
ylL évfolyam.

g lo tize tés i d íj :
postán vagy Pécsett házhoz 
táldve: egész evre o ft., fél- 
,“ re2 frt. 50 kr., negyed evre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
JUeiiili minden szom ba- 

K*'ves számok kaphatok 
ftcidi11g,>r könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1879. október 4-én. 40-ik szám.

H ir d e té se k  éra:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szemért 4 kr. 
fizetendő. — M in d en  hir 
detés után 30 kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S zerk esz tő i iro d a :
Fereneziek atczája 22.SZ.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

ap sze emi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: H la d ó  h iv a ta l:
a tadolm atalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
Kereskedésében, és feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 2. szám alatt.

A megyei költségvetés,
Baranvavármegyetörvényhatósági bi- 

jottsága, f. évi október hó 6-án reggeli 
ü órakor, a megyei teremben Pécsett rend 
fcjvüH bizotsági közgyűlést tart. Tárgya az 
állandó választmány előterjesztése, a megyei 
házi pénztár 1880. évi költségelőirányzata 
nsk tervezetéről, mely következő :

Tekintetes bizottsági közgyűlés!
A megyei házi pénztár 188i-ik évi 

költségelőirányzatát van szerencsénk a 
kSztörvény hatóságok rend ezéséről szóló 
]>}70ik évi 40 ik t. ez. 14. §-ában elősza 
butt tárgyalás után, a Tekintetes bizott
sági közgyűlésnek törvényszerit megálla
pítás végett./- alatt tisztelettel felterjeszteni.

Tekintettel az államnak még mindig 
súlyos pénzügyi viszonyaira, és a nagy 
méltóságú belügyi m. kir. minisztérium 
által t. évi augusztus hó 1 én 35.254. sz. 
a kelt rendeletében haugsú'yozott takaré
kosságra. jelen költségvetés elkészítésénél 
is minden törekvésüuket odairányoztuk, 
hogy a javaslatba hozott összegek, a folyó 
évre engedélyezetteket lehetőleg felyül n 
múlják ; mind a mellett történtek eltéré
sek! mert alább részletesen előterjesztendő 
némely kiadás t a közigazgatás veszélyez
tetése nélkUI;immár mellőzni nem lehetett.

Eltérések tör'éutek a költségclőiráuj 
zat 1. III. IV. VI. VIII. kiadási, és fede
zeti tételeinél.

Az 1-ső tétel 21 és 3 1-ik folyó száma 
alatt dijnokok fizetésére a f. évre engo- 
gedélyezve volt 900 frt.

Már több izbeu nyilvánította a Tokin 
tetes közgyűlés abbeli készégét, hogy a 
dijnokok szerény javadalmazását feljavítsa, 
eobeli törekvéseinek megvalósítása azon
ban felsőbb helyen méltánylásra nem 
talált.

Daczára tehát annak, hogy ez alka
lommal is kedvező eredményre alig lehet 
kilátás, tekintettel a feuáiló drágasági 
viszonyokra szükségesnek tartjuk indítvá
nyozni: miszerint a dijnokok évi járan
dósága, a kir. hivataloknál alkalmazott 
dijnokok fizetésének megfelelően 300 forint
ról 365 forintra emeltessék s ekként három 
dijnok után 90) főt helyett 1095 frt álli 
tassék be a költségvetésbe.

Ugyanezen, továbbá a Il-ik rovat 
26 illetőleg 11. száma alatt árvaszéki 
könyvvivői fizetés és lakbér átalány czi- 
rnén felvett 1200 frt teljesen uj tétel, mely
nek indokolása alól felment a Tekintetes 
bizottsági közgyűlésnek f. évi augusztus 
hó 11-én 209. sz. a. hozott abbeli hatá
rozata, mely szeriut a gyámpéuzár és 
gyámoltak érdekének megóvása czéjából, 
a könyvvivői állomás rendszeresítésből 
felmerülő költségekkel, ne az árvaügy 
kezelési, illetőleg a gyámtartalék alap, 
hanem a házi pénztár terheltessék, annyi

T  Á  S _ €  E h.
Egyszer nyílik . . •

Egyszer nyílik az él tben szerencse,
Most lehettél volna babám menyecske. 
De már késő, ni -gcsalta l hű szivemet, 
A mely tége i oly lángolva szeretett.

