gyakorolt hatást. 
Tudvalevőleg a muszka paraszt a műve
lődés legalantabb fokán áll. Hogy ezen 
emberekre hassanak, a nihilisták egészen 
sajátszerü propagandát kezdettek. Bizonyos 
kátét terjesztenek, mely regény alakba 
öntve, népszerű irálylyal őket észrevétlenül 
fellázítja a czár, a hivatalnokok és a ha
talmasok ellen. Ezen regény hőse egy 
Stepún nevű egyéniség. Együtt neveltetett 
egy nagy ur fiával s mindent tanult, mit 
az arisztokrata sarjadok. Később hazatért 
és paraszttá lett. Egyik jelenetben egy 
paraszttal találkozik egy csárdában. A 
paraszt kivesz zsebéből öt kopeket és só 
hajtva nyújtja a zsidónak egy üvegcse 
vutkiért. „Tudod-e hány embert vendégel 
tél most meg?* kérdi Stepán a parasztot. 
„Én senkit sem vendégeltem meg." — 
„Le igen, négy ember állott hátad mö
gött, ki rovásodra ivott/ — A paraszt 
körültekint — föltárja szemét, száját s azt 
mondja: „Hátam mögött senki sincs.* — 
„Dehogy nincs, csakhogy te nem látod 
őket. Ott állott először a czár, azután a 
csinovnik (hivatalnok), a bojár, ki a vut- 
kit főzte és a csapiáros, ki azt neked 
mérte. Ha csak egyedül ittál volna, a 
vutki nem került volna többe egy kopek
nél, de minthogy még más négy ember 
ivott veled, mindegyikéért kellett fizetned, 
mi öt kopeket tesz.* — Ezt azután még 
a legbntább muszka paraszt is megérti.

I R O D A L O M .

H  Petőfi Sándor össezes költeményei
nek Mehner Vilmos által eszközölt legújabb 
képes diszkiadása a 28—34-ik füzet meg
jelenésével befejeztetett. — Ezen harma
dik d isikiadást már többször említettük 
megjelenése közben is, itt csak azt je

gyezzük meg, hogy annyira sikerült, hogy 
a tízezer példány, melyre a kiadó előle- 
gesen számított csakhamar elégtelennek 
bizonyult is és utánnyomás lett szükséges. 
Részünkről nagy nyereménynek tartjuk 
nemzeti ügyünkre nézve, hogy a hal kat
lan költő összes művei ismét annyi ezer 
családban meg lettek honosítva.

S  Dr. Ribiry Ferenci „Képes világtörténe
té in e k  6  és 7-ik füzete jelent meg Mehner Vilmos 
kiadónál Budapesten (Kalap-ntcza 4. sz.) — Az 
eddig megjelent füzetek tartalmából megítélhető, 
hogy ezzel oly munkát nyer a magyar közönség, 
mely az újabb kutatások nagyszerű eredményének 
színvonalán áll, önáüó becsesei bír, hogy irálya 
kellemesen folyó. A füzetek illusztratiói igen be
csesek és a munka értékét igen erneiik. Ara egy 
füzetnek 30 kr.

== A „Képes család i lapok ' m o t megje
lent 15-dik füzetének tartalm a: Hullámok közt. 
Vértesi Anold-tól. Velencze lovagja. Regény Irta : 
Schlágel Miksa Fordította: K. Beniczky Irma. 
(Folyt.) A ki engem szeret és a kit én szeretek. 
Be8zély. Vacano E. M.-tól. Due Angeli. Elbeszé
lés Kompolthy Tivadar-tól. Ötven év előtt. Elbeszé
lés Az öröm napjai. Korunk két óriási hiílja. I’ala- 
halász az Indus folyon. A játszótársak. A myrtus 
Különfélék. Apróságok. Gondolatok. Képek. Ő Fel - 
ségeik arczképe 1854. ápril 24. A király. A király
né. A Brooklyn-hid Uj-Yorkban. [A sodronykötelek 
beburkorlása.] Palahaláaz az indus fólyon Élelmes 
vásárlóul). Medvevadászaton. E füzethez egy szin- 
nyoma.u igen csinos mülap van mellékeivé, mely
nek párja a 2 0  ik füzethez adatik. Ára egy füzet
nek 30 kr Kiadja Mehner Vilmos Budapesten.

