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Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

■ip szellemi részét illeti) közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bohra C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
ker> skedésében, és készt! Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

S z e r k e N z tő i  I r o d a :
Ferencziek ntezája 22.sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

/\ közigazgatási tisztvi
selők kinevezése.

A félhivatalos ko rm ánysa jtó  k i
adta a je ls z ó t: el kell törölni a tö r
vényhatósági tisztv ise lők  vá lasz tásá t, 
ki kell őket neveztetn i a korm ány  
által, mert esak  ú g y  em elhetjük ki 
g közig»zgHtl‘8t ázsia i á llap o táb ó l 
i»ak igy lesz annak  tek in té ly e  sat.

Egy szóval sem em lékeznek  m eg 
arra, hogy az  első b írósági tö rv én y 
i i g  m ily m ély re  sillyed t a b írák  
és tisztviselők kinev zése ó ta!

Behunyják szem üket, hogy  ne 
lássák azt, a m it látni nem a k a r 
nak. de mit is é rthe t eg y  m egren
delésre cz ik k farag ó  firkauez ahoz, 
váljon a tö rv én y k ezés  á llap o ta  ja- 
vult-e, vag y  m egrom lott-e a k i ne
vezés óta, hogy  tu d n á  m egitéln i azt, 
hogy a kö zig azg atásn ak  m ik a h i
ányai jelenben, midőn e részben ép 
pen semmi tap asz ta lá sa  nincsen és 
ha van is, ez egyedü l a főváros 
speciális körére terjed , ped ig  a fő
város esak n agyon  kis része az o r
szágnak !

Az ügyvédi k a r azon h ivato tt 
testület, m ely leg ilie tékessebben  bí
rálhatja meg mindennapi  tap a sz ta 
lásainál fogva e kérdést, az  ügyvédi 
kar pedig hangosan e lité lte  m ár a 
kinevezési rendszert, de elite lte  a 
közigazgatás tü rv éu y h a tó ság i ré szé 
nél még fenálló sz in leges válasz tási 
rendszert is.

Mert esak az eg y ü g y ű  nem lá tja  
le. hogy a tö rvényhatóságok  szabad  
választása csak  a fő ispán  önkénye  
által jeleitekre szo rita tv án , puszta  
komédiává, a v á lasz tó k ra  nézve le- 
alá/.ó komédiává tétetett.

Ha egy a fő ispánnak uem tetsző 
jeleknek k ilá tása  vau a m egválasz
tásra, a főispán eg y szerű en  uem 
kandidálja és a je le ltek  h e ly ére  a 
kész szolgalelkekből eg y  p á r stroh- 
maut állít be. tessék  azu tán  válasz tan i.

Hosszabb tehát a  je leu  vá lasz tás 
akormányi  k inevezésnél, m ert am an
nál a főispáu k rea tú rá it m inden ese tre  
beállítja a legjobb h ivata lokba, ho
lott a korm ány  k inevezésnél ez m ég 
is feltétlenül és rniudig nem fogna 
sikerülni.

A két izbeni tö rv én y h a tó ság i v á 
lasztások be is b izony íto tták  ezt és 
m egm utatták, hogy  az érdem esek és 
hivatottaknak m ellőzésevei, m ily  sok 
selejtes és b é ly eg ze tt hirü elem ek 
kaptak fel az u g o r k a f á r a . _____

T Á R G I & .

A  v á n d o r .
Messze, távol já r  a vándor egyedül
Kedv s remény közt hegyet, völgyet elkerül,
Szive, lelke vidám, mint a szép tavasz,
Szemén nincs könny, ajkán nem ül bÚ3 panasz.

Itt egy íalnt, o tt egy gazdag várost lel 
Ez is, az is kék homályban marad el;
Nem ismerik, ő sem ismer senkit Bem,
Senki sincsen, hogy fogadna szívesen.

Gyakran ázik, gyakran fázik s éhezik, 
Kisebb-nagyobb aggodalmak környezik,
Szegény vándor! se kocsija, se lova,
Azért mégis lankadatlan rzáll tova.

Nem kényelem, ncin a pompa s fény között;
A természet ölében nyer örömöt;
Úszó felbő, csergő patak s m idárdai 
Ksgadja el az ő lelkét magával.

H az égnek kék boltjáról lelépve 
A barna éj leszáll a föld fölébe,
Erdők alján vetett ágya falevél,
Altatója langy tuvalmu játszi szél.

%y-egy álma a levélen fa alatt 
Minden való földi szépet meghalad; 
álmodozik, mig felpirul a hajnal 
8 aztán indnl „Is*en segíts* jó szóval.

Viszi, viszi bizonytalan az útja,
Grömre-e, bánatra-e, nem tadja;
A szegénynek jó szerencsét mondjatok,
Hejh mivel hat ez a vándor — én vagyok!

IfJ. Várad? Fercaex.

A kormánynak ez jó viz volt 
malmára, a szabad választás lénye
ges feltételeinek elvonásával korrum
pálta a választási rendszert, nevet
ség, utálat tárgyává tette, megron
totta készakarva a közigazgatás or- 
ganisrausát, hogy azutáu, midőn a 
kellő perez elérkezett, felhasználja 
azt ürügyül a kormányi kinevezési 
rendszer előnyére.

A kellő perez azonban még nem 
érkezett meg.

A törvényhatósági tisztviselőknek 
egy csomóbani kinevezése oly ha
talmat ád a kormány kezébe a meg
romlott, pazarlása és önbüueiből pro
letárrá lett úgynevezett, — de va
lóban csak annak külmázát viselő 
intelligentiával szemben, hogy azt 
tartalékban kell hagynia azon par- 
ezig, midőn már kifogyva minden 
konez és biztatásból pártját csak is 
ez utolsó trompf kijátszásával tart
hatja még együtt.

Nehogy azonban a kormányi és 
főispáni kegyből kortes érdemekért 
hivatalokba kapaezkodottaknak ad
dig is eszükbe jusson átcsapni a ha
barékok vagy „párton kívüliek" tá
borába, — hogy tovább is engedel
mes és feltétlen szolgálatra kész esz
közök maradjanak, kiadatta béreuez 
trombitásai által a figyelmeztető han
got jelezvén, hogy Damokles kardja 
hajszálon függ minden törvényha
tósági tisztviselő feje felett, mert 
nem lehet tudni, mikor, mely percz- 
ben következik be az utolsó Ítélet 
napja, — midőn sokan lesznek a 
hivatottak, de kevesen a választot
tak, illetőleg kinevezettek.

A megyék a mostani tisztviselői 
kar mellett és ily kinevezési kilá
tással sokkal engedelmesebb eszkö
zük lesznek, mintsem ha a kineve
zés tettleg már raegtöitént, mert mégis 
csak könnyebb egy nem feltétlen 
engedelmes tisztviselőt a kinevezés
nél egészen mellőzni, mintsem a már 
kinevezettet minden törvényes ok 
nélkül elmozdítani.

A törvényhatóságoknak virilis 
papirlemezekkel beborított romjai és 
az úgynevezett tisztviselők válasz
tási joga tehát egy idörej még nin
csenek veszélyeztetve, és fenállásuk 
attól függ, valljon Tisza mameluk 
serege nem apad-e meg annyira a 
képviselőházbau, hogy elérkezettnek 
látja az időt, midőn kijátsza utolsó 
adutját.

Most hallgatnak e felől a félhi-

k é t  fé r j  n e je  é s  m é g  I* 
h a ja d o n .

— Bonyolódott kis történetkét beszél
nek el a párisi lapok. Beillik egy kis re
génynek (le foglalkozhatnak vele a jogá
szok is. Az eset a következő: Witgenstein 
herczeg, a porosz király egyik segédtisztje, 
ls68 bán Berlinben megismerkedett egy 
gyönyörű szép polgári származású leány
nyal Lilienthal Janka-Paulin-Klotilddal. 
Szerelme viszonozva lön s képzelhetni a 
tüzes vérü herczeg boldogságát. Mi volt 
természetesebb, mint az, hogy a párocska 
az egyház áldása által kívánta frigyét 
erősebbé tenui s Ausztriába ment, hol egy 
kis városka templomában, törvényesen 
egybekeltek.

Az okot, mely Ausztriában késztető 
őket egybekelni, a herczeg meg is ma
gyarázta nejének. Előadta nejének, hogy 
ő a király személyes katonai környezeté
hez tartozik s az uralkodó házzal is ro
konságban lévén, csak Vilmos császár be
leegyezésével köthetne törvényes házassá
got otthon, s hogy e beleegyezés, tekintve 
a nő polgári származását, valószínűleg 
megtagadtatnék. Így hát házasságuk ti
tokban maradt, de boldogok voltak, mert 
az ég két kedves gyermekkel áldotta meg 
frigyöket.

Azonban nem soká tartottak az aran- 
juezi szép napok, a szép herczegnő nem 
soká élt teljes békességben iérjével, elany- 
nyira, hogy ő herczegsége egy zimankó* 
délután, meglehetősen akut jellegű családi 
jelenetet ekként fejezett be.

BUgyl Hát igy beszélünk? Jól van,

vatalosok, elment a kedvük ostro
molni továbbá is a választási rend
szert, mert belátták, hogy még e 
fegyver a kormány kezében van és 
fenyegethet száz és ezer ágyú tor
kának concentrált füzével, sokkal 
nagyobb hatású maga a fenyegetés, 
mint a generál decharge után az 
egyes fegyver puffogatás, az álta
lános kinevezések előtt a hivatal 
vadászok egész serege meghunyász
kodó szolga, — de a kinevezés után 
a kiuevezettek is már nagyobb biz
tosságban érzik magukat, — a ki 
nem nevezettek és mellőzöttek ár
mádiája pedig nyíltan elkezd haba
rodni és mint ellenzéki a legkétség- 
beesettebb fegyverekkel fog küzdeni 
a kormány ellen, mert a dolog nél
küli megélhetésért fog küzdeni, mert 
ezen sereg nem tartozik a hazafügget
lenségének szent eszméjéért önzet- 
leu küzdő egyetlen hazafiui párthoz.

— A Tisza és mellékijlyói-
nak szabályzása tárgyában felhívott kül
földi szakértők bejárták a felső Tiszát, 
azután hajón az egész Tiszamentét, a mel
lékfolyók bejáratait megvizsgálták, Szege
det és környékét szemle alá vették, azután 
a Dunán le a Vaskapu szoroson át Orso- 
váig mentek, honnan vasúton visszatértek 
Budapestre. Ott megvizsgálják még a sza
bályozás alatti budapesti Dunarészt és is
mét visszatérnek a Tiszára, behatóbban 
tanulmányozandók különösen a Kőrösök 
és a Maros beoinlását. — A szabályozás 
iránti véleményüket csak ezután fogják 
előterjeszteni. — Egy franczia társulat 
Szeged újjáépítésére kölcsönt ajánlt fel múlt 
héten igen kedvező feltételek alatt. — Sze
ged városának eddig még alig fele száraz, 
a többit viz borítja, a szivattyúzás 
munkája nagyon kevés eredményű, a szá
raz városrészekben megesett kárt már meg
becsülték, de a segély kiosztását addig, 
mig az egész kárbecslés befejezve nincsen, 
meg sem kezdhetik. — A mait héten a 
kormánynál befolyt segélyösszeg 2,353.309 
frt 35 kr. volt.

— A V áraily-X ich) b o trán yok
ismét em'ékezethe juttatták a keleti vasúti 
botrányt, melynek tényezői 22 milliót lop
tak a részvényesek zsebéből és melynek 
elsimítása sok millióba kerül azonfelül az 
országnak. Tudvalévőleg Tisza, midőn leg
utóbb eziránt interpelláltatott, azzal men
tegető a huza-vonát, hogy a hírhedt szé- 
deígő Waring testvérek, a főbünösük, az 
angol törvények szerint nem Uldözhetők. 
— Nem lehet valami szégyenletesebb ez 
indokolásnál, mert azt, hogy Waring test
vérek úgy intézték dolgaikat, hogy nem 
csak angol, de magyar törvény szerint sem 
Uldözhetők, azt már rég tudnia kellett, — 
nem is ezek ellen fordul a magyar köz
vélemény, hanem azok ellen, kik hivata
los és felvállalt más kötelességük s-egésé- 
vel, szándékos és bűnös elnézésük és mu
lasztásukkal, sőt egyenesen saját tényeik-
Ml többé nem vagyonit térj és feleség!* 
s elrohant, hogy soha többé vissza ne 
térjen.

Mit csináljon a szegény ex-herczegnő 
ily fatális helyzetben. Tudta hogy kegyet
len férje igazat mondott s hogy a képzelt 
kapcsok széf vannak törve. Felme it Vilmos 
királyhoz s lábaihoz vetvén magát előa
dott mindent s kérve könyörgütt, hogy a 
felség parancsolja vissza a megugrott férjet. 
A király a házasságot azonnal semmisnek 
nyilvánitotta, hanem a herczeg Bök czime 
közül egyet elvett s a gyermekekre ruházta 
s azonkívül kötelezte ő herczegségét, hogy 
mindegyik gyermekének s nejének egy- 
egy millió tallért adjon.