Ukzt gondoltam, hogy igazán szerettél,
A mikor ram oly édessen n evetté l; 
Pedig dehogy, — azt nevetted angyalom. 
Hogy szeretlek és te megcsilsz, fájdalom .

A lelkemböl bánatboruk kelnek fél, 
Kényesé hull biibánatos szememből ;
No de sebaj, a borúra derű jő,
Eső után felűdül a levegő.

Hamis a lány ; ez hamisabb, mint amaz, 
Jó szerencse, ha száz kézül egy igaz,
Te is hamis, hű szivemet megcsaltad;
De azt tartom százszor inkább magadat.

Elbarfazta fejkötédet szent Dávid, 
Várhatsz akar az Ítélet napjáig,
Oda adhat édes anyád örökbe,
Guggon ülő vén lány maradsz örökre.

Ifj. Y árad y  F e ren c i.

H ű v ö s  s z e li!  . • •
Hűvös szélű őszi est volt 
Fen az égen sütött a hold 
S lemosolygott fénysugara 
Szobac-kainnak ablakára.
Nem hiaba, hogy mosolygott, 
Furcsa dolgok történtek o tt;
Egy házaspár galamb módi a 
Tetézte a  csókot csókra.
Egy házaspár, igen igen,
Én s a kedves feleségem 
Élveztük az édes mézet,
Melyet nyojt a házas élet.
Egyszerre csak nagy nesz támadt, 
Sirás tóiké be szobám at;
Gyerek eirás, . . . fólrezzenék, 
Jézus segélj! Ez kéne még.

val is iukább: mirt a törvény értelmében 
a megye összes közigazgatási és gyámügyi 
kiadásai, a házi pénztárból, illetőleg az 
állampénztárnak, ezen czélra kirendelt 
adományozásából fe.lezendők.

Különösen felkérjük a Tekla etes köz
gyűlés figyelmét a II. tétel 15 és 16 alatti 
folyó* számaira, miut szintén uj czimekre.

Az 1872-ik évben eszközölt megyei 
rendezés alkalmával az árvaszéki elnök 
fizetése löOJ írtba, az ülnökökké pedig 
egyenkiat 1109 toriatba állapitoítatott m :g.

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy 
azóta, különösen a gyámügyi törvény életbe 
lépte következtében az árvaszék teendői 
tetemesen felszap íródtak, és fontosságuk
ban is uyertek, éppen az árvaügy érde
kében kötelességünknek tartjuk indiívány- 
ni hozni, hogy az á ‘-visziki olaj.; és 
ülnökök, — kiktől a törvény jogi képzett
séget követel, s kik hivatalos teendőikért 
vagyoni felelőséggel tartoznak, — egyen- 
kint mellék javadalmazásként évi 200 
frt lakbér átalány nyal látassanak el.

A III ik tétel 2 ik folyó száma alatt 
felvett battinai dunai biztosi állomást, — 
eltekintve att 1, hogy a battinai nagy 
mérvű és újabban gőzkompáltal eszközölt rév
forgalom egy képzettebb rendőri közegnek 
folytonos ottlétét szükségessé teszi, — 
továbbra is feuutarcaudónak tartjuk, külö
nösen azért: mert köztudomású, miszerint 
ezen állomás auuak idejében főleg azért 
lett reudszeresitve, mert tapasztal látott, 
hogy Somogy-Baranya és részben Tolna 
megyéből is az ellopott tárgyak, — főleg 
lopott lovak — ezen a révén át szoktak 
a szomszéd őács Bodrogh megyébe szál
líttatni.