== „Képzőművészeti szemle* május havi 
füzetének tartalm a: Symbolum és allegória [Tanul
mány. Folytatás.] Dr. Tóth Sándortól. — A bécsi 
fogadalmi templom. Dr. Czobor Bélától. — Az 
olaj-nyomatokról. — Dr. I’asteiner Gyuláid. — 
Három egyházi kincs. [B ] — Irodalom. — Vegyes 
közlemények. — Bibliogratia. Illustrátiók: A bécsi 
fogadalmi templom. — Vignetta: metsző Morelli 
Gusztáv. Előfizetési ár: Egész évre 4 frt. Fél évre 
2 frt. Kiadó-hivatal: Budapest, 11. kér. főút, gr. 
Andrássy-féle palota [Zipser és H inig könyvkeres
kedése.]

=  L'j po litikai napilap. Előfizetési felhívás 
az „Uj Pesti Napló* ezimü napilapra, a hazai és 
világpolitika, a fővárosi es vidéki közügyek, az iro
dalom és nemzetgazdaság köréből, Az „ü j Pesti 
Napló* a kisebb napilapok alakjában naponkint 
egy ivén, a szükséghez kípest m dicsetekkel fog 
megjenni. Megindul május 15-től kezdve s előfi
zetési ára vidékre postán küldve: Egy hónapra 
1  frt, negyedévre 2  frt 2 0  kr., félévre 5 frt, egy 
évre 10 frt, az előfizetés napjától kezdve. Az „Uj 
Pesti Napló* kiadóhivatala Budapest. Országút, 
Huszárház.

S  „A Figyelő" irodalomtörténeti közlöny 
VI. kötet 5-ik füzetének tartalm a: Révai iskolázás 
Szegeden 176—176-ig. Csapiár Benedektől. — 
Tompa Mihály költészete. Kerékgyártó Elektől. — 
Erdősi János nyelvészete. Dr. Jancsó Benedektől. 
— Kazinczy Ferencz levelezése Édes Gergelylyel 
Abafi Lajostól. — Cznczor Gergely, Bayer Ferenc- 
töl — Irodalomtörténeti reportorium, Szitinyei 
Józseftől. — Névmutató a „ Figyelő * V. és VI. köte
téhez. Előfizetési ára 1 0  füzetre 8  frt, egyes füzet 
ára 1 f r t  Szerkesztőség és kiadósága: Budapest
IV. Váczi utcza 1. sz.

S  A B alatonié hasonlatossága a teugerhez 
és a balatoni fürdők gyógytani értéke, közli Dr. 
Mangold Henrik gyakorlófürdőorvos Balaton-Füre
den. — Szerző az értekezésben kimutatja, hogy a 
balatontavi fürdők m int a tengeri fürdők zsongité 
erősítő fürdőknek tekinthetők és ugyanazon gyógy- 
értékkel is bírnak mint a tengeri fürdők.

S  » l j  B udapest" czimen egy újabb poli
tikai napilap születése jeleztetetik „Friczi* ezimü 
heti élez lap melléklettel. Megjelenése május 18-ra 
igértetik. Előfizetési ára ogy hóra 95. kr. évne
gyedre 2 ft 75 kr. félévre 5 ft. 50 kr.

== Szabó Nándor. Az ó-szasz guttural-inedia 
szabatos kiejtése a Holland allittaratiójából követ
keztetve. (A kolozsvári m. k. középtanodai tanár
képeidé német nyelvészeti és irodalmi szakosztályá
nak dolgozatai. F'asciculus I.) Kolozsvár. Stoiu J. 
Ezen mű, mely a kolozsvári középtanodai tan irké- 
pezde német nyelvészeti és irodalmi szakosztályá
nak egyik kiváló dolgozata, annyival Í9 érdekesebb, 
mivel azon kedvező tényt állítja élőnkbe, hogy ha
zánkban mindinkább kezd virágozni az idegen 
nyelvekkel való komolyabb foglalkozás. Ezen d I- 
gozat szerzője nagy szakavatottsággál egy hatig- 
physiologiai tüneményt tárgyal s bebizonyítja, hogy 
Dr. Meltzl Hugó egyetemi tanár előadásaiba" tett 
megjegyzése, miszerint az ó-szaszban a g kiejtésre 
nézve azonos volt a j-vel, helyes; az ezen hypothe- 
sisnek megozáfolhatlauuá vált igazságára szolgáló 
adatokat igen ügyesen s csattanósan adja elé. Heyne 
Móritz, a baseli egyetemen a germán nyelvészet 
hírneves tanára és a Grimmsféle nagy német szótár 
folytatója, valamint több híres külföldi tn lés, igen 
elismerőleg nyilatkozott ezen értekezésről. W. H.