Janka-Paulina Kotild tehát újra Lili
enthal kisasszony lett, mint azelőtt, de egy 
millió tallérral gazdagabb lévén Párisba 
jött szépsége által közbámulatot keltvén, 
innen Bécsbe ment, bol a jó bécsiek csak 
úgy el valának ragadtatva általa s nem 
lehet csodálni, hogy dr. Ullmann a fővá
ros leghíresebb ügyvédeinek egyike rövid 
idő múltán kezét kérte s csinos férfi lévén 
meg is kapta.

Lilienthal Janka azonban már óvato
sabb volt s nem bízván az osztrák házas
ságokban, Kölnben kelt egybe férjével, a 
német törvények szerint a polgári hatóság 
előtt.

A szertartás után vissza tértek Auszt
riába. Mi történt azután ? A tárgyalások 
felderítik. Tény e, hogy a csinos Ullmann 
asszony második férjéhez egy kicsikét hűt
len is volt?

És viszont, igaz-e, hogy Dr. Ullmann 
feledve esküdött hűségét, nem igen állott

kel is előmozdították a nagyszerű szédelgést 
és csalást. — Abból, hogy a Waringek 
mint állítólagos bűntársak nem állitba'ók 
a magyar bírák elé, nem következik, hogy 
az igazi főbünösök és bűntársak menten 
maradjanak, ez annomaliába eddig még 
egyik fenyitő törvényszékünk sem esett, 
csak Tisza nem által lotta ilyennel védni 
kötelessége mulasztását! — Hja, igy jár, 
a ki Fáik és társaival egy gyékényen 
árulni kénytelen, mert Faikra és a „Pester 
Lloyd*-ra Tiszának nagy n/.iUaege van. 
— És ezért Várady még most sem mon
dott le és Tisza még most sem adta ki a pas
szust államtitkárának!

— A  Z ic h y  b o t r á n y  ü g y é b e n  
a félhivatalosak „illetékes helyről* egy 
nyilatkozatot hoznak, mely oda lyukad 
ki, hogy a kormánynak nem szabad és 
nem lehet hivatalnokai ellen a maltjokból 
vett, magánéletükre vonatkozó hírlapi meg
támadások és egyoldalú bizonyítékok alap
ján eljárnia. — Eltekintve attól, hogy a 
Dréher-kölcsön már azon időre esik, mi
dőn Zichy már államtitkár volt, a felállí
tott elvből folyik azon egyszerű következ
tetés, hogy például egy Rózsa Sándorból 
törvényszéki bírót, — Waringékből pénz
ügyminisztert, bankóbamisitóból bankdi- 
erktort lehet csinálni, mert múltját, midőn 
még magán ember volt, nem szabad te
kintetbe venni. ;— Kár volt még tovább 
uem menni az elv felállításánál, mert 
amúgy is azt mondják, hogy a tolvaj 
és rablóból lesz a jó pandúr!

— A Urélier-féle nagyszerű 
adósikkasztási pert, mint a fővárosi lapok 
közük, hivatalosan megrendelt jogi véle
mény alapján végképen beszünteti a kor
mány. — Valljon mit szólna a kormány 
hozzá, ha egy magánzó a magyar kincs
tártól ennek minden szavatossága nélkül 
a feladandó követelést megvenni és saját 
költségén törvény utján érvényesíteni kí
vánná?

— A busnyákországi katho-
likus hierarchia rendezéséről írják a „Va- 
terland*-uak, hogy a Vatikán ez ügyben 
valóban nem csak Osztrák Magyarország
gal, de Törökországgal is alkudozott, és 
sikerült mindkét államot kielégítenie.

Külföld.
A konstantinápolyi kormányválság 

kedvezően oldatott meg. A szultán elfo
gadta Kbeireddin nagyvezér programmját. 
Klieireddin a Midhát által alkotott s tör
vényben uia is fenálló — tényleg azonban 
az orosz invasio folytán fe'oszlott — par
lamentáris korraányforina visszaállításán 
fáradozik.

Mig azonban Konstantinápolyban a 
viszonyok ekként alakulnak, Görögország 
nem fér a bőrébe 8 erővel háborúsdit akar 
játszani. A kormány már a kamra elé ter
jesztő a hadi készülethez szükséges hitel
ről szóló törvényjavaslatot. Úgy látszik a 
görög kormány a határigazitási kérdésben 
súlyt akar szerezni szavának a portával 
szemben.

A novi-bazári keiületben némi csend 
állott be, mintán a porta a taslidsai muf
tit, ki a lázadás főlelke volt, elfogatta. 
Mindazáltal valószínű, hogy a beá'lott szél-
ellen egy könnyelmű énekesnő szép-  sze
mei Csákjának, annak, ki Bécsien a „Schnei- 
der Fánit“ sikeresen adta, ki arról volt 
bires, hogy „vad erényü"? Igaz-e, hogy 
az ékesszolásu ügyvéd egy szép napon 
megunva a házi boldogság templomát, a 
Lareseket otthagyta s hóditmányával a 
Szajna virágos partjai felé ugrott meg, 
hogy ott a párisi nagyvilági élet kelle- 
meit élvezhesse.

A mi nem bizonyos, az, hogy a Pá
risba (Le Peleteir utczáha) futott doktort 
elhagyott nejének: — Witgeustein exher- 
czegnének, ki Ulmannévá lön, — assig- 
natiója követte. A nő mint idegen, nem 
követelheti az ágytól és asztaltól való el
választást, sem pedig a vagyonelkülöni- 
tést, ámde évi százezer frank tartásdijt 
kíván második férjétől.

Dr. UMmann azt válaszolja, hogy jog- 
érvényesen sohasem házasodott, ő sem ; 
hogy ő mint budapesti polgár minőségben 
köteles volt volna kizárólag katholikus pap 
előtt kötni meg a házasságot, rá nézve a 
polgári házasság semmis!

így tehát a szegény Lillienthal Ja- 
nette Charybdistól Scylához jutna. Két
szeri férjhezmeuetel után azon veszi ma
gát észre, hogy épenségesen nincs férjhez 
adva.

Az ügy folyamatban van s legköze
lebb tárgyalni fogják.

Humor.
— Rósz versek. A  legnagyobb míg- 

hántások egyike, ha az ember valamely 
költő verseit roszntk találja. Ezt tápárz-

Kfadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

csend csak a kitörni készülő vihar előjele. 
Hogy a lakosság nem oly nyugodt, minő
nek az uj ifi vasiót elkészítő félhivatalos 
osztrák és magyar lapok hirdetik, — az 
abból is kitűnik, hogy különben a porta 
sem tartotta volna szükségesnek a mufti 
elfogatását.

Boszniában daczára, hogy ez már meg 
van hódítva, bonyolultabbak a viszonyok. 
Julius 16 án Hűm falucska lakossága véres 
összeütközésbe jött az ottani csendőrség
gel, mire ez utóbbi kénytelen volt fegyver
hez nyúlni, minek folytán egy fölkelő 
halva maradt, egy nehezen s többen köny- 
nyedén megsebesültek. A rendet egy szá
zad katona és a jn'ius 18 án Humba uta
zott Killics tábornok szigorú rendszabályai 
állították helyre.

Serajevo mellett a csajniczai nton pe
dig az osztrák-magyar műszaki csapatokat 
és utmnnkásokat támadta meg egy csoport 
fegyveres felkelő. Több rendbeli megsebe- 
sü'és történt. Hir szerint a támadók növi 
bazári kerületbeliek voltak. A katonaságot 
erősitik s a novi-bazári kerület határán 
teljés tábori előposta rendszert állítottak 
fel s a határ felé nagy mennyiségű élelmi 
szert szállítanak, a bevonulás az okkupá- 
landó területre azonban csak akkorra vár
ható, midőn Husni pasa a török bizottság
gal megérkezik.

Az egyptomi kérdésben az angol, 
franczia és osztrák-magyar nagykövetek 
közt Salisbnry lakásán Hatfieldben teljes 
megegyezés jött lé're.

A konstantinápolyi angol és franczia 
nagykövetek a vett utasítás folytán a por
tánál tudomásra hozták, hogy az egyptomi 
alkirály kinevezésére vonatkozó ferman a 
két nagyhatalmat ki nem elégíti, mert az 
a volt alkirály alatt élvezett jogaikat csor
bítja.

Az angol-zulu harcz, melynek a sze
rencsétlen Napóleon herczeg halála is egy 
érdekes epizódját képezi, mint a fokvárosi 
angol kormányzó hivatalosan jelenti, végét 
ért. — Miután Csetvájó király az angol 
békefeltételeket el nem fogadta, az ango
lok uj erőfe3zi'éssel megújították a har- 
ezot s a zuluföld legnagyobb erősségét, 
Ulnndit bevették. Chelmsford 4062 euró
pai és 1103 vegyes faj beli katonával és 
8 üteggel nyomult előre s 20 ezer zuluval 
két órai kemény csatát küzdött, melyben 
maga Csetvájó király parancsnokolt. A zniuk 
ezer halottat, — az augolok 10 holtat s 
43 sebesültet vesztettek. — Wolsby tábor
nok julius 23-án távirja Londonba, hogy 
a háború be van fejezve s kérdi melyik 
ezredet küldje első sorban haza? Julius 
16-áu találkozást vár Csetvájóval.

Még egy másik nevezetes hir jön a 
csodák országából, Afrikából, és ez nem 
egyéb és nem kevesebb, mint hogy a zan- 
z i b á r i  z a l f án ,  kinek pedig a korán 
tiltja a nem mohamedán országokbai átá
zást — a jövő évben Európába utazik, 
meglátogatja Párisi, Berlint, Bécset és 
Szentpétervárt.

Nyilatkozat a nyilatkozatokra.
Gróf Zichy F. Tik torról.
Ashoth János a „Magyarország* mait

vasárnapi számában Zichy F. Viktor ellen 
emelt vádjait részletezi, s állításait és ál-
talta Fbiíoxenos, a kit Dionysos, a szira- 
kuzai zsarnok záratott el, mert verseit 
rosszaknak találta.

Három napi fogság után maga elé 
hozatta, hogy verseit újra felolvassa, mert 
nagy örömére szolgált volna, ha a híres 
költő az ő mővét jónak találná.

Maga elé ültette Philoxenost, kézhez 
vette költeményét, s olvasni kezdé.

Philoxenos egy ideig türelmetlenül 
hallgatta, majd fészkelődni kezdett, végre 
felkelt.

— Mit cselekszel Philoxenos ? — kérdi 
a zsarnok. — Miért nem maradsz veszteg?

— Engedd meg aram — volt a fele
let — de én ismét vissza szeretnék menni 
a börtönbei

A zsarnok elnevette magát és a köl
tőt szabadon bocsátó.

•
— A szidás következményei. — Ezer 

ördög, őrmester! — kiáltja az őrszobába 
belépő kapitány, — Hát reggeli kemény 
szidásomat csak ennyibe veszi ? Hiszen 
már ismét egyre hordatja ide a sört! — 
Jelentem alássan kapitány nr — felelt az 
őrmester stellnngba tevén magát — a szi
dás olyan paprikás volt, hogy retteneaen 
megszomjaztam utána!

•
— Gondja volt a súgóra. A  garahon- 

cziás diákot adták, s a czimszereplő azon 
jelenetben, melyben az ördögöt idézi, a 
szentelt krétával, nemcsak a színpadon 
jelenlevő színészek, hanem a súgó körül 
is oda rajzolta az áthágatlan kört, mond
ván: — Ha ezt el vinné az ördög, mind
nyájan veszve volnánk !



Uspontját üx érdeklettok által a gróf ál
lamtitkár mellett fetfioi tt nyilatkozatok 
ellenében védelmezi. Igen érdeke* * nyilat
kozatát töi>b pontjaiban következőleg kí- 
vonatozznl.:

I. Or> í  Zichy F. Viktor a föld b i- 
t e i i n t é z e t t ő l ,  melynek igazgató taná
csosa volt, 20 ezer forint kölcsönt vett fel, 
méh ork fedezésére csak 5000 frt értéke 
érték papin adott. — Midőn cz- n intézet 
viszonya az Erlanger házhoz megszűnt, 
gróf Zichy menesztetett, » az uj tulajdono
sok a contocnrrensek között talált adóssá
gát felmondották s 5000 frt értékű pap r 
iáit eladtak. Maradt ekkor adóssága 13.2U0 
írt. Hogy az intézet pénzéből mégis kap
jon valamit, az nj directio kiegyezett a 
gróffal 7000 írtban akképen, li -gy egy 
év alatt tartozott azt megdzeini es pedig 
az első félév alatt 4 ez rét és a második 
félévien 3 ezeret. Ezen összegeket a gróf 
mtg is fizette s igy ez nton csak 6200 
irtot ajándékoztatok magának.

II. A foldbiteiiníézctteli másik üzlete 
a szi l  vasi .  Itt kerekszámban csakugyan
10.000 Inot kapott a gróf, a miért lem >n 
dott a semmiségi panaszok beadásáról, 
melylyel az intézetet gátolta, hogy a bir
tok elárvereltetése által azon kölcsön fede
zetéhez jusson, melyet a birtokra gróf 
Zichy F. Viktornak, mint akkori igazgató 
tanácsosának közben árasra adott. Ez te
hát nem elengedés volt, hanem készpénz
ben adott doucear, nem a teljesített szol
gálatok fejében, bancm az okozott károkra 
ráadásul.