Ezen tétel fentartására nézve ezeket 
előterjeszteni azért láttuk szükségesuek, 
mert a nagyméltóságu belügyi m. kir. 
misiszterium f. évi augusztus hó 23-án 
39.264. sz. a. kelt leiratában ezen, sze
rinte felesleges tiszti állomásnak beszün
tetését ajánlja.

A Ül. tételnél szintén fordul elő egy 
uj czirn.

Ugyanis egy házmester részére a 9 
folyó szám alatt 240 frtot hozuuk javas
latba.

Ezen szolgai állomást azon körülmény 
teszi szükségessé, mert a gyámpénztárt 
őr és felügyelet nélkül hagyui nem lehet.

Jelenleg ugyanis a megyei székház 
épület éjen át felügyelő nélkül van, fmert 
a szomszédságában levő börtönök őre, a 
megyeház fekvésénél fogva, annak kivált 
déli és keleti oldalát, tehát épen azon 
részét, hol a péuztár elhelyezve vau, szem
mel nem tarthatja.

Ezen házmester éj jel-nappal a szék
házban a pénztári helyiség szomszédságá
ban laknék, és ruhzatou bivul 240 frt évi 
fizetéssel láttatnék el.

Körülnézek és bát látom,
A mi történt bohó álom;
Magam vagyok, nincs feleség, —
Ejh be kár volt felkelni még!

Ifj. Várady Ferencz.

A silb a k o n .
Fejem fölött borong az ég.
Sivit a szél; hűvös a lég.
Csípős őszi idő vagyon . . .
S itt kell allnom a silbakon.

Jön a rózsám a viragszál,
Hí, csalogat, — csókot k ínál!
De hajh el nem fogadhatom . . .
I tt  kell állnom a silbakon !

Ifj. Várady Ferencz.

T ak arod ó .
Esteli kilenczet 
Ver a toronyóra,
A harsogó rézkürt 
Szól takaródéra.

A ki még otthon nincs.
Haza siet nyomba’ ;
Mert különben másnap 
A kurta vas nyomja.

Haza mennék én is,
Hejh de ha nem tudok:
Ölelő karjával 
A galambom itt fo g !

Ifj. Vürady Ferencz.

M ikor a  h ó-pehely  h u ll ik .
Mikor a hó-pebely huUik.
Mikor egy-egy év elmúlik.
Szomorúság szál szivembe:
Mindjárt te jutsz az eszembe.

Tavaszszal megismertelek.
Nyáron által szerettelek,
Hogy az ősz jött, elhagytalak,
Télen pedig — sirattalak 1

Kisfaludy Benjámin.

A IV-ik tétel 2 ik folyó száma alatt 
az eltérés tetemes.

Ezen eltérést azonban teljesen indo
kolja azon körülmény, hogy a 1880. évben 
a költségvetéshez mellékelt ruházat kimu
tatás szerint az összes közbiztousági sze
mélyzet járandóságaként köpenyek és dol
mányok lesznek beszerzendők.
_Továbbá a VI. tétel 2 ik száma 10

frt 50 kr. több kiadást foglal azért, mert a 
megyei székház helyiségeinek fűtésére szük
séges tüzelőfa szállítása, melyért a f. évben 
609 írt lesz engedélyezve, a megtartott 
árlejtés eredményéhez képest 619 frt 50 
krral lett biztosítva.

A 7 ik folyó szám alatt járásonkint 
engedélyezve volt 60 forint elégtelen: mert 
ezen összegből a járási szolgabirák iroda 
szükségleteiket és hivatalos helyiségeik 
fűtését nem eszközölhetik : ugyanazért ezen 
60 frintott 100 frtra felemeltetni, s igy 
összesen 420 frt helyett 700 frtot felvenni 
javasoljuk.

Ezen tétel alatt is kénytelenek vol
tunk egy uj czimet beáliitani.