== Taborszky és Pursch zenekereskedésé
ben Budapesten megjelent: Nasienekek ü es. és 
ap. k. Felségeik esküvőjének 25-ik évfordulójára. 
Keringő zongorára, szerzé ifj. F'abrbach Pülöp. 
Ára 1  frt.

K Ö Z G A Z D A  S Á G .

Az oszlopoknak és karóknak használt 
fa tartósabbá tétele czéljából azokat rcz- 
gálicz oldatba kell áztatni. Egy hectoliter 
vízre 1 */, kilogramm rézgáliczot véve forró 
vízben kell az áztatást teljesíteni, elég ha 
8—10 óráig a fa az oldatban áll. Ily ol
dattal telített pnhafa is sokkal tartósabb.

A  rózsákat nyomorító levétíetvel: ellen 
alkalmazandó egy oldat, mely kénvirág és 
feketê Bzappanból áll. — A rózsák trágyázá
sára igen czélszerüen használható a korom 
oldat A korom igen erős trágyaszer lévén, 
azt forró vízzel kell leönteni ngy, hogy csak 
festett víznek tűnjék fel, inkább ismétlem 
kell havonkint az öntözést őzen korom 
oldattal. — A korommali közönséges trá
gyázást is megkisérlettttk, ezen eljárás mel
lett is csak kevés kormot kell a javítandó 
kerti földbe keverni. — A korommal va
ló trágyázás kiváló hatású a virágokra, 
melyek szinpompáját rendkívül emeli.



GABONA ÁRAK
a f. é. május hó 1 0 -én tartett heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 8.50 ft. 8.00 ft. 7.50
Kétszeres .  ,  .  6.50 .  6.30 , —•—
Rozs „ „ „ 5.30 .  5.20 „ —.—
.Árpa ,  ,  .  0.00 . 0.00 ,
Zab . . .  0.00 .  0.00 ,  — 
K'ukoricza „ 5.20 „ 5.00 ,  —.— 

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna „ „ * 2.50
Szalma .  „ „ 1.00

e x . * )

J a k a b  lá tv á n , Ügyvéd

vi l l á j a  a t e t t y é n
konyhákért, gyümölcsös és szőllőtermclés- 
sel együtt vagy a nélkül liérbe adandó. 

Tudakozódni lehet országút 77s sz. alatt.

Kovács Gábor,
kanizsai első prímás, meghalt Pécsett, 
m ájus 7-én életének 40. évében.

Jegyzősegédnek ajánknzik alul
írott iliő fizetés mellett, miután már hámra 
évig körjegyzői segédi alkalmazásban tel 
jes jártasságot szerzett a körjegyzői teen
dők ellátásában. Ajánlatokat kérem hozzám 
Nagy-Peterd utolsó posta Szt.-Lőrinc/. — 
intézni.

Szeutjóby Kál mán,
8 6 . (1— 1) segédjegyző.

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal fe
lelősséget a szerk.

X A ti V FEKEX.CZ 
laptulajdonos.

H A K S C Ü  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelői szerkesztő. Szerkesztő tara.

E C i z r c L e t é s e l r .

Carbolsavas
mész és víz.

(Desinfections-Pulver).
E Idig legjobbnak elismert fertőtlenítő min
dennemű hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, vászon és ruha nemitek, fertíílt- 
lenitésére ugvszinte állatok vagy emberek
nél, kik személyes érintkezésben voltak 
tebegekkel. 36.(10—0)
Carbolsavas mész 1 Ko. ára 20 

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

K apható  Pécsi tt  S ipöcz István  gyógyszer- 
tárában.