III. A m n n i c i p a l i s  b a n k  s ennek 
élén az Erlanger bankház vállalta el a 
budapesti sngárut kiépítését, melynek biz
tosítékául 1,100.000 Irt biztosítékot tett le. 
Időközben azonban a bank és az érdeklett 
konsortium észre vette, b"gy a vállalat 
folytatása pénzerejét messze túlhaladta s 
tőkéjét megsemmisítette volna, ennél fogva 
a szerződés stornirozásá'a, megszüntet cséré 
tett lépéseket.

Gróf Zichy F. Viktor befolyására hi
vatkozva, önként ajánlkozott Erlanger Vik
tor bárónak, hogy a szerződés felbontását 
keresztül viszi, oly Inroiáu, hogy a társu
lat kötelezettségei alól kautiója felének 
elvesztésével, tehát 55<) ezer írtnak felál
dozásával menekülni fog. — Ezen szolga 
lat lejében 100 ezer forintról szóló provi 
zios levelet kért magáuak, melyet részére 
Erlanger báró ki is állított, mert ha sike
rült volna a grófnak, szavát beváltania, 
úgy az intézet egy 10 milliót túlhaladó 
veszteségtől menekült volna m ;g. — Azon
ban ez ügyben a gróf nem tett, de nem 
is tehetett semmit. Az alkut Lecbner La
jos miniszteri tanácsos s akkor a mnoici- 
nális bank igazgatója vitte keresztül ak
ként, hogy az egész kautió elveszett s még 
ezen felül a konsortium 400 ezer forintot 
Űzetett és az oktogonban épült uj házak 
egyikét is kénytelen volt a közmunka ta
nácsnak átengedni. A konsortium saját 
áldozását 1,800.000 írtra becsülte. Mind 
ezek daczára gróf Zichy F. Viktor egész 
szemérmetlenül előállott a 100 ezer forin
tos provisionális levéllel, s meg nem sz -1 
gált diját követelte. A sugárúti konsortium 
választmányi ülésben tárgyalta e kérdést 
s a provtsio kiadását megtagadta. Erre a 
gróf leleplezésekkel fenyegetőzött, mire az
tán Erlanger \  iktor báró, megunva a vi
szályt és az embert, kifizette, a mit aláirt 
saját zsebéből, s ez időtől fogva az össze
köttetést gróf Zichy F. Viki orral megsza 
kitotta.

IV. D r é b e r  Ant a l  schwechaii és 
kőbányai sörgyár tulajdonos 230 ezer fo 
riutot kölcsönzött a gróf államtitkár atyja 
nak, gróf Zichy F. Bódognak tornai uro- 
dalmára, melynek becsértéke 634 ezer fit, 
s melyre megelőzőleg a Wodianer bauk- 
báz részére 462 ezer forint van bekebe
lezve. így tehát Dreher ur pénzének iiy 
pothekáris biztonsága egyátalán nem fényes, 
mert az 53 ezer forinttal meghaladja a 
■zokásos becsértéket. S a mi ez ügyletből 
^_^|]«natitkár_jirra_Jton^romittáló, nem

•

— Köpenyeg nélkül. Egy drámában 
azon jelentéssel kelle az inasnak belépnie: 
— Ott künn áll egy ember sötét köpe- 
nycgbeB! . . . Készen is áll már a színfal 
mögött és várja a jelszót. Ekkor veszi 
észze, hogy a bejelentendő személyen nin 
csen köpeny. Arra pedig, hogy ez kö
penyért menjen nincs idő. Belép tehát és 
nagy okosan jelenti: Ott künn áll egy 
ember, sötét köpeny nélkül!

*
— Ha a szabó verset szab. Ha a 

szabó verset szab, ez többnyi akkor esik 
rajta, mikor szerelmes és a mikor halni 
készül a ezérnák hőse. Királyhágón túli 
részekben az a furcsaság történt egy sza 
hóval, hogy feltámadása után adta reá 
magát a költészetre. Ez az ember ugyanis 
gyakran, még pedig nagyokat ivott, mely 
miatt egyszer el is szenderült. Mikor a 
temetőbe vitték a jámbort, a koporsót 
elejtették és a szabó, siró rívó felesége 
nagy rémületére - -  feltámadt. A közönség 
csak ngy hüledezctt, de a izabó eüemet- 
teté a koporsót, s nyomban a korcsmába 
lért lehtttni azt a nagy ijedséget; fejfájára 
aztán emez iratot komponálta.

„Ctérna szabó koporsója itt nyugszik.
Maga pedig a korcsmába.
Felesége boszujára.
Ugyanannak kontójára -
Bort iszik

•
— A mohairt'da'i szerzetes rendéglá-

Éontdues szellemes franczia utazó, 
algiri élméuyeiről kiadott újabb köuyvé
ben többek között erű - mulatságos törté
netkét beszéli e l : Egy gazdag marabui
nak (mohamedán szerzetes) a ki Tuggurt 
^özeiében lakik, megüzente egy Ízben Be-

egyéb. min* hogy ezm gyinu* UzGt össze
esik a Üréher - í ' e l e  s ö r g y á r b a n  a 
k i n c s t á r  k á r á r a  e l k ö v e t e t t  n a g y 
m é r v ű  s i k k a s z t á s s a l .

Asboth bámulatos ügyességgel szedte 
össze ez ügyben adatait, számos ide vágó 
levélnek jutott birtokába s t á b l á z a t o s  
ki  m u t a t á s b a n  tüntetik, hogy 1870 tői 
1876-ig a csalas felfedezéséig 39.645 akó 
sör ment ki a gyárból olyan, mely után a 
kincstár fogyasztási illetéket nem kapott, 
mely összeghez az éveokint 15 ezer írtra 
rugó jövedelmi adókárosifást csatolva, az 
összes sikkasztás 9s4 ezer irtot tesz ki, 
a mivel Dréber úr, ha elitéle'nék — a 
magyar kincstárnak tartozik.

Az egész Dréher-féle ügyben azután 
az a legcsodálatosabb, hogy mig azt 
Ausztriában már valahogy elintézték — 
addig nálunk a gróf államtitkár atyjának 
nyújtott kölcsön óla hallgat róla a krónika.

V. A fra  u k o-o* zt rák  b a n k n a k  
tartozott gróf Zichy F. Viktor összesen 
322 ezer forinttal, melyből 200 ezer frt be 
volt kebelezve a gróf idvaiuoái jószágára. 
E banknád adósságát a gróf épen nem 
törlesztette, mert akkor már államtitkár
ságra. vagy miniszterségre voltak kilátásai 
s mert az elvesztett Erlanger helyett Dré
ber Antalban uj barátra talált.

A bank midőn látta, hogy a gróf 
idvamoki jószága már a bekebelezett 200 
ezer forintra sem in ujt elég biztosítékot s 
mert a grófot hiába perelte, nem fizetett, 
miért is 1873. évi deczember 31-én kie
gyezett vele olykép, hogy fizesse hát felét 
160 ezer forintot, de azt azután fizesse meg, 
mert La nem. az egész 322 ezer forint és 
annak 6000 frt hátralékos kamatja meg 
fog rajt exequálta ni.

Időközben gróf Zichy F. Viktor Tisza 
Kálinál] államtitkárja lelt s midőn a fize
tési idő elközelgetr, megjelent a franko 
bank pénztáraim! dr. Frank János bécsi 
ügyvéd és dr. Hauer budapesti ügyvéd, 
mmt gróf Zichy F. Viktor megbízottja és 
F r a n k  l e t e t t e  a t a r t o z o t t  ö s s  zeget .

Kicsoda ez a dr. Frank? Az idvar- 
noki teb kkönyvben ő jelenik meg mint 
180 ezer frt másod helyre betáblázott köl- 
e-ön hitelezője.

Dr. F r a n k  J á u  os I ) r é h e r  Ant a l 
n a k  r e n d e s  ü g y v é d e ,  kinek viszonyait 
egész Bécs ismeri, — rendezett viszonyok 
közt él, de öröklött vagyona nincs. Dré- 
herhezi viszonya szinte ismeretes, s igy 
világos, hogy a pénz, melyet dr. Frank 
János gróf Zichy F. Viktor helyett a franko 
banknál fizetett, Dréber pénze volt s ő a 
telekkönyvijén Diéhemek csak helytartója. 
Ezen a . .4  mindent kizárólag igazolja 
azon megmarkolható körülmény, hogy a 
fizetés osztrák állampapírokban törtéut és 
azoknak hátán a D r é b e r  h á z  s t ara  
p i g l i á j a  volt.

A gróf államtitkárnak a felkutyabő- 
rii/ütt hatvani D uts Bernáttaii viszonyáról 
ugyanazokat sorolja fel Asboth miket már 
elmondott s mik' t lapunk rnnlt számában 
mi is közöltünk s következő szavakkal 
fejezi be kilcn 'z hasábos, s ezen botrá
nyos ügynek legkisebb részletére is kiter
jeszkedő nyilatkozatát:

Végeztem. Nem mintha elondtam volna min
dent a mit tudok, nem mintha bizonyítékaimat 
kijátszottam volna. Sokat mondottam, de nem ele
get. A biió előtt mondhatok többet A biró előtt 
bizonyithatok, hivatkozhatott) tanúimra, kik m in
dent, a mit mondottam, készek vallani Isten s 
a ember előtt. És fognak mondani, a mit még 
nem hallott senki, de ne is halljon.

Nem en félek a bíróságtól, nem én kerülöm, 
kerülik azok, kik gróf Zichy-hVraris Viktort vé
delmezik a félhivatalos sajtóban, a kaszinóban, a 
kormánytanáesban. Meg akarják őt tartani első 
rendű hivatalában, meg akarják tartani képviselő
nek, reá akarják b’zni a delegácziók referáláit és 
meg akarják engedni, hogy folytassa üzleteit.

A közvélemény kéri a sajtóbiróságot s kéri a 
törvény nevében; hogyan, a kormány nem tartja 
tiszteletben a törvényt ? Én nem kérem a sajtó
biróságot, én kérem Tisza Ká'mánt, hogy mentse 
meg a magyar kormány tisztességét. Ments ' meg

dean táborunk, hogy törzskara val együtt 
meg fogja látogatni. A marabut tehát be - 
szolitotta öreg szolgáját s m eg h íz ta , mond 
váu: r .\Iusztala, a tábornok meglátogat, 
úgy akarom fogadni, hogy tisztességet 
vajak és a szakácsom is megőrizze jó 
liiruevét. De egy uyugtalauit,: a vendé
gek uem étkezhetnek fa-tálakból, meuj te
hát Biskrába és aern kiméivé költséget, 
vásárolj porczellán edényt." A táboritok 
megérkezett, az ebéd megkezdődött. Hoz
zák az első tál ételt, de miféle edényben ? 
Nagy fehér porczelláu, fazékhoz hasonló 
csakhogy nagyobb hasú. s hogy világo
sabban szóljunk, olyan edcuyben, mint 
magyarul „éjjt iiuek* neveznek A veudé- 
gck alig tudták szájukat kinyitni attól 
tartva, hogy kitör rajta a kaczaj. A má
sodik tálat, a harmadikat és igy végig 
mindent hasonlóban tették asztalra. Közbe 
a marabnt önérzetesen mosolygott. „Tá
bornok urat — úgy rnoud végre — bizo 
nyara meglepi ez a fényűzés, de hát min
dent elkövettem, hogy írauozia módra ven
dégelhessem meg." — Mikor Bedau e g e 
dül volt tiszteivel, káromkodva kiáltott 
löl: „Ezer bomba és gránát, még szeren
csénk, hogy t i  edények újak voltak.“

#
— Vén leányok társulata. Ily  czimii 

társulatot akart alapítani Dubliniem egy 
térfigyülöiő hölgy. Tagjai csak fiatal leá
nyok lehettek, kik fogadást tesznek, hogy 
sohasem mennek férjhez. Miután azonban 
félesztendő óta egyetlenegy tag sem je
lentkezett, az egy tagból társulat nem 
alakulhatott meg.

*
- Ponfredlord egy estélyen lady Alic- 

ctd találkozik, s a lord igy szól a ladyhez :

bíróiig nélkül. m - i j i 'n r  öl náci. Neki m óljá
ban áll n .rg ta .a i. k it értet: a oe-si aliamügy»sz 
» Smuerberjr-p rb .n  t-zm V.iradynil, a képviselő
ből t It aleln»iénel nv-vadabb állás.-al biró egyen 
alatt, ki résztTett a rendjeivasárbzn? I n d a  m ega 
m n kitér béc»i kollegájától, ki volt ez ember és 
ne takargassa, mert ha takargatja bűnrészesévé 
válik. Elég adatot szolgálatúm  gróf Zichy-Ferraris 
Viktor úrról, tudja meg a miniszter igazat mond- 
tam-e vagy sem? Módjában áll megtudni, kérdezze 
csak. Ha nem teszi, hogvan akarja elkerülni a vá
dat. hogy a korrupeziót akarja, támogatja terjeszti?

Nekem pedig legyen ez utolsó szavam Nekem 
nagyon elég volt ennyi. Szolgáltam az igazságot és 
a tisztességet ■ ha magamat nem tarthattam m en
ten sok kellemetlenségtől azon egy vigaszom ma
rad. hogy segítettem megtörni Magyarországon a 
korrupeziót és ezzel kötelességemet teljesítettem.