Bútorok fenntartására és uj bútorok 
beszerzésére a VI. tétel 1 ső száma alatt 
200 frt irányoztatott elő.

Ezen összeg a tapasztalat szerint bútor 
javításokra és apróbb beszerzésekre éven- 
kint felhasználtatik.

A gyámügyi törvény életbelépte foly
tán egy könyvvivői állomás reudszeresit- 
tetvén, gondoskodni kellend arról, hogy a 
könyvvivő irodája megfelelő bútorok és 
az árvakönyvvek elhelyezésére szükséges 
iratálváuyokkal ellátassék. Ezeu czélra 
javaslatba hoztunk a 12-ik f. s-. a. 300 
forintot.

Több kiadást tüntetnek elő továbbá 
ezeu tétel 6. és 8 folyó számai.

Ezen tételek alatt ugyanis irodai sze
rekre és nyomtatványokra összesen 3200 
frt volt engedélyezve.

indítványunk oda terjed, emeltessék 
fel ezeu összeg 3600 forintra.

A költségvetéshez mellékelt száma
dási kivonatokból ugyanis kitűnik, hogy 
a tetemesen felszaporodott közigazgatási 
és gyámügyek folytán az ebbeli szükség
letet az eddig engedélyezve volt összeg
gel fedezni teljes lehetetlen. Különösen a 
mi a nyomtatványokat illeti, az újabb 
törvények, főleg a gyámügyi törvény, oly 
sok nyomtatvány beszerzését teszi szüksé
gessé, hogy az e czélra ajánlott többlet 
megállapítása elkerülhetleuül szükséges.

A VIH-ik tétel tetemes több kiadást 
tüntet fel.

így a 6-ik f. szám alatt 5000 frtot, 
azért: mert a gyám péuztár összesítése 
folytáu elkerUlbetlenUl szükségessé vált 
pénztári és könyvvivői helyiségek kibő- 
vitése, illetve njunnani felipitése a szakér-

A szt. A lbánul v lsco u n te .
Az összeülendő magyar országgyűlés 

teendői közölt két olyan kérdés is vár el
intézésre, melyre nézve nem lesz érdekte 
len Aüglia és az angol parlament törté
nelméből egy lapot kiszakítva olvasóink
nak bematatni, előre bocsátván azonbau 
hogyha szives olvasóink kevés idő múltá
val a mostani magyar parlament többségé
nek igazság érzetét az 1621-ben összeült 
angol parlamentével összevetik pirulva 
fogják sóhajtani „más idők más erkölcsök!“

De bát tulajdonkép ki volt az a szt. 
Albansi viscouute?

Igen sokan lesznek, kik e nevet nem 
ismerik, pedig e czirn birtokosa az újkor 
egyik legnagyobb alakja s mint a gya
korlati bölcsészeti irány első mivelője : az 
emberiség legnagyobb jóltevője.

S ha még is ő e néven nem isme 
rctes ez azért van „mert — mint Macau- 
lay megjegyzi — a világ legnagyobb böl
csészére nem háromolhat növekedő méltó
ság egy czimből sem, mdyet Jakab ad
hat neki s daczára a királyi oklevélnek, 
az utókormakacsnl vonakodik sir Francis 
Bakont st. albánsi viskonnttá degradálni.“

Én azonban most nem Verulami fla
konról a nagy bölcselőről, hanem a szt. 
albansi vissunteről tehát a magas állású 
emberről akarok beszélni.

Sir Francis Bakon amily nagy volt 
mint bölcsész, — oly törpe volt, mint em
ber. Az értelem szabadság legnagyobb baj
noka, miut ember a Icgszolgaibb lelkületű 
alattvaló volt. 0, ki legelső szóllitá föl az 
embereket a természet igazságai kutatá 
sának nagy munkájára, s mint bölcsész 
ezen igazság nem sikertelen keresésében 
futotta meg ragyogó pályáját; mint ember 
azok közé tartozott kik árába bocsájták 
az igazságot. — De lássak életét.