Eladó ház.
A .Kiaafaludl'-utczábau 2-ik szám 

alatt fekvő ház szabad kézből eladó.
Értekezhetni ugyanott özv. Zsolnay  

Jánosáénál.
Pécs, 1879. május 9. 79 (3— 2)

Steiner Adolf
szállodája

István főherczeghez
Budapesten a Ferenez-József-téren első 
rendű és legjobb hirü szálloda a gőzhajók 
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtoi felfelé, —  szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert 
jelességű konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt 
áru. — Árnyas természetes kert és kávé 
terem a szállodában kínálkozik. Haviszo
bák megegyezés szerint. — A nagy terem 
lakodalmak, táucz és más vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá- 
mitatik. 85. (12— 1)

( k i  1831-ik évben TRIESTBEN alapított
cs. kir. szab. biztosító társaság

Assicurazione generáli
melynek vezérflgyiifikséiri irodahelyiségei 
Budapesten, az intézet házában, lloroftya- 
uteza 10. szám alatt léteznek, és az ország 
minden tekintélyesebb helyiségeiben tó- és ke
rületi ügynökség áital képviselve van, a legol
csóbb dijak mellett biztosit tiiz , szállítási és 
jégkárok ellen, valamint az ember életére 

a legkülönbözőbb kombinatiókban.
8f. (8 -1 )

1= )

Kivitel i

fPALACZORt
Megrendelési hely 

en ti el* va ló tlisáu  he- j 
zelénr m ellettf

rfiili n
Oreher A.*ffcie sörtöiödéhen

" K Ő B Á K V Á V ,  vagy 
Dletrlch'Gott? chligtoW  .

Budapest, viczl-utczs 18. 
Biirminiicli: .

„ K iviteli r a k t i r s i r ,  világos színű 
£ M árciusi tiltó  l

T 'uplam árcriusi setét é t szedret ] 
Korcnoaor v ilágot szinti, ize a  |í 

Pilsenivel azonnos.
A  snálütés lá ttákban  f o  }

Lseikként tsxköxBlUtík.
Árjcrrtfk én lrlt*tel*kr«MárUsá-
Urt k iv in t ln  u n t u l  h

n i

N y ú jtsu n k  kezet a szeren- 
rsé n e k !

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

főnyereményt nyerhetni a legujubban ren
dezett, az állam által engedélyezett cs 
garantirozott pénzsorsolásánál.

Az uj terv oly előnyösen van beren
dezve, hogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 44000 nyerem ény játszatik ki, 
melyek közt van a 4 0 0 ,0 0 0  bir. márkás 
vagy 231,350 frt. főnyeremény nevezete
sen pedig:

bir márka bir. márka
1 nyerem. 250 ,000 1  nyer. 1 2 , 0 0 0
1 n 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 9 50.000 71 „ 3 ,000
2 9 40,000 217 „ 2 , 0 0 0
2 30 ,000 531 , 1 .0 0 0
5 25,000 673 „ ó«<>
2 2 0 . 0 0 0 950 , ötto
15 - 15,000 24,750 

stb. stb.
,

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

1 egész eredeti sorsjegy ára 6  márka 
vagy 3*/, frt, 1 fél 3 márka vagy l 5/* ft,
1 negyed l 1', márka vagy 90 krajezár.

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

Minden megrendelőnek a hivatalos 
átékterv ingyen küldetik meg, tigy szin

tén a búzás utáu azonnal a sorsolási lista.
A nyereménynek kifizetése az állam 

gnrantiája 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 nyeremény közi többször a főnyere
ményt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, me
lyek az illető érdekelteknek közvetlen 
ki leltek fizetve.

Reméljük tehát, hogy ily biztos ala
pon levő vállalatunk tömeges részvétnek 
fog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb s mindenesetre f. é. m á ju s  
hó S l-i •'e előtt kérünk megtenni. 

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

részvények és kölcsönsorsjegyek meg
vételnek vagy eladatuak.