Ezen ügyre vonatkozólag, még érde
mesnek tartjuk megjegyezni, hogy uem 
csak az összes ellenzéki lapokat győzte 
meg Asbóth állításainak helyességéről, 
hanem még a kormánypárti „Hon* is a 
többi közt igy szól: „El kell ismernünk, 
hogy Asboth most már több összevágó 
adattal áll elő, melyek vádjait alaposab
baknak tüntetik fel, úgy annyira, hogy 
pártatlanságunk és a társadalmi morál 
nevében követelnünk kell állításainak uj 
jabb czáfolatát, ellenkező esetben sok 
gyanú marad fenn.“

Az is jellemző, hogy Pallavicini Ede 
őrgrófuak ez ügyben világot látott nyilat 
kozatát gróf Szapári pénzügyminiszter fo
galmazta. — és hogy dr. Herz /ilmos, a 
vörösdoctor — a tőle kért nyilatkozatot 
megtagadta.

Gróf Zichy F. Viktor államtitkár úr 
ügye most már teljesen veszett ügy: ma
gyar-óvári választói is erkölcsileg fogják 
kényszeríteni mandátuma letevésére, — 
csak ő és pártfogói nem látják tisztán a 
helyzetet. Mint hírlik az ügyet becsület- 
biróság eié viszik, az esküdtszéket azért 
nem tartják opportunusnak, me r t  me g  
v a n n a k  g y ő z ő d v e  A s b ó t h  f e l 
men t é s é r ő l .  A fegyelmi eljárás szerin 
tűk azért nem rcndelLető el, mert Asbóth 
vádjai azon cselekvényekre vonatkoznak, 
melyet a gróf még hivatalba lépése előtt 
követett el. — De hát a Dréher ügy? Úgy 
látszik ezen urak főczélja az időnyerés.

A reform.
Ajáulva különösen a pécsi tek. iskolaszék 

figyelmébe.
Az alig lefolyt tanév befejezése kö

zeledtével rendkívüli érdeklődés nyilvánult 
városi községi iskoláink és egyéb népne
velési intézeteink iránt mind a taufelügye- 
lőség mind pedig az iskolaszék részéről ; 
sőt még a főispán ur Öméltósága is része
sbe magas látogatásával egyes osztályokat 
és jutalmazásban több növendéket. Az ér
deklődés oiy nagy mérvet öltött, mint még 
eddigsoha. Népiskoláinknak minden egyes 
os7tál"a meglátogattatok és beható vizs
gálat J á  vonatott, mely vizsgálatnak az 
lön eredménye, hogy mig egyes osztályok 
tökéletes eredményt mutatván fel, teljes el
ismerésben részesítettek, addig másrészt 
a hatósági és szakértői vélemény oda nyii 
vánult, miszerint a különböző városrészek
ben lévő iskolák nélkülözik az egyöntetű
séget. teVátnz egyönte'üség létesítése szem
pontjából az összes községi iskolákat re
formálni kell. A szellemi vzetést ugyanis 
egy szakférfiúnak, mint igazgatónak kell 
kezébe letenni, ki személyes odaadása m< l- 
leit a viszonyoknak alapos tanulmányozása 
valamint az akadályoknak elhárítása után 
az egyöntetűséget létesíthesse. Nemes czél 
tagadhat lanti!, mely előtt tekintve a tűké— 
lyesbüiést és haladást, kalapot kell emel
nünk : ámde nem fojthatom e! magamban, 
— minthogy én magának a „reform* nak 
megvalósításától tételezem fel a nemes czél 
elérését, teliát azt nagy horderejű dolog 
nak tartván — hogy ahhoz nyilvános té
ren is hozzá ne szóljak. Ez polgári köte
lesség.

Mindenek előtt szabadságot veszek
— Szereti kegyed a pirított kenye

ret vajjal ?
— Igen.
— Mindkét felén bekenve ?
— Igeit.
— Lenne e nőm ?
És a harmadik „igen“-t a menyasz- 

szotty nemsokára az oltárnál mondá.
*

— t y y  nyugtalanított férj e versecs- 
két irata neje sírkövére: „Szeretett nőm 
nyugszik itten. . .  én pedig othon.*

Egy másik bánatos férj pedig meg
halt hitvese sirja fölé ily foliratu emlék- 
követet állított: „Itt nyukszik Mari, a jó 
feleség.*

— Mire valaki ezt tette hozzá tolda
lékul : „Fenn a fényes csillagok közt vá
rok reád, drága férjem, mint annyi sok 
szór, midőn késő éjjel jöttél haza *

♦
— Egy mát nevezetes és hatal

mas egyéniség egy egyszerű német leány
kát vett nőül. De az „előkelőbbek* sem
mikép sem fogadták be körökbe, sőt min
den tekintetben kihit ó magaviseletét tanú
sítottak vele szemben. A férj buszúra gon
dolt, s miután állásánál fogva semmi sem 
titok előtte Moszkvában, csakhamar ki is 
vitte tervét. Értésére esett t. i. hogy a „leg
előkelőbb" nők mely fogadóban szoktak 
szeladonaiknak találkozót adni s igy tör
téut, hogy egy este a vendéglő csaknem 
minden szobájában rajtaütött a rendőrség 
az egyes párokra. A hölgyek ugyanazok 
voltak, kik a leggőgössebben nézték le a 
hatalmas ur uejét. Előbb be akarták őket 
kisérni a rendőrségre s ezt csak úgy ke
rülték ki, hogy férjeiket hivatták elő ki
létük igazolása végett.

magamnak, annak kimondására, miszerint 
községi népiskoláink az ország hason is
kolái közt azt elsőit között foglalnak he
lyet, sőt p!. a belvárosi iskola a főváros 
minden egyes hason intézetével kiállja a 
versenyt. Az évi eredmények a hatóság 
megelégedésére a tanítói karnak pedig be
csületére váltak eddig is. De nem is tör
ténhetett ez egyébként ott, hol a hatóság 
áldozatkészsége s egyéb ezélszetü intéz
kedése a tanítói testületben a nemes ver
senyt már ideje korán felkeltette.

Tanúskodnak állításom igazsága felől 
az iskolaszéki kiküldöttek hivatalos jelen 
tései, a tanfelügyelői átiratok ngy nemkü
lönben az iskolaszéknek erre v matkozó 8 a 
testületnek megküldött eusat- rő határozatai.

Hangosan tanúskodnak azonban az 
évi értesitvények is, melyeket, ha más vá
rosokéval hasonlítunk egybe, kitüuik, hogy 
a mi iskoláink jelentékeny °/®-kal állanak 
előnyben az eredményt illetőleg. Ezeknek 
előre bocsájtása utáu, bút ködöm kérdeni, 
hogy ha a jelzett kielé0!.ő eredmények
nek és az illetékes hivatalos elismerő nyi
latkozatoknak és i atározatoknak daczára, 
hatóságunk még is hivatva érzendi magát 
az egy igazgatóság kimondására, vájjon 
mi indítja őt erre ? Bizonyára nem mu
lasztás, vagy hanyagság!

Hatóságunkat — mely már számta
lanszor tannjelét adá iráu’mik való jóaka
ratának, — szerény véleményem szerint 
csak egy elv vezérelheti ez elhatározásá
ban és ez egy elv a tökélyesbiüés elve. 
Az elv szép és nemes, ellene auuak, a ki 
a haladás szekeréről lemaradni nem akar, 
szava nincs.

De van és pedig őszintén komoly sza
vunk a megvalósítást illetőleg vagyis min
den félreértés elkerülése végett nyíltan 
szólván, a megválasztandó igazgató egye 
diségét értve, mert tessék elhinni, amint 
már fentebb is jelzént, ettől fog függői a 
nemes czél elérése, vagy ügyünk hanyat
lása. Tőle fog függni, vájjon áldása lesz-e 
Pécs sz. k. város tanügyéuek, avagy átka 
úgy annak, mint a tanítói testületnek.

Ne vétessék azért tőlem szerénytelen
ségnek, ha a tekintetes iskolaszéknek be
cses figyelmét felhívom, miszerint a meg
választandó igazgatóban mint főkellékeket 
kívánja meg, bogy az illető mindenek előtt 
érdemes legyen e tisztességes állásra, e 
mellett kellő szakképességgel is bírjon ma
gasztos, de egyszersmind nagy felelőséggel 
járó tisztének betöltésére ; továbbá kell, 
bogy az illető megválasztandó a tangók
nak, mint ooliegái.-ak tiszteletét és bizal
mát bírja, de kell, hogy viszont ő is sze
resse kartársait, kikkel mintegy patriar
chális viszonyban kell élnie, tehát össze- 
férhetőnek kel! lennie.

Ezen álláspont a czél elérésében őt 
hathatósait elősegitendi. Igazgatói eljárá
sában pedig legyen lelkiismeretes, pontos 
és igazságos. Legyen ő lelke a tantestület
nek s fölvértezve az igazságosság és erély 
tündöklő fénye által, világítani tudjou ott, 
a hol még bomá'y várakozik rá, melegít
sen is ott, a hol a hideg dermesztőleg hat 
a kedélyekre s a tevékenységre.

Hű vez-ére, őre és védője legyen a 
vezetésére bízott testületnek és szeretettel 
páiosult jó akarattal és útbaigazítással de 
niiud amellett szigorú igazságossá ,-gai 
járjon el teendőiben. Szóval igtzi jó ba
rátja legyen ő a testületnek és auuak 
minden egyes tagjainak, a ki őszinte jó 
akarattal figyelmeztet — — — stb.

A tantestület és a hatóság között nyílt 
homlokkal mindenkor megállni képes ren- 
dithctlen jellemű de jóakaró közvetítő le
gyem Ki leié pedig legyen szerény, de 
ntt és akkor emelje büszkén fel fejét min
denkor, inidőu taiiügyrői. tanítókról és a 
tani ók érdekeiről leend szó. Teendőiben 
ue engedje magát soha a szenvedélyek 
által elragadtatni, hanem tetteinek mind
egyikében szive érzése az ész józan sza
vával ölelkezvén, azoknak együttes de egy
szersmind kizárólagos befolyásolása által 
vezéreltesse m igát.

— Egy fogoly jogos kívánsága. Egy 
kassai kávémérés tulajdonosnője, ki azért, 
hogy rendőrileg meghatáiozott zárlati órán 
túl több Ízben hagyta nyitva üzletét, né
hány napi fogságra Ítéltetett. A városi fog 
báz mellett valami vendéglő van, a hon
nan, most nyárban nyitva lévén ajtó ab
lak, a vendégek zaja, meg táncz zeneszó 
is hallatszik. Fönfemlitett fogoly e napok
ban monda a börtönőrnek, kérje meg ne
vében a városi kapitány urat, hogy ez zá
ratná be korábban a szomszéd korcsmát, 
iniutáu ő a zaj miatt miuden éjjel álmá
ban zavarlatik meg.

*

— Párisi apróság. Colombes-ban két 
ur párbajozni akar. A légyott az indóház- 
nál volt hét órakor.

A két ellenfél találkozik, az egyik a 
pénztárhoz megy és jegyet kér oda és 
vissza.

„Ou tehát oly bizonyos felőle, hogy 
visszajön?* kérdi a másik csípősen.

„Mindenesetre.*
„Akkor bocsánatot kérek.*

*
Bonmot. I. Vilmos hesseni válás-ló- 

fejedek ni nagyon lélve goudolt a halálra,
8 egy társaságban úgy nyilatkozott, hogy 
a fejt délmeknek tulajdonképen halhatat
lanul nak kellcue lenniök. — „Fenség, azt 
én épen uem kiváltom!* mondá egy öreg 
tábornok. A jelenlevők megrémültek • a 
választó fejedelem haragosan nézett a ' t á 
bornokra. „És miért?* kérdé. — „Mert 
akkor sohasem értük volna meg azt a 
szerencsét, hogy fenségedet mint uralko
dónkat tiszteljük.* -  „Igaz, igaz; hát 
akkor azt gondolom, hogy a halhatatlan- 
sagnsk velem kellene kezdődnie!*

Törekvését ez utón kosza rázhatja csak 
eredmény. Ilyen igazgató, ha ilyent vá- 
lasztand az iskolaszék, de csakis az ilyen 
juthat egyedül a czélhoz.

Ilyen egyediség építheti fel útjában 
a visszavonás és érdeklő ifeleuség puha
ságainak romjain az ügyszeretetnek oltá
rát, melyen a collegálitás, mint szebb jö
vőnek záloga tündökölni f o g -------—

Ilyen igazgató, ha ilyent választana 
iskolaszékünk, még egyszer állítom: ál
dása leend tanügyünkuek.

De ha az illető megválasztandó igaz
gatót tetteiben nem vezérli kartársi sze
retet, tiszteletet, bizalom s ezekre mit sem 
adva az áibőlcseség szeretette méltó buga 
— a hiú gőgösség és ennek ikertestvére 
a kecsteljes kevélység csapodár gyönyörei 
álra! hagyja magát elciábitatni, úgy, ha 
nem reflektálok is a fentebbi erényekkel 
ellenkező tulajdonságokra, mint olyanokra, 
melyek ez utóbbiakkal karöltve járnak, — 
mindazonáltal kimondom bátrau, bogy az 
ilyen igaz.gatónak eljárásában hiányzani 
fog a lelkiismeretesség és átok fog teremni 
tettei u tán . . . .