Sir Francis Bakon 1561-ben született 
s 1590-ben kezdte meg, mint államférfi 
nyivános szereplését, s csak hamar udvari 
tanácsos és a csillagkamra jegyzője lön.

tők számítása szerint hozzávetőleg ennyi
be fog kerülni.

Megfelelő helyiségünk a székházban 
nem lévén, aDuak előállításáról gondos
kodni tartozunk, mert megfelelő helyisé 
gek nélkül a gyámügygyei járó pénztári- 
és könyvelési rendes kezelés lehetetlenné 
váland, bérlet után pedig a bajon nem 
segíthetünk, mert a könyvvezetést a gyám- 
pénztártól elszakítani nem lehet.

Megyei épületek fentartására 600 frt 
lett felvéve; ezeu összeg az évenként telje 
sittetni szokott tatarozásokra elegendő 
ugyan, azonban nem olyan, hogy abból 
a néha felmerülni szokott rendkívüli kia
dások fedeztethessenek.

Ilyen rendkívüli kiadás fedezetéről 
kellend gondoskodi a tekintetes közgyű
lésnek most, mert a megye tulajdonát 
képező sásdi épület istálója oly állapot
ban vau hogy azt már tatarozni nem lehet
vén, teljesen újból felépíteni kellend.

Az építészeti hivatal által készített és 
a kölségvetésbez csatolt terv és költség- 
vetés szerint ezen uj építkezés 2939 Irt 
11 krba fog kerülni.

Tisztelettel megkérjük tehát a tekin
tetes közgyűlést, miszerint ezen összeget 
megállapítani méltóztatnék, megjegyezvén, 
hogy ezen összeg a folyó szám alatt for
dul elő.

Ezzel befejezve a költségvetés kiiadási 
részét áttérünk a fedezetre.

A költségvetés fedezeti tételeinél az 
e’térés jelentékeny a menuyiben, a megye 
tulajdonát képezett bükösdi ház eladásá
ból befolyt összeg után továbbá a régibb 
időben eladott megyei ingatlanok után 
befolyt és a nagyméltóságu belügyi m. 
kir. minisztérium által a megye rendelke
zésére bocsátott 13,300 forint után összesen 
járó 718 frt 59 kr. kamattal a megye jöve
delme szaporodott.

E szeriut a fedezeti tótelelek, nem szá
mítva az ez idő szerint még meg nem 
állapítható pénztári maradványt, összesen 
868 frt 59 krt tüntetnek eiő.

Te'jes tisztelettel maradván a tekin
tetes bizottsági közgyűlésnek

Pécsett, 1879. évi szeptember 20 án 
tartott ülésünkből

alázatos szolgái;
Jeszenszky Ferencz, s. k.

alispán, áll. vál. elnök.
Jamnitzky Jenő, s. k.
aljegyző, áll. vál. jegyző.

A költségvetés kiadási főösszegül 
108, 801. frt. 74 kr. fedezetül 863 f. 59. 
krt tüntet eiő, minél fogva a mutatkozó 
szükséglet 107, 933 f. 15 kr. minél fogva 
ez a folyó évinél 14,632 f. 88 kral nagyobb.

1593-ban Hiliesex kerület követül vá
lasztotta. Az alsóházban csakhamar elis
mert szónok és tekintély lett, befolyását 
azonban csakhamar eljátszotta, mivel egy
szerre az udvar és a nép kegyencze óhaj
tott lenni. 11a valakinek sikerülhetett ezen 
próba, úgy várui lehetett, hogy ennek a 
ritka talentumu csendes kedélyű s nyugodt 
modorú embernek sikerül, — s ő is ku 
darezot vallott. Az adóügyben mondott 
szabadelvű beszédével magára bőszitette a 
királynőt. — Valóban sok csekélyebb do
logért az alsóházuak nem egy kitűnő tag
ját küldték a Towerbe a büszke és heves 
Tudorok. Az ifjú honfi is e sorsot rettegve 
a legférfiatlanabb s legnyomorultabb ment
ségekre alázta meg magát. Sok könyörgés 
után megkapta a bocsánatot és soha többé 
ily módon nem vétkezett.