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 leend 
kiérdemelni. 70. (7—5)

p ile p s ia

Vendéglő''megnyitás.
Tisztelettel értesítem, a t. ez. közön-1 

őségét, hogy Terézováczon (Subopolje, Ve-̂  
Arőcze közelében, vasúti állomás Barcs) a' 
^Regállókat május 1 -től kezdve bérbe- 

vettem és az ottani

I  vendéglő- és kávéházat
!a vendég-szobákkal együtt egészen újon
nan, igen szépen és igen jól berendeztem,̂  

«!jó konyháról, azaz: jólfőzésről gondoskod- ó 
láttam. A mi az italokat illeti, kijelenteni:  ̂
Ẑ hogy folyton a legjobb p é c s i a s z t a l ig  
£ b o rra l és friss sö r r e l fogok szolgálni.  ̂

A t. ez. utazó közönségnek magamat!? 
jía legjobban ajálva maradok 'd\
á; mély tisztelettel

I.abrent* «nsztáv,^j
1-76. (5—3) Pécsről.

P á r i s i  v i l á g k i á l l í t á s  1878.
2  a ra n y  érem  gözn*oz<lonyok és  c s é p lő g é p e k é r t , riigzok m án y ú t i  m o z d o n y o k ér t é s  tö b b  m á s  d íj ja l .

M A R S H A L L  S O N S  & Comp Lmtd.
gazdasági gépgyárosok GAINSBOROUG1I (Angliában)

87 (6 - 1 ) B U D A P E S T ,  v á cz l-k ö ru t szám .
Tisztelettel meghívják raktáruknak, n. m.

nagyobbitott tüzszekréuynycl, szabadalmazott Expansiv-Excenterrel, előuielegitővel, szaba-

íőznozdo&yaikp dalmazott szalmafütési készülékkel vagy anélkül; legújabb szerkezetit

elkészítő művel és az eddigi minden tekintetben czélszerünek bizonyult s  általában kitűnőnek

elism ert üszögtisztitó-készülékkel, őrlőmalmaik stb. megtekintésére.

A Í íIT c Vi q H Ár PflTYlTl I l l l f f l  a *' cz közönséget mielőbbi megrendelésre felkérik, hogy'a közelgő
A li it  o l l í l l i  kJUllo öü V U 1I1 |J, JJlllLU., cséplési idényre minden kívánságnak pontosan megfelelhessenek.

Képes árjegyzékek kívánatra ÍDgycn és bérmentve. '•H

0

szeg re rdmne 1, 
3 és 4 vonó marha 
erőre, szalmaszoró- 

_ _ val, szita és tisztitó 
szerkezettel faálváuyou, vagy egészen vas- 
óól; legújabb tartós k’ullitásbau jutányos 
árakou Becs és Pestre vitelbér mentesen 
és a gépek hibátlanságáérti jótállás mellett 
szállít.
Ph. M a y fa rth  én  tárna g ép g y á ra  

H a jn a l F r a n k fu r tb a n .
Megbízható erélyes ügynökök keres

tetnek- 83, (13— 1)

r “
M  (Nehéz kór) o rv o so l és gyó- 
I m g g j i t  Dr. K il l is c h  szakorvos 

Dresdá-bau (Neustadl) levélIjeni 
értekezés utján. Eddig már 11,000-uél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alalt.

71 (14-5)

Bériem kerestetik.
Pécstől nem nagyon távol fekvő 
kis gazdaság; részletes tudósítás 
K r a s z n a y  M ih A ly  úrhoz Pé

csett iutéztetui kéretik.
______________________(3-3)

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

S c l iu lh o f  K á r o ly  R ó b e r t
manchesteri lakos á lta l felta lá lt

o s z t r á k / c s á s z á r i  
magyar NpJ királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s ú :

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

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

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos fsk-ir- 
butikus) banralmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

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

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargariz iló szer. 67. (5—0)
Megrendelések elfogadtatnak : Dr. S c liu l-  
h o f  A d o lf  orvos urnái és mindeen gyógy

szertárban P é c s e t t .
Weisz Ferencz urnái t l u l i á c s ,  Petrász 
gyógyszerész urnái M illiós, Heindlhojer 
Róbert urnái X om bar, Török J . gyógy
szerész és Édeskuti L. uraknál I tp est, 
Dieballa György gyógyszerész urnái S í é 

i t  c s le lié r  v árót t.