Neut virágos pbrazisok ezek tek. Ha
tóság, de ősziute szavak, kívánom, hogy 
oly őszinte jó akarattal fogadtassanak, 
mint a milyenne! irvák.

És most midőn köszönetét mondok 
iskola ügyünk iránt megindított meleg ér
deklődésért, kiváuotn végre: engedje a jó
ságos Ég, hogy a kitűzött nemes czélt 
foganatosítandó igazgató megválasztása 
helyes megoldásnak örvendhessen.

Repich Vincze 
belvárosi közs. tanító.

E m b e r n y n z á s  \ a g } > K a n i z « á o .
Azt mondja egy jó s régi példabe

széd a farkas a társast nem eszi meg; 
de azt fájdalom igen sokszor tapasztal
hatjuk, hogy h i ép n egymást nem is 
eszi m^g az rm.oer, legalább nyúzza. Tes
sék csak uf: /.ni valakinek a nagy kanizsai 
vasút állottul - >u á* sajnosán lóg a tapasz
talni, hogy ott mit tesz.nek az ismereten 
s járatlan utassal; elmondok egy példát, 
mely csaknem hihetetlennek látszik, de 
minden betűjéért bitemmel jót állok.

E bó 12 én esti 11 óra után érkeztem 
meg a nagy kanizsai indóházhoz a vonat
tal s értesültem bog}’ néhány óra múlva 
fog indulni Trieszt felé, jól van gondolám 
magamban itt megvárom ezt a pár órát a 
vendéglőben, s ott ültem . . . .  nem sejtve, 
bogy még mi várhat reárn. egyszer csak 
halion), hogy itt senkisem maradhat, ha
nem távozni kell bárhová, de itt az. állo
máson senkit meg nem tűrnek:*) én és 
utitársain Mautner Jakab bementünk a fő
nök úrhoz kérni, bogy világosítson fel s 
ha lehet péuz.ünkért tűrjön meg s ne kell
jen itt ismeretlen vidéken éjfélkor a vá
rosba menni; de biz ez a legdurvábban 
elntasitott, bogy ő nem fogadós, ő helyet 
nem adhat, szóval nem volt más mit tenni, 
mint begyalogolnt N.-Kaniz.sára; de a fő
nök s portás gorombáskodására a panasz- 
könyvet kértem s scandalosus tnormogás 
közt meg is kaptam, beírtam panaszomat 
mit Mautner utitársam is aláírásával hi
telesített, de mig éu az. öt hat sorból álló 
panaszt röviden beirtani, a főnök ur eltá
vozott, s akkor jött vissza, midőn már a 
vendéglőbe hagyott podgyászaink becsu
knunk, mi úgy jö*t ki rniutha iuondva- 
csiuá't seci'ur:*. lett volna: ;rás közben 
felcmiitém, hogy podgyaszaiuk a pinezé- 
rek felügyelete alatt nem t'oroguak e veszély
ben, oh! nem. De mire a tűnőktől kijöt
tünk csak esututt ajtóaat találta tk s egy 
éji őrt, ki is komolyan felszólított, bogy 
azonnal távozzuuk, itt senkisem lehet, él 
kellett podgyásznélkül menüi sutát keresni
N.- Kanizsára, setét s ismeretlen vidéken. 
Lpen az egy órát üté a toronyóra midőn 
a piaczra értünk s egy kávé'ház pokoli 
zajából vártuk, hogy ’ki jő valaki, kitől 
megtudhatjuk, hogy üol lehetne itt meg
húzódni; tő szomszédságában az „Arany 
oroszlán--hoz nt.isittattnak, hol is I — 3-ig 
tehát épen két órai pihenésért fizettünk 
2 ft 48 krt. A nti épen 24 órára lenne 
29 frt 76 kr. nem hiába bog}' „Arany 
oroszlán.* Ez azt hiszem, hogy" oiy nyu- 
zás mi még Muszkaországban setn járja. 
Mentünk hát korán 3 órakor a vasúthoz 
keressük a pakkot s nincs sehol, ez a fe
lelet „Nielits ungrisch.* No mi szépen 
vagyunk, megyüuk a főnökhöz, oda a pod- 
gyász, nagy sürgés, forgás, panasz s végre 
egy kopasz pinezér előadja a pakktáskát, 
csak az esernyő, pipa s szivartárcza hiány
zott, mely örökre eltűnt, ilyen gyönyörű 
utunk volt, igy jártunk N.-Kanizsáu; hála 
Istennek Triesztig ilyet sehol sem találtunk. 
A n. kanizsai panaszkönyvbe sok Írást 
láttam, de taláu az csak vakwására vau 
az utazóknak, mert gúny mosolylyal mondá 
a főnök „azt hiszik az urak, nekem azzal 
ártanak valamit, bogy ide befirkáluak* 
ne bigyjék, ha maga a főispán vagy a 
herczeg jönne is, itt igy fog lenni, mig 
az igazgatóság mást netn parancsol. Bi*

*) Ezt magunk Í9 tapasztaltuk, csakhogy ta
lálkozott egy eipcdiens. az akkori portás t. i. szí
veskedett azon nehány órai pihenésre saját lakában 
jo szóért és három forintért egy pompás ágyat át
engedni, sőt annak idejében fel is keltetni. — 
Igaz, hogy megadtuk volna a 10—20 frto is, esak- 
hogy éjféli időben és sötétben ne kelljen gyalog 
a varosba botorkálni és ismét jóval hajnal előtt 
kijönni az állomáshoz. — A déli vasuttársulat il* 
lető igazgatóságának azon kíméletlensége, minél 
fogva a saját egyik vonatán jövő és egy azzal köz
vetlen csatlakozásban nem lévő vonatra varakoi0 
utasait a várakozás nehány órájára éjjel kiatasifj* 
a váró termekből és vendéglőből egyaránt, érdeme 
szerint eléggé meg nem róvható s azért nem >• 
késtünk ezen panasznak lapunk hasábjain helyt adni-

Szert



er pódig ázsiai állapot; Isten őrizzen 
nei s'.-Kaninától, drága vendéglőjétől s 
Mindenétől, én jó lélekkel bárhol is elmon- 
L  hogy ez nyúzás; egy ily nagy állo
másnál megvárná az utazó, hogy ha fal
ragaszok nem hirdetik is, legalább azok a 

,[„4 urak tigyelmeztetnék az utasokat 
fflegérkeztekkor, hogy itt az utast nem 
Ilirjk meg. A pakrócz durvaságu por
tos utasittassék, — hogy az illedelmes 
kérdésre becsületesen feleljen, mert szé- 
iryen s gyalázatára válik hazánknak; 
j” gy emlőjén olyan jött s ment a honfi
ú é t  bitorló idegenek táplálkoznak, kik 
csak kárára s szégyenére vannak nemze
tünknek, mert megismerhetni nemcsak 
a szaváról hanem modoráról is, hogy va
lami schleifer országból elszalasztott, rngott 
állampolgárral volt dolguuk ezen urak 
sjeffloyében. — Több kisebb s nagyobb 
Jogokat birnék felsorolni, de hiszen mi
nek, hisz minden átutazó érzi, látja s 
tudja.

Sem szokásom holmi kis dolgokat 
nagyítva hírlapokba, vagy nyilvánosan 
előadni; mert azt rólam soha senki sem 
tapasztalhatta s ez az első eset, midőn e t.
1 pok olvasói előtt e törtéuetet elmondtam, 
de ezt is csupáu csak abból a czélból tet
tem, hogy ha valakit a sors odavezet, le
gyen óvatos és elővigyázó, mert épen úgy 
megjárhatja mint én és utitársam. Azt hi
szem, hogy e tudósítással a közügynek 
használtam.

Nagy-harsány, 137'J. julius 19-én.
Zágonyi György, 

főtanitó.

S i k l ó s  1879. julius 22.
Veszedelmes verekedést mánia szálta 

meg Siklóson és Harkányban, az intelli- 
gentia egy két individu.uát, s félő hogy 
még követőkre is fog találni. Ugyanis 
f. é. julius hó 18-áu pénteken estve, talán 
épeu egy és ugyanazon órában Siklóson 
és Harkányban Faust duellura ment végbe 
két két egyén között (kiketazonban meg
nevezni egyelőre tilt a discretio). A har
kányi nr, mint halljuk csupa félre értésből 
akarta eldöngetni, egy ottani köztisztelet
ben álló öreg ismerősét, de secnudánsa 
félve a siklósi foglárok meglepetésétől a 
vendéglői „Itt* egyik kabinjában húzta 
meg magát, s ott töltött el nehány órát, 
míg a menekülésre utnyillott;a verekedő 
ur pedig egyszerűen elillant, vagy inkább 
mondva ellabalt, a nélkül, hogy nagyobb 
baj történt volna.

Nagyobb baj történt a siklósi vere
kedő urakkal, kik előbb csendesen mulat
tak később hevesebb szóváltásba bocsájt- 
koztak, utoljára összekaptak, secundánsaik 
pedig vitézi módon rögtön kereket oldot
tak, midőn egy másik ur közbe lépvén 
g a dueiláló urakat brevi matiu rendre 
utasította, s ismert tekiuté'yénéi fogva 
annyira elfelejtette velők a nap eseményeit 
hogy 48 óra múlva már nem tudtak a 
történtekről semmit, sőt inirabilc diéta: 
még egy asztalnál is lehetett őket látni: 
De a kettő közül az a vastagabb kutya- 
bőrös ur úgy' tette magát, mintha nem 
látná azt a inegplessurozott vékonyabb 
nem kutyaoőrös barátját az asztalnál, ki 
pedig valószínűleg engesztelődön szívvel 
akart közeledni feléje. Az hisszük azon
ban, hogy uj borra majd kibékülnek egy 
mással, bruskóbul megisszák a bruder- 
sehaftot és újra összecsókoloznak.

r. x.

V a la s ló ,  julius 15. 1879.
Tekintetes Szerkesztő úr!

Kérem legyen szives méltó panaszé 
mát becses lapjában annyival is inkább 
felvenni — mert a mint velem történt, úgyT 
megtörténhetik az másokkal is.

Múlt év ápril havában egy kis fekvő- 
séget vettem, s ezt ugyanazon hó 28 án a 
pécsi k. telekkönyvi hivatalnál nevemre 
átíratni kértem, minek következtében a be
kebelezés is megtörtént. Folyó év ápril 
havában egy telekkönyvi kivonatot voltam 
kiveendő. — De mennyire meg voltam 
lepve, midőn látám a kivonaton, hogy az 
én tulajdonomra 220 frt teher van kebe
lezve mások javára. Hogy lehet ez < kér- 
dém egyik s másik tisztviselőtől, de csak 
mindnyájan nem tudómmal válaszoltak. De 
jobb is volt úgy, mert igen rósz következ
ménye lehetett volna a dolognak, ha vé
letlenül épen a tévedést elkövetett szemé
lyével találkozom. Mit tehettem mást, mint 
hogy folyamodtam a teher letöröltetéséért. 
Ennek következtében a hivatalos hiba hi
vatalosan helyre lett igazítva. De hát az 
én költségemet ki téríti meg?erről hallgat 
az Írás! Pedig az volna ám a rend és igaz
ság ; hogy az ilyen hivatalos tévedésekből 
eredő költségeket az a hivatalnok tartoz
nék megtéríteni, a ki azt tényleg elkövette. 
— Különben bár mily magas rangú legyen 
is az a tisztviselő! kikérem magamnak, a 
zsebemben való markolázást.

Szabó Karoly.

r ö r v é a y M c é k i  c s a r n o k .
Előadott polgári ügyek.

Bosnyák Jaksa és t. Bosnyák Markó 
ársai ellen tulajdonjog. Kanizsai Róza 
■apanics Márton ellen 340 frt. iránt.

Előadandó büntető ügyek.
Julius 29. id. Besenczi Péter és t. el- 

Curiai Ítélet. — Gamauf I  erencz ellen 
liseskü mialt, k. táb. Ítélet.

Julius 30. Uadosovits Teréz pécsi la- 
ellen gyermekülés miatt, végtárgyalás, 

y István ellen szülői bántalmazás, végt. 
rton Ádám ellen szülői bántalmazás rni- 
végtárgyalás. Schremi Antal ellen sik- 

íztás miatt tábl. ítélet.

Különfélék.
— Bogdáni Wanda asszony, e váro- 

sunkbau időző elismert nevű művésznő, 
múlikori félsikerü előadása után ismét pró
bára teszi városunknak a szép iránti ér
zékét. Ma, szombaton a helybeli dalár- 

egylet helyiségében búcsú előadást tart, 
melyre művészet pártoló közönségünk fi
gyelmét felhívjuk.

— Életben maradnak. Azon német- 
bolyi huszár tizedesnek, ki néhány hete 
egy golyóval testét átlőtte és lapunk múlt 
számában említett öngyilkos korcsmánk
nak, noha két lövést tett fejébe, életben 
maradásához teljes remény van, sebeik 
gyógyulása ezt engedi következtetni.