Csakhamar ezen béke után Bakon ki
rályi ügyész lett s ezen minőségben kö
vette el a legsötétebb bűnt. Barátja és ed
digi jóltevője sir Róbert Essex, Erzsébet 
királynő mindenható kegyencze, — elvesz
tette úrnője kegyét, s egy őrült merényt 
kísérlett meg a királynő ellen. — Elfo
gatott. — Mi volt ekkor tendője Bakon- 
nak, ki ekkor már az udvarnál nagy te 
kintélylyel birt? — Ez egyike volt azon 
körülményeknek, melyek megmutatják, ki 
az ember. Nemes keblű ember előtt, va
gyon, hatalom, királyi kegy mind semmi 
lett volna szemben a barátsággal s a kö
teles bálával. Nemes lelkit ember Bakon 
állásibau minden erejét, liatabnát, tekin
télyét és barátságát felhasználta volna az 
Ítélet enyhítésének kieszközlésére. — Kö
zönséges ember se a védés veszélyének 
se a támadás gyalázatának nem tette volna 
ki magát. — Bakon még semleges sem 
maradt. Mint fő vádló lépett fel. Felhasz
nálta minden eszét, szónoki képességét és 
tudományát, nem hogy az elitéltetést biz
tosítsa, — mert ez kétségenkivüli volt, ha
nem, hogy a szerencsétlen foglyot még a 
mentségektől is megfossza, s a királynő 
szivét, honnan már csak egyedül remél
hetett a fogoly kegyein"!, — megkemé-

— A „M ovoje V rem pa“ o ro w
lap azt írja, hogy Bismarck igen elége
detlenül távozott Bécsből, mert cselszövé- 
nyeit a franczia kormány kiderítette. Az 
első szavak, miket a császár Bismarckhoz 
intézett kifejezték Andrássy gr. jelentősé
gének szeréuységét.: „eddig ő vezette a 
politikámat, ezutáu Hay.uerle fogja* mond a 
a császár s hogy megértse mikép nagy 
része annak, mit Audrássy mondott, üres 
fecsegés azt toldta hozzá: „Németország 
barátságos érzetét nagyon természetesnek 
találom, más egyebet uem is vártam; 
minden a régi marad.* Ezt mmdván meg
látogatta Bismarckot és elment ismét va
dászni. — Az osztrák-német szövetség te
hát nem sikerült.

A  n é m et tró n ö rö k ö s o k tó b er
5 én Bécsbe jön s Vilmos császár állító
lag politikai küldetéssel bízta meg.

— A z o s z t r á k - m a g y a r  b a n k  
kormányzója Tisza miniszterelnök legutóbbi 
Béesben létét felhasználva, ismét sürgette 
a ezimerkérdés megoldását; a miniszterel
nök azonban kénytelen volt arra utalni 
hogy az osztrák kormány a magyar javas
latokra még mindig uem felelt, hogy tehát 
ez az oka a késlekedésnek. Ez a tengeri 
kígyó addig addig fog felmerülui, míg 
végre is a kétfejű bagót állítják be eddigi 
(hazánkban bitorolt) jogaiba.

— H a y in er le  báró közös k ü l-  
Ugyininiszterré kinevezését ő felsége már 
aláírta. A kinevező okmány azonban 
mindaddig uem tétetik közzé, míg Hay- 
merle báró miut római nagykövet az 
olasz udvartól el nem búcsúzott. Hayinerle 
báró e végből Monzába megy nejével 
együtt s itt nyújtja át visszahívó levelét 
az olasz királynak. Hayinerle b. ezen útját 
valós'inüleg arra is fölhasználja, hogy a 
Haymerte ezredes katonai röpirata által 
fölkeltett viszályra fátyolt borítson s Olasz
országot az osztrák-magyar kormány baráti 
érzületéről biztosítsa.