Részvéteire meghivás
a Hamburg állam által biztosított nagy pénz
sorsjáték nyeremény-esélyeiben, melyben

8  in i 11 i ó 1 7 7 . 6 0 0  b i r . in r k .
1879. június 11-től 1879. november 12-ig biz
tosan nyeretik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 80.000 
sorsjegy közt 4 4 .0 0 0  nyereményt foglal magá
ban és pedig esetleg 80 (5—2;

409.000 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 2 120 0
5 25.000 531 10 0 0
2 2 0 .0 0 0 673 500

1 2 15,000 950 300
1 12 ,0 0 0 24.650 138

24 1 0 0 0 0 stb. stb.
A nyeremény hu zásuk tervszerüleg hivatalé-

san vannak megállapítva.
Az első legközelebbi nyereményliuzására e 

n igy pénzkisorsolásnak kerül:
1 egész  e red . so rje g y n ek  á ra  csuk 6  m árk a  
v ag y  frt 3 50  o. 6 . 1 fal e red . sorsjegy- 
á ra  estik 3 turk. v a g y  I r t  1.75, 1 negyed 
ered . so rs je g y  á ra  l 1,  m rk. v a g y  f r t  —.90 
és ezen az á llam  •■'Ital b iz to síto tt e red e ti 
so rs jeg v ek e t (nem pedig eltiltott ígérvényeket) 
az  összeg  beküldése  v a g y  postai befizetés 
m elle tt a legtávolabb vidékekre is elküldöm 
bérmentve. Kisebb összegek postai levéljegyek
ben is beküldhetők.

A S leiudet-ker ház rövid idő a la tt nagy 
n yerem ényeket 125.000 m.. 80,000 m.. 30.000 
m.. 2 0 ,0 0 0  m. és több 1 0 .0 0 0  márkás stb. nye
reményt fizetett ki érdekfel inek és ez által szá
mos család szerencsijéhez járult.

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

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

A nyeremények kifizetése vagy elküldése 
tervszerüleg és a szerencsés nyerők óhajtása 
szerint történik.

Megbízásokat posta fordultával és minden 
esetre m ég <> hó 30 -ik n  e lő tt bizalomteljesen 
kérek intéztetni ré g i ism ert ezégem re

M. S T  K I  A D E  C  I t  E  R ,
D am m thorstrasse  

bank- és váltó üzlet. Hamburg.
U. i. a S te in d eek er h íz  — mindenütt 

mint solid és reális ismeretes — külön reklá
mokra nem szorul; ezek tehát el is maradnak, 
tűire a tiszt lt közönség külön figyelmeztetik.

10—5 Al a p i t  futot t  1822-beu.
Kir. szab.

T r i e s t i  A z í 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 iegclsőbben bonositá meg 57 éves működése 

óta tűz-, jég- és életbiztosítási károkért összesen több, mint ÍOO m il l ió  f t o t  
kárpótolt.

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

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

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

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

A Tries ti Azienda Assicuratrice.
Pécsi főügynöksége H e r m á im  é s  J P ie r u ik a r s z k i.

i ü

Párisi világkiállítás 1878-ban, Arany érem és több más jutalm at nyert
1 ^ *  a  le g jo b b

II A N ll A M A 1 M A a Á m I a m Á m a Ip V ^ ~ fé lC  « 1 I •  m « a •  li -u

Egyszersmind ajánlunk

járgány-cséplőgépeket,
N o rv etö -g ép eh et, e k é k e t ,  b o r o n á k a t ,  

Baker féle rostákat, 
t r ie u r ö k e t ,  s z e c a k a v á g ő k a t ,

v a la m in t  m in d e n  m á s  e g y é b  a  gaz- 
d ahági s z a k m á b a  v á g ó  s a  le g k itü -  
n ö b b  s z e r k e z e tű  gép* é s  e s z k ö z ö k e t .
1 ^ *  Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen 

Mindennemű javítások jól és

• Szabad, vasberetü cs: 
és bérmentve küldetnek 
olcsón eszközöltetnek. -

(■ y A rh ely lség :

IX. k., Rákos-utcza 7
I r o d a h e ly is é g

Jav íto tt gőzmozdonyok,

Nyomatott Taixa MihályuáJ Pécseit 1879