— A pécs-üszöghi eddigi kéjvonatok 
e hó 27-től kezdve többé nem közleked
nek, azonban az eddigi menetrend szerint 
és pedig indulás Pécsről 3 óra 44 perez 
délután, érkezéssel Üszöghbe 4 órakor dél
után további intézkedésig még minden 
vasárnap és ünnepi napor Pécsről-Üszögh- 
be egy kéjvonat fog indíttatni.

— Meghívás. Tan-és Leány nevelő Inté
zetemben az évi zárvizsga f. é. julius bó 
31. napján a városháza kis-termében fog 
megtartatni. Midőn ezt a t. ez. közönség
nek tisztelettel tudomására hozni szeren
csém van, egyúttal kérem: ha nevezett 
vizsga ünnepélyes jellegét becses megje- 
uésével emelni szives volna. Siklóson 1879 
év julius hó 20-áu Pamraer Julianna 
tanítónő.

— M it már régen a kir. ügyészség
nek kellett volna cselekedni, azt tette Sághy 
Vineze aljárásbiró, midőn f. hó 24-én né
hány lépre került atyafi följelentésére Rich- 
ter János ismert zugirászt és kiérdemelt 
fináuezot elfogatta, vizsgálati fogságba he
lyezte, s ellene a vizsgálatot azonnal tel
jes erélylyel megindította. Mint halljuk ő 
kelme „takarékpénztári főfis káriusnak*
adta ki magát és nagyobb összeget zsa
rolt ki a jámbor falusiaktól.

— Időjárás. Megjöttek vidékünkre is 
a jégverésükkel vegyes nyári viharos esők. 
Julius 18-án délután jó eső áztatta váro
sunk határát, azonban ugyanakkor az attól 
keletre eső Gyula pusztát, a szomszéd Sze
derkény, Birján sat. határait elverte a jég, 
mely kivált Gyulán és Birjánban nagy 
kárt okozott. — Kedden reggel ismét be
ható csendes eső jött a megyére, mely a 
nyári vetések sikerültére igen áldásos 
volt, szerdán délután sötét felhők emel
kedtek nyugotról és városunkon átvonul
ván nagy telhőomlást okoztak, ez is jég
gel járt, mely azonban csak ritka és apró 
szemű volt.

— Tolnamegyei hírek. Simon István, 
felső-nyéki tanító m. hó 30 án a Sió vizé
ből kér vizbefuló gyermek életét menté. 
— Összesen már hét embert mentett meg 
a haláltól. — Özvegy Varga Istvánné, ki
csapott falusi bábát a szolgabiró elfogatta, 
mert a gyermekelliajtás bűntettének rend
szeres gyakorlatáról vádoltatik, hírlik, hogy 
háromszázat is meghaladja az általa ki
oltott fiatal élet, azután mégis azon törik 
fejüket a vidék viszonyaival egészen isme
retlen fővárosi orvosok és elméleti statis- 
tikusok, hogy miért nem szaporább a ma
gyar faj? — Pedig ha a szolgabirák 
erélyesen utána járnának a falusi bábák 
és kuruzslónok Uzelmeinek, csak úgy sza
porodnék a magyar is, mint akár a zsidó, 
de a szolgabiráknak legkissebb gondjuk 
is nagyobb ennél, mert ez nem hoz sem
mit a konyhára. — Azután ne akadékos
kodjék senki, hogy rámutatunk a fekélyes 
sebre, mert ha eltitkoljuk azt, nem csak 
meg nem gyógyul magától, hanem még 
inkább elfenésedik. — A szegedi színtár
sulat Aradi Gerő igazgatása mellett Szeg- 
zárdra jön e hó folytán. — Egy paksi 
ügyvéd végrehajtást szenvedett cliensének 
védelmében egy a végrehajtást eszközlő 
fővárosi collegáját bottal verte el, úgy lát
szik, hogy kifogyott a jogból, mert erő
szakhoz kellett folyamodnia.

— Egy szegedi kisasszony jött a napok
ban a fővárosba, hogy szakállát valamely 
nircs orvos által gyökerestül kiirtassa. 
Mert a kisasszonynak a szeszélyes termé
szet ébenfa-diszt növesztett viruló arczára. 
A szegény leány hiába beretválkozott, a 
sarjadozó szakái annál tömöttebben födte 
el arczocskáját. Ide zarándokolt tehát, hogy 
búbaját a tudós orvosoknak elpanaszolja 
s segélyüket kikérje. Több orvos azzal 
biztatta a leányt hogy a mily bizonyos, 
hogy a szakáit növeszteni nem lehet ép 
oly bizonyos, hogy a szakáit gyökeresen 
kiirtani sem lehet. Találkozott azonban 
egy oly kegyetlen orvos, ki azt a műtétet 
kezdte meg a szegény leányon, hogy a sza
kád gyökerestől s szálanként húzogatta 
ki. S a kis hiú, bár szikrázott a szeme 
a fájdalomtól s ajkából serkedezett a vér, 
végig tűrte volna a kegyetlen műtétet, de 
nagynénje, ki az orvoshoz kisérte, abban- 
hagyatta az orvos ur szokatlan gyomlá- 
lási módját s a hiú leány ellenzése dacára 
odahagyták az orvost.

__ Verekedés volt a zsidó-templomban
Szepes-Olaszin legutóbbi szombaton. Adott 
pedig okot a verekedésre a következő érde
kes történetke: Szepes-Olaszi városában 
a páliukamérés volt árverezés utján bérbe
adandó. Korach minden áron bérbe akarta 
venni, de tudta, hogy a „Goldbergerben* 
legyőzbetlen ellenfélre fog találni; azért 
Korach cselhez folyamodott, hogy ellen
felének az árverésen való megjelenését meg
akadályoz za. K. t. i. Fperjesről, hol G.-nek 
öreg atyja lakik, levelet irt, vagy Íratott
__ G.-nek Szepes-Olaszi ha, ama lesújtó
hirt közölvén vele, hogy atyja meghalt. 
Goldberger teljes hitelt adott a hirnek, és 
visszavonulva, egy hétig gyászolt, mialatt 
megtörtént az árverezés. A vezeklés után

G. az iránt tudakozódon Eperjesen, maradt e 
atyja után val.ime’y örökség? Mire vála
szul nyeré, hogy atyja a legjobb egész
ségnek örvend. A csel kitudódott és okozta 
a verekedést K. és G. között a templom
ban, melynek a botokkal fölfegyverzett 
városi hajdúk vetettek végett.

— A  fez elleni harci egyre tart Fi- 
lippopolban. Á bolgár lakosság, főleg a 
milicz katonaság egész nagyúri kénye
lemmel verik le az ntezán sétálók fejéről 
a fezt; igy naponta átlag 40 —50 fez megy 
kárba. Közelebb a rendőrség falragaszok 
által 25 rubelnyi bírság és öt napi fogság 
terhe alatt tiltotta meg az izetlen mulat
ságot, de azért ez tovább tart s a törö
kök, örmények és görögök csak nagy 
óvatóssággal jelenhetnek meg nyilvánosan.

— Az ismétlő fegyvereknek gonosz ve- 
íélytársuk támadt. A steieri osztrák fegy
vergyár volt főmunka mestere és jelenlegi 
gyáros, Schano ugyauis oly készüléket 
talált föl, mely lehetővé teszi minden egy
lövetű hátultöltő fegyverre nézve, hogy 
minden további előkészítés uélkül csupán 
a tiz lövettél ellátott készülék beillesztése 
által, melyet a katona a használatig zse
bében, vagy kenyértáskájában hordhat, al
kalmi fegyverré alakittassék át. Ez a ne
vezetes találmány Werndl fegyvergyáros 
részéről még egyszerűbb szerkezetet nyert. 
Hir szerint az illető készülékkel, mely 
Ausztriában már sikeres kísérletet állott 
ki, német részről is beható kísérleteket 
tesznek.

— (A  romok munkásai.) Múlt hét 
utolsó felében városszerte megindult Sze
geden az elpusztult házak romjainak össze- 
fakaritása. Hangyaszorgalommal dolgozik 
a nép; összeszedi s rakásra gyűjtögeti a 
lerogyott ház maradványait. A mely helyen 
már össze vau takarítva a különféle tör
melék, az udvar tisztásán nyomban hozzá
fognak az ideiglenes lakóhely összeütésé- 
hez. Nagyon sok család él már ily ön
maga által készített fabódékban. Az igaz, 
hogy ezek a Jakások vajmi kevés kényel
met nyújtanak, de hát még is jobban érzi 
magát bennük a szegedi ember, mint azok
ban a nagy barakkokban, a hol százával 
voltak összezsúfolva.

— Muszka sajtószabadság. A  „ Muszkij 
Kurjer" czimü nemrég megindult moszkvai 
lap azt a hirt hozta közelebb, hogy a kor
mány kibővítette a sajtó szabadalmait. A 
szerkesztő egyszersmind megjegyezte, hogy 
a mi kormányunk mégis csak jó és nagy
lelkű. „ Másnap Dolgornkoff kormányzó 
betiltotta az újság további megjelenését 
„hazug közlemények miatt.“

— A  bolgár fejedelem tagadhatlanul 
„civilizátióra* lesz a bolgár népnek. Még 
európai körútja alkalmával tizenötezer fran
kot utalványozott magánpénztárából egy 
könyvtár berendezésére. Must pedig, hogy 
kipihente magát székhelyén, palotájában 
olvasótermet állíttat, meiybeu feltalálható 
lesz minden szláv, főleg orosz lap és a 
németek legnagyobb része. Civilizálni pe
dig annyiban fogja népét, hogy a könyv
tárt és olvasótermet rendelkezésére bocsátja 
magasabb rangú hivatalnokoknak és ka
tonatiszteknek. — Egész Bulgáriában ez 
ideig még eunyire nyilvános könyvtár 
sincs.

— Fontos találmány. Igen fontos ta- 
lálmányról beszélnek Lyonból, mely sze
rint a lenrostnak egészen selyemszőrü ala
kot, fényt s ruganyosságot adhatnak, úgy, 
hogy a selymet idővel még ki is szorít
hatja. Feltalálója a lyoni selyeragyáiosok- 
tól 3 millió frankot kért. A találmány ál
tal egy kiló lenczémából 9 frankért oly 
szövetet lehet állítólag készíteni, mely 35 
frank értékű selyemmel egyrangu, sőt azt 
sok tekintetben felülmúlja. A kísérletek fé
nyesen sikerültek, a kívánt összeget meg
adtak s rögtön alakult egy részvénytár- 
salat, mely oly hirre tett szert, hogy 500 
frank értékű részvényeit két nap malva 
már 30 százalék felülíizetéssel keresték.

— Eotrányos eset történt a napokban 
a brüsszeli felsőbb zeneakadémia zongora
vizsgáján. Egy leányka ugyanis a folyto
nos elismeréstől biztatva, teljes önérzettel 
várta a dijat, de a jury Ítélete után csak 
a harmadikat nyerte. Az Illés alatt tehát 
odaállt a jury elé, mondván: .Azért nem 
adták nekem az első dijat, mert becsüle
tes leány vagyok, mert . . . “ Ingerültségé
ben tovább nem folytathatta s hogy azután 
mi történt, arról hallgat a „Figaró,“ annyi 
azonban bizonyos, hogy a díjkiosztás kö
rül másutt is igy járnak el.

— Az oroszországi szakadatlan nagy 
tűzvészek közül kimagaslik legközelebb az 
irkutski. — A népesebb Szibiria ezen fő
városa intést kapott a forradalmi bizott
ságtól, hogy czéljaira adjon félmillió ru
belt, ezt nem tette és a bosszú borzalmas 
volt. A tűzvész nagyságáról az orosz la
pok a következőket jelentik: Leégett hét 
templom, egy épülőben lévő és a zsina
góga pedig részben; leégett továbbá: a 
kormáuyzósági épület a könyvnyomdával 
együtt, a törvényszék, vámház, kerületi 
bíróság, a rendőri épületek, táviró és posta
hivatal, a kaszárnyák, a műegyetem, ösz- 
szes gymnáziumok, elemi iskolák, menedék 
és lelenczbázak, gyógyszertárak, bankok, 
stb. A magánépületeknek alig fele áll még. 
Az odaveszett emberéletek száma még 
nincs megállapítva.