— O rc z y  B é la  b á r ó  a z e p t .  
25-én kelt legfelsőbb kézirattal a király 
személye körüli miniszterré kineveztetett. 
Tóth Vilmos országos képviselőt az uj 
közös külügyminiszter kinevezés után azon
nal kinevezik a közös számszék elnökévé. 
Bismarck, azon fáradott, hogy Andrássy 
gróf birodalmi kancellárnak neveztessék 
ki és a két miniszterelnök késznek nyi
latkozott e tekintetben a hangulatot meg
vizsgálni ; Káilay Béni kineveztetése közös 
külügyminiszteri osztályfőnökké még And
rássy ellenjegyzésével törtéuik, s igy az 
utóbbi távozása előtt fog közzététetni. A 
képviselőházi első alelnökségre a képviselői 
körökben (nógrádi) Szoutágh Pált, a sza
badelvű párt cluökét emlegetik. Más lapok 
Visolyi Gusztáv képviselőt kandidálják. 
Stancsics királyi biztos szept. 26-án délu
tán három órakor vonult be Karlovicra
nyitse. — A grófot kivégezték. Ez nem 
volt elég Bakonnak, egy röpiratot adott 
ki vérpadra szónokolt barátja és jóltevője 
ellen, melyben emlékét oly gyalázatos rá
galmakkal támadta meg, minőket egy ne
mes ellenség sem használt volna azon fér
fiú ellen, ki oly drágán lakolt vétkéért.

Erzsébetet Essex kivégeztetése után 
csakhamar megölte a búskomorság s utána 
I. Jakab lépett a trónra.

Jakab uralkodása alatt Bakon gyor
san emelkedett vagyonban és kegyben. 
1604-ben valóságos kir. tanácsos lett 40 
font évi fizetéssel, és 60 font évi segélyt 
rendeltek számára ; 1612-ben pedig korona 
ügyvéd — Attorney-General — lett.

Ezen állásában is beundokitotta nevét. 
Hivatalában egészen az udvar kénye sze
rint járt el. Üldözte az ártatlant s a tör
vényszékeknél oly gyűlöletes visszaélés be
hozatalát kisérté meg, melyre a Tudorok 
alatt sem volt példa. Eszénél togva alkal
masabb volt, mint bármely más angol ja 
vítani hazája intézményein, s ő, fájdalom, 
— nem habozott arra fordítani nagy te
hetségeit, hogy ez intézményekbe a leg- 
gyülöletesb korruptiot hozza be.

Korona ügyvédi sikeres működéséért 
1616-ban titkos tanácsos s 1617-ben nagy 
pecsétőr, — Anglia ország bírája lett.

Viselete országbírói minőségében is 
gyalázatos volt. Megengedé, hogy sok Íté
letet a király alávaló jcie.utt kegyencze 
és első minisztere Buckingham diktáljon. 
Bakon úgy tudta, mint bárki más, hogy 
a  bíró ki befolyásolni engedi magát az 
Ítélet hozásban, szennye hivatalának, s 5 
mégis nem csak a felülről jött nyomásnak 
engedett, hanem alulról is meg ngjJto 
magát vesztegetni. Ő és megbízottjai nagy 
ajándékokat fogadtak el a leiektől, kik
nek a kanczellária élő t t«»lyt p-.rttk. —- 
Mennyire ment az igy gyűjtött rablási 
összeg, nem lclieteit kituJni. Niucs kétség, 
hogy jóval többet kapott, mint meuuyi 
perében bizonyait be, habár lehet, keve 
sebbet annál, mit a közönség hitt.

1621 ben Bakon elérte tetőpontját



ágyudőrgés és harangzúgás közt. A ható 
Hágok és a szerb patriarcba Unuepélyeseu 
tugadták.