— Szólj igazat és betörik a fejed. A  
„Wandsbecker Zeitung* szerkesztője há
rom havi börtönre lett elítélve, mert a 
wandsbecki városi pénztárnokot hűtlen 
tisztviselőnek nevezte. Most, midőn bünte
tését már leülte, a városi pénztárnok 10,000 
márka városi pénzzel kereket oldott

— Brázay Kálmán budapesti nagy
kereskedő sós borszesz készítménye újabb 
kitüntetésben részesült. A székesfehérvári 
kiállításon ezüst érmet nyert. E hatalmas

czikk — melynek jótékony hatásáról Kos
suth nagy hazánkfia is elismerőleg nyilat
kozott egyik levelében — kelendősége év
ről évre élénkebb s mindinkább nagyobb 
és nagyobb elterjedést nyer. — Nemcsak 
hazánkban, hanem Ausztriába s ennek 
melléktartományaiba, sőt külföldre is nagy
mennyiségben szállitatik. — Mindenesetre 
örvendetes tény, hogy e hazai készítmény 
nem csak nálunk, hanem külföldön is el- 
ismerésben részesül.___________________

I R O D A L O M .
S  A ■■ Vasárnapi l’lsag“ inlins 13-iki szám* 

követkozó tartalommal jelent meg: „Báró Wenelt- 
heim Béla“ (arczképpel.). — „Van a királyoknak 
. . Költemény Jakab Ödöntől. — „Kisasszony 
parasztruhában.* Puskin elbeszélése; oroszból for
dította Csopey László. — „Somhegyi Ferencz* 
(arczképpel.) — „I. Teufik, Egyptom uj alkirálya* 
(arczképpel.) — „Aleko pasa, kelet-ruméliai kor
mányzó* (arczképpel.) — „A czirkuszi bohócz* 
(képpel). — „A bégum ötszáz milliója.* Verne 
regenye (két képpel). — „Egyveleg." — „A szé
kesfehérvári kiállításról" (3 képpel) Gelléri Mórtól.
— „A Tisza mellől." Karozolat. — „Apróságok 
Wenckheim Béláról." — „A világ egyik legnagy
szerűbb vasútja.* — Irodalom és művészet. Közin
tézetek, egyletek, stb. rendes hetirovatok. A „Va
sárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 frt, a 
„Politikai Ujdonságok“-kal együtt 3 frt.

=  Dr. RihAry Fercnez „Képes világtörté- 
neté“-nek 11-ik füzete jelent meg Mehner Vilmos 
kiadónál. — Az egyidejűleg ezzel megindult Se- 
bestyén-féle világtörténet további megjelenését 
\Veis8mann testvérek megszüntették es Mcliner 
Vilmossal létrejött egyesség szerint az eddig meg
jelent öt füzetet a Dr. Ribány-féle világtörténet 
első öt füzetével kicserélik. — Ára egy füzetnek 
30 kr.

=  A g á z rilá g itá s . Népszerű modorban 
irta Mendik Alajos. Kiadta a Franklin társulat 
Budapestee. Ára GO kr — Igen hasznos olvas
mány mindazoknak, kik gázvilágitással élnek mind 
az azzali bánás mód, mind pedig egésségi és ta
karékossági szempontból.

== A „Képes családi lapok** 20-ik füze
tének tartalm a: A bosszú. Beszély: Brankovioa 
Györgytől. Velencze lovagja. Regény. Irta: Schlá- 
gel Miksa. Fordította: K. Beniczky Í r j a .  (Folyt.) 
Á vallomás. Elbeszélés. Passauer Vilmostól. (Folyt.) 
A meggyilkolt keze. Angol beszély. (Vége.) A rej
télyes imádó. Beszélyke: N. B.-tól. Hetvennégy, 
hetvenöt. (A nagy Deadwood-titok története.) Irta : 
Bret Harte. A viz forrásáról. Kemenczky Kálmán
tól. IV. Napóleon Lajos. A nói keztyű. A távoli 
rokonok. A kíváncsiság. Fiatal czigányok. A pin- 
ezében. A telephon a búvároknál. Cserebogarak 
estélye. A játék vége. Különfélék. Apróságok. Ta
lányok. Képek : A játék vége. (Olaj-nyomatú kü
lön melléklet.) IV. Napóleon Lajos. A kíváncsiság. 
Fiatal czigányok. A pinezében. A telephon a bú
vároknál Cserebogarak estélye. A női keztyű. A 

, távoli rokonok. Solowiew. Kiadja Mehner Vilmos 
1 (Budapest Kalap utcza 4.) Ara egy füzetnek 30 kr. 

== „A Föld és Népei ‘ Hellwald Frigyes és 
más szerzők után irta  Dr. Toldy László. — Meh
ner Vilmos tevékeny könyvkiadónak eme általunk 
már ismertetett ujabbi korszerű vállalatának má
sodik és harmadik füzete jelent meg pompás mű- 
mellékletekkel és a szöveg közé nyomtatott számos 
illustratiókkal, miknek haszna a földismertetésnél 
oly szembeötlő, hogy indokolást sem igényel. — 
Az egész munka 40—50 lüzetben három kötetre 
fog terjedni és havonkint 2—3 füzet jelenik meg. 
Melléklete lesz kedvezménykép 1 frtért Magyaror
szág legújabb felosztású fali térképe vászonra vonva 
és felszerelve, ingyen mellékletül pedig 18 más 
térkép adatik. — Ára egy füzetnek 30 kr. és meg
rendelésre a helybeli könyvkereskedéshez küldetik.

k ö z g a z d a s á g .
A „Kisbirtokosok Országos Földhitel- 

intézeté*-t létesítő bizottság ülést tartott 
elnöke, gróf Festetics Pál lakásán. Ez 
ülésen jelen volt a kormány részéről, 
mint annak képviselője Beretvás Endre, 
pénzügyminiszteri osztálytanácsos. A léte
sítő bizottság egyhangúlag elfogadta a 
kebeléből kiküldött albizottság és a kor
mány által az alapszabálytervezetnek egyes, 
még függőben volt szakaszaira nézve egyet
értő ig  történt módosításokat és egy vég
rehajtó bizottságot küldött ki kebeléből, 
hogy az a létesítendő intézet ügyét az 
alakuló közgyűlés napjáig vezesse. Ezen 
végrehajtó bizottság elnökévé megválasz
tatott: gr. Festetics Pál, tagjaivá: Dr. 
Apátby István, Beliczey István, Bittó Ist
ván, Bujánovits Sándor, Helfy Ignácz, 
Krausz Lajos, Nagy György, Tisza László 
és jegyzőjévé: Végh Ignácz. A létesítő bi
zottság végül határozatiig kimondá, hogy 
a létesítendő intézet alakuló közgyűlése 
legkésőbb folyó évi augusztus hó második 
felében tartassék meg, és az alakuló köz
gyűlés napjának ezen határidőn belől 
leendő kitűzését a kiküldött végrehajtó 
bizottságra bízta.

— Az „Anfcer* 1879 ik év junius 
havi Uzletkimutatá8a. — E hóban a tár
sulatnál benyujtatott összesen 437 beval
lás 775.810 frt biztosítandó összeggel, és 
pedig: 305 bevallás 581.290 írttal halál
esetre, és 132 bevallás 194.520 írttal élet- 
esetre •

Kiállítva lön 267 kötvény 478.068 
írttal halálesetre, és 137 kötvény 194.635 
írttal életesetre; összesen tehát 404 köt
vény 672.703 írttal.

A havi betétei volt 117.555 frt. ha
láleseti dij, és 100.376 frt. betételekben, 
összesen: 217.921 frt.

Halálesetekért kifizettetett 49.227 frt.
Ez évben benyujtatott 2672 bevallás, 

5.688.918 írttal, és kiállíttatott 2542. köt
vény: 4,976.410 írttal, ugyanezen időben 
bevétetett 1,355.394 frt; — halálesetekért 
pedig kifizetetett: 288.059 forint.

A társaság működése kezdettől fogva 
halálesetekért kifizetett 8.711,711 frt. és 
az 1871/78-ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 9.648,409 frt. volt.

A  német birodalmi gyűlés által elfo
gadott njvámok a következő idő és sor
rendben lépnek életbe: 1. Életbeléptek a 
vasáru, petróleum, sör, szeszélesztő, ecset, 
bor, vaj, hús, vad, szárnyasak, hal, déli- 
gyümölcs, mindennemű fűszer, méz, kávé, 
kakaó, halikra, sajt, aszalt és befőtt gyü
mölcs, rizs, só, tea, és csokorra vetett 
vámok. 2. A harmadik felolvasás után 
vagyis nyolez nap alatt életbelépnek a 
komló, műszerek, gépek, kocsik, faggyú,

különféle zsiradékok és tojásra vetett Tá
rnok. 3. Október elsejétől megvéttoltatk 
nak: gabona, anis, köménymag, repess, 
és mindennemű faáruk. Mindazon áruk, 
melyek a fön elősoroltak között nem ta
lálhatók, 1880. január elsejétől kezdW 
vámoltatnak meg.

GABONA ÁRAK
a f. é. julius hó 19-én tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. Hl. oszt
Búza 100 klg. fi. 8.80 ft. 8.50 ft. 8
Kétszeres „ „ 9 7.60 „ 7 20 „ —
Rozs 9 6 . -  „ 5.70 „ —
Arp» » » 9 5.70 „ 5.50 „ —
Zab 9 5.70 „ 5.60 „ —
Knkoricza m 4.80 „ 4.60 „ —

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
Szalma

3.00
1.40

Egy szolid ifjút

tanoneznak
fölvesz Lili JlAaos füszerkereskedő Pé
csett a sörház utczában.____________ ’

Harkányban
közel a fürdő helyiséghez szabad kézből 
eladandó

egy cserepes ház
melyben 4 szoba, konyha, kamara, pincze, 
fé lszer  és istá lló  van. — Bővebbeu tuda
kozódhatni a helyi kir. postahivatalnál, 
vagy D. Miholáczon Schmiermund G. tu
la jd o n o sn á l. ( 3 - 1 )

Eladó ház.
Előnyös föltételek mellett a

Báthory utczában lévő

16. s z á l  ház
(közel a sétatérhez) szabad kéz
ből örök áron eladó.

Bővebb tudésitást a nevezett 
házban. _________  (3—2)

Pécsett egy ház
a sétatér közelében s z é p  n a g y  
k e r t t e l  kedvező feltétel mellett
szabad kézből eladandó
bővebb tudósítást a kiadó hi
vatal ad. (l—O)

SierkeutAi Asenetek.
Császár Ödön földbirtokos urnák Baján. A 

harkányi fürdőbiztos eljárása elleni panasza lehet,
hogy az utolsó betűig jogosult, de valódisága iránt 
semmi biztosítékunk nincsen, m ert sem Önt lem 
oeve aláírását ismerni nincs szerencsénk, es okból
nem közölhettük.

Főtiszt. Esperest urnák Villanyban. Fo
gadja köszönetünket szives figyelmeztetéséért.

M. Gy. Helybon. Próza rimkeretben. Nem
adható.

Bedö kávéházi fogadók. Beke nevű bíró 
igenis létezik, ez pedig foldink szabadszentkirályi 
Beke János jelenben semmitö tszéki bíró. k it a 
magunk és a helybeli idősb jogemberek személye
sen és kitűnő tehetségű bírónak ismerünk._______

N A G T F E R E N C Z
laptulajdonos.

HAKS CH E MI L  KI S  J Ó Z S E F
felelős azerkeeatö. Szerkesztő tára.

E E i r c L e t é s e l s .

Hirdetmény. 1 4 6 (3 -1 )

Baranyamegye Nagyhareány község 
összes regale jövedelmei t. 1879. évi 
augutitui hó 17-én délután 8 
órakor Nagy harsány bán •  kéz
s é g  háménál jövő 1880 ik év január hó
1-től három egymást követő évre haszon
bérbe adatnak és pedig:

1. Nagy vendéglő mészárszéki helyi
séggel, kikiáltási ár 700 frt.

2. Község alsó végén bor-, ser és pá
linka italmérési jog helyiség nélkül, ki
kiáltási ár 260 frt.

3. Község felső végén bor-, ser- és
Í álinka ital mérési jog helyiség nélkül, 

ikiáltási ár 250 fit.
4. Mészkemencze bérlet mészégetési 

joggal, kikiáltási ár 600 ft.
5. Vásári bormérés 4 országos vásár

ban, kikiáltási ár 350 frt.
6. Vásári hely pénzszedéai jog 4 orszá

gos vásárban, kikiáltási ár 500 frt
7. Hegyfari kőbánya bérlet, kikiáltási 

ár 200 frt.
8. Kopári kőbánya bérlet, kikiáltási

ár 100 frt.
9. Vadászati jog, kikiáltási ár 90 fit 
Bérelni Szándékosók 10% bánatpénst 

az árverés előtt letenni kötelesek,-—* az 
árverési feltételek pedig bármikos Nagy- 
Harsányban a körjegyzői irodában meg
tekinthetők. *

Nagy-Harsány 1879. évi juL hő 14-áo. 
Mózesy Imre, Kulcsár József,

bíró.



K É it le n  szájszag
fo ífá já s  ellen

S r h u lh o f  K á r o ly  R ó b e r t
m a n ch ester i la ko s á lla l  fe lta lá lt

osztrák c-ászári é* magyar királyi ki
zárólag szaba- q R  (iáimat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A S'pi»na-8z .jszesz a azáj- és orrflregnck 
(od**-- avagy müfogak. Johuajrzá* vagy liúrrni más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt íoghnst és az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja terines/etes teher 
színüket, meggátolta a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanezat és óv a fogfájás ellen

3. A ízá '-és  orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
bntikus. banralmait gy gyitja, üdíti és pirosítja a 
fogl u-t és >dzi a nyák hártyákat.

4. A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog busa pár esepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszszel megnedvesittetik.

6. lti| hteritis és más torokbsjoknal igen si
keres gargariz..ló szer.

Álégreudelések elfogadtatnak: Dr. 8 c h u U t o l  
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e t t  We i s z  Ferenci urnái Mo h á c s .  P e t r á s z  
gyógyszerész urnái S i k l ó s ,  H e i n d h o f e r  Róbert 
urnái Zo mb o r .  T ö r ö k  J. gyógyszerész és Édes -  
k n t i  L. uraknál B u d a p e s t ,  D i e b a l l a  György 
gm gjsz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  IJT.iltl—Ói

Meghívás
az 1-8Ö pécsi betegsegélyző és 

temetkezési egyletnek
f. 1870. évi augniitn* hé 24-én

9 órakor a „Hat tyú* teremben tartandó

k ö zg y ű lé sé re .
A közgyűlés tárgyai:

1- ször. Kimutatása az egyletben létező, — 
valamint a folyó évben szaporodott, vagy 
törlésbe hozott egyleti tagoknak.

2- szor. Átvétele és felülvizsgálása az évi 
számadásoknak.

3- szor. Kimutatása az eszközölt segélyező 
sek és támogatásoknak.

4- szer. Kimutatása a kifizetett temetkezési 
költségek és végkielégítéseknek.

5- ször. Az egyleti Ügyek vezetésével meg
bízandó tagok újra választása.

6- szor. Jelentés az évközben előfordult rend 
kívüli esetekről.

7- szer. Ajánlat az elhalt tagok eltemetését 
illetőleg.

T á l l iá n  K á r o ly
(3—2) elnök.

Hirdetmény.
A „PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR“ részéről, 

hivatkozással a f. évi május 15-én kelt hir
detményére ezennel közhírré tétetik, hogy

É k  régibb %  ujjonm kiadandó
f  jelzálog kölcsönei után

is jövő 1880-ik évi Januar l-től kezdve to-1 
vábbi intézkedésig a kamatláb

T °0 t o l i r a -
szállíttatott le.

Kelt Pécsett 1879-ik évi július 10-én \ 
tartott igazgatósági ülésből.

A p é c s i  t a k a r é k p é n z t á r |

igazgatósága.
143. (4 -2 )  ^  ^

í

Stróbl, Baris és Kollerich
gazdasági gépgyára

B U D A P E S T E N ,
IX. kerület, nyúl-ntcza IS. és 

17. szám
ajánlja legjobb szerkezetű cséplő 
gépeit járgány és gőzerőre, el
ismert jő rostáit, ekéit, cservá
góit, szecskavágóit, répavágóit, 
kukoricza-tnorzsolóit, szóró vető 
gépeit, s z é n a  és s z al m a - s a j- 
t ó i t ,  b o r - s ; ' j t ó i t ,  s ző l ő  
z űző i t ,  ti. in.: mindennemű 
gazdasági gépeket és eszközö
ket a legjutányosabb áron.

Raktár szinte Kollerich Pál 
is fia uraknál IV . kér. Aldunasor 14. 
szám alatt is létezik. (4—2)

_ w észlettel
igen megvagyok elégedve,^valamennyi eddig is ismert gyártmány elé helye
sem, ■ nem mulaszthatom el önnek eziránt teljes elismerésemet kifejezni.

Déva, 1878. agnsztni 10. 90(12-10) U z m á r  Lajos.

Szénsavas (Soda) viz
Sifonokban a legegészségesebb és 
leghíísitőbb ital. 1 Sifon 5 kr.

Jó házbeli gyermekek
teljes ellátást, a zongora és ének
ben, valamint a franczia, német 
és magyar nyelvben

alapos ok t a t ás t
nyerhetnek

S c h a c h  S z id ó n ia  főkántornénál 
az izr. községházban Pécsett.

(3-1)__________ _______________

Eladó ház.
Belváros, Ül-Flórlán-ntcza

l M k  sz á m  alatt lévő ház (alkalmas 
korcsmának) igen szép kéri lel, kedvező 
feltételek mellett szabad kézből eladó; vagy 
bérbe adó. Értekezhetni az iránt biklósi- 
utcza 29. szám alatt a tulajdonosnál.

Ajánlkozás.
Reáliskolát, végzett űatal ember 
ajánlkozik

nevelőnek
vidéki vagy városi családhoz.

Szives megkeresések Borsos 
Istvánhoz Botykába, u. p. Szt.- 
Lőrincz küldendők.

773 145 (3—2)
1879 8Z‘

Árverési hirdetmény.
Siklós nagyközség Elöljárósága által 

közhirrö tétetik, hogy a siklósi közönség 
tulajdonához tartozó mindennemű kisebb 
királyi haszonvételek u. m. a „Pelikánhoz" 
czimzett és a vendéglős lakásán kivtll egy 
ebédlőből, egy kávéházból — egy nagy 
tánczteremből — egy csapszékből — egy 
konyhából — hét szállószobáhól álló nagy 
vendéglőépület hozzá tartozó tágas udvar
ral és kerttel, valamiut a bor, sör és pá
linka mérési joggal —■ továbbá a bárány 
vendéglő épület szinte bor-, sör- és pá
linka mérési joggal — ezenkívül tizenhat 
bor- és pálinka mérési — négy sörmérési 
és két pálinka mérési állomás — valamint 
az országos és hetivásárok alkalmával a 
helypénzszedés — úgy a Z"bányai kőbá
nyánál a mészégetés — bor- és pálinka 
mérés 1880. év ápril bó 24 tői számítandó 
1882. év deczember hó 31 ig éjfélig árve
rés utján a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
ki fognak adatni és az árverés megtartá
sára 1 8 7 9 . év i a u g u s z t u s  h é  2 6 -n a k  
d é le lő t t i  9  ó rá jA  és a következő na
pok — Siklóson a városházához kitlizettek.

Mikorra a haszonbérleni kívánók oly 
értesítéssel hivatnak meg; hogy az árve
rési feltételeket a siklósi jegyzői hivatal 
nál megtekinthetik.

Siklis, juMus bó 17-én 1879.
P i n t é r  J a n ó n ,  K o s s á  íS á b o r ,

jegyző. h. biró.

Örök eladási hirdetmény.
A pécBvárodi k lr . E gyetem

alap. nrodalom tulajdonát képező, s 
Pécsvárad nagyközség határában fekvő 
következő földek, és pedig:
3410 telekkönyvi szám alatti

kert a zsidó temetőnél 464 □  öl
2598 telekkönyvi szám alatti

fejérhegy szántóföld 1380 □  öl
2718 telekkönyvi szám alatti

fejérhegy szántóföld 1486 □  öl
3203 telekkönyvi szám alatti

szürü8kert 1182 □  öl
A nagyméltóságu vallás és közokta

tási m. kir. minisztérium f. é. 85 sz. enge
délye alapján zárt ajánlati versenynyel 
egybekötött nyilvános árverés ntján fog
nak a legtöbbetigérnek örök áron eladatui.

A zárt ajánlatok a pécsváradi, köz
alapítványi számtartósághoz czimezve, az 
ajánlott összeg utánni 20°/# bánatpénz mel
lékletével minden egyes birtok részre külön 
adandók be í. févi augusztus bó 3. 
délelőtt 9  ó r á ig .

A nyilvános árverés folyó évi augusz
tus bó 3 án délelőtti 10 órakor fog a pécs
váradi számtartósági hivatalt a megtar
tatni, hol az eladási feltételek is a hivalos 
órákban betekinhetők.

Utó, vagy a feltételektől eltérő aján
latok figyelembe nem vétetnek.

Pécsvárad 1879. julius 8-án.
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Szi l iért  li.
ellenőr.

S e y  F e r e n c * .
szám tartó

Ingatlanok eladása.
Több pécsi lakház, gőz- és vízimalmok és egy 150 holdból álló kellő épületekkel 

és fundus instructussal ellátott, közvetlen Pécs mellett fekvő puszta, legelőnyösebb felté
telek mellett eladandók.

Bővebb tndósitást adnak az alulírottak a hol úgy vevő mint elad isi megbízások 
elfogadtatnak.

Hermáim és Piemikarski,
122 (5—0)

ügynöki és bizományi üzlete 
Pécsett, ferencziek-ntcea 4. *úiu.

Ár verési hirdetés.
Mágocsi kir. vallás alapítványi ura

dalom által közhírré tétetik, miként a 
mágocsi uradalomhoz tartozó nagyvendég- 
lővel való csárdákkal a jenői falusi szeszes 
italmérési jog lilyoki csárdával, valamint 
a mágocsi országos és heti vásárjog, 
belypéuz beszedési jog l s 7 9 .  é v i de- 
v z e m b e r  u t o l s ó  n a p j á t ó l  3 évre 
nyilvános árverés utján haszonbérbe fog
nak adatni. Az árverés 1 8 7 9  év  j u l i u s  
lió  .‘SO-úii fog a mágocsi uradalmi hi
vatalos irodahelyiségben d é l e lő t t i  10 
ó r a k o r  megtartatni. Zárt ajáulatok is 
eltogadtatuak, ha azok a kellő rnódou 
vaunak felszerelve, és világosan ki vau 
téve, hogy az árverési feltételek előttük 
ismeret :sck cs azt mindenekben elfogad
jak  ; a zárt ajánlatok csakis 1879. évi jú 
lius 29-ig délután 5 óráig fognak elfogad
tatni, a későbben érkezők felbontatlanul 
lógnak visszautasittatui.Utóajánlatok semmi 
sziu alatt el nem fogadtatnak.

Kelt Mágocson, 1879. julius 7.
Mágocsi kir. alaiátcányi 

138 (2—2) t i s / . t a r t ó

/ /

BROGLE J. &  MULLER gép-és rostalemez-gyárosok
B u d a p e s t i, M a r g it - h id  k ö z e lé b e n ,

ajánlják a már közelgő idényre honunk több gazdasági kiálli'ásan 
versenykép >sségért első díjjal jutalmazott s javított 

T r í ű l í r  í ó l l r r t f  Váltható porszitákkal, konko'yt. bükköny, 
A A AO l l l  “J b l i k v í  lt zabot stb. választó rosta), mely gépnek 

szapora és tiszta munka-eredménye miuden más afféle gyártmány nyal 
versenyez, valamint

T Í c t I I I Á  Í r  ®ac'íer mintájára. Rostáink az elia-
1 l í V i l l l U  A U o tO A V m ert legjobb, Baeker rendszere szerint 

készitvek, az eredetitől semmiben sem térnék el. s ennélfogva munka- 
eredményük is azonos marad az eredetivel

113. (1 0 -6 )
tuleiuezciket m

Ajánlják továbbá tisztitó-rostáklioz és cséplőgépeikhez való ros- 
indennemü minta és nagyság szerint, a iegjntán.esabbáron. 3 ^ ,  Árjegyzékek ingy 

A közúti lörountu vaspálya a gyárig közlekedik en és bérmentve. 3*S

Pályázat, (3-2)

L á n c u n k !  körjegyzői hivatalnál f. 
évi augusztus hó 1-ével egy

s o g é d i á l lo m á s
jön üresedésbe. Pályázótól megkívántatok 
solid magaviselet, magyar és uérnet nyelv
nek szó és irásbani tökéletes bírása. 
Bővebben értekezhetni levélben.

Itl LIVI

Steiner Adolf szállodája 

István főherczeghez
Budapesten a Ferencz-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 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert 
jelességü 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, táncz és más vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá
mitatik. 85(12—11)

h H v a n y n v iz .
N a g y m é rv ű  sz é n  . a v a s  sz ik en } - tartalmánál fogva (10000 súly részlet
ben 33.0339) minden németföldi savanyuvizek között határozottan az első he- 
lytít foglalja el, 8 kitliuő hatással bir a vérnek higany savi fására, sikeresei] 
működik a gyomorégés, gvomorgörcs, gyomorburnt, az úgynevezett bugysav, 
diiithese, fövény, hugy és vesekövek ellen; hasznos szolgálatot tesz a köszvéuy, 
idillt csiiz, ulü t hólyag- és tüdőhurut, epeköveslilés, máj elzsirosodás, nyálkás 
aranyér és görvélykór ellen, mint azt B i l l r o t h ,  B i t t e l ,  U l tz m a n n ,  
I v á n c n i e h  stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. I>e m i u t  fel  ír ig -  
s l to  » k e l le m e s  i t a l  Is , b ú r  é s  c z u k u r r a l ,  s rv ü n iö lcs-
s z ö r p p e l  k e v e r v e  n a p r ó l - n a p r a  n a g y o b b  t é r t  fo g la l  e l a  
b i l in l  s a v a n y u v lz .

Főraktár:
m a g y a r  k i r á l y i  u d v a r i  á s v á n y - v iz - s x a i l i t ó i iá l

Budapesten, Erzsébettér 7. sz.
FÁ a p h a tó  m in d e n  g y ó g y  tá r b a n  é s  fü sxerk ereM  k e 

d é s b e n , ú g y s z in t é n  v e n d é g lő k b e n  is .  92.(12- 9 ,

szeg rendszerre 1, 2 3 és 4 vonó marha erőre, szalmaszoróval, szita 
es tisztító szerkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legújabb 
artos kiállításban jutányos árakon Bécs és Pestre vitelbér mentesen 
és a gépek hibátlanságáérti jótállás mellett szállít.

__ -------- ~-r guzmag elválasztó gépeket szállít
V**. ^ a y f^ ^t,1„ é,, 8 ^ p g y á r a  M » jn a l  F r a n k f u r t b a n .

Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek- ^  (13_pQ)

o*U