— A i országgyűlés második
Ülésszaka tudva levöleg október 2 án nyí
lik meg. Egyelőre azonban csak az első 
napon lesz ülés s azntán elnapolják a 
házat hétfőig. E szünetet a pártkonfereu- 
eziák foutos tárgyai, az alelnöki és bizott
sági választások behatóbb előkészítése 
teszik szükségessé.

— A magyar pártviszonyok
telöl egy czik jelent meg a „N. Fr. Presse”- 
ben mely kímélet nélkül de találóan festi 
azokat. Befejezésül ezeket Írja: „A ma
gyar pártok egyik jellemző tulajdonsága 
éppen az, hogy, kivévén a szélső balt, 
programuljuk a programmtalanság, elvük 
az elvtclenség. Az nem véletlenségből tör
tént, hogy ha egy magyar államférliu a 
politikát egy esetről a másikra az osztrák
magyar külpolitika elvei szerint idomította. 
Magyarországon épen ezen politikát ked
velték leginkább. A Deákpárt is gyako
rolta azt és most már többi a közjogi 
alapon álló magyarországgyülési párt el
fogadta azt.“

— Taaffe gróf, mint Mécsből
pozitivitással jelentik, alkotmánypárti fér
fiaknak — kettőnek, háromnak — minisz
teri tárcát ajánlott fel, de kosarat kapott 
s most kéuytelen a jobboldalhoz fordulni, 
hogy kabinetjét kiegészíthesse.

— A k o n z u lá tu s i  e lm e r .  A 
bécsi könyvárusok kirataiban ujdnonat uj 
könyv van kitéve: „Das österreichisch- 
ungarisehe Consularwesen — von Ritter 
Maitatti”, a ki hivatalnok a külügyminisz
tériumban. A belső cimtáblával szemközt 
vau a előirt címer a konzulátusok számára
— egyszerűen a kétfejű sas. Azt mondják 
pedig, hogy Audrássy gr. magyar ember,
— Nem hisszük.

Slind Bosznia és Herczego* *
vina admiuistrációjára, mindezeknek* vám
területbe bovonatására nézve a törvényja
vaslatok készen vannak a két kormánynál 
s még ez ülésszakban be fognak terjesz- 
az országgyűlések ni'!-. A közös vámterüle
tet Dalmátia és Iszuiára is kiterjeszteni 
akarják.

— E ö tv ö s  K á ro ly  az  , E g y e té r 
tésiben, Írja hogy Veszprém megyében egy 
szegény falusi szatócsra, akinek van egy 
háromszáz trtos háza, évi 10,000 forint 
jövedelem után kivetették az adót, csupa 
tréfából, és fogadásból, annak bebizonyí
tására, hogy a Tisza Kálmán törvénye 
szerint minden emberre ki lehet vetni akár
milyen magas adót, anélkül hogy az ellen 
törvényes orvosságot lehetne találni. Az 
illető szegény szatócs mai napig ágyban 
fekvő beteg amaz ijedelem folytán, mi őt 
a fogadás következtében érte; mikor egy
szerre a íeiszóllamlási bizottság által eszkö
zölt törlés daczára (mert az adófelügyelő 
a törlés ellen a minisztériumhoz föllebbe- 
zett, onnan pedig késett a határozat) adó- 
intést kap, hogy miután 51 forint adóját 
már megfizette, még 7i>‘.> frt 28 kit űzes
sen félévi adóban, különben elveszik mm 
deu ingó és iugailan vagyonát, mely 
különben ingó ingatlant együtt véve nem 
üti meg az adó tartozás felét. Éhez azután 
nem kell kommentár!

— A londoni lapok kimerítő 
jelentéseket közölnek Belgrádból egy össze
ütközésről, mely csempészek és vámbiva- 
talnokok közt történt Orsóvá és Tekla 
közt. T íz ember megöletett, s mintán a 
harc újból kitörhet, honvédeket küldtek 
a vámőrök segítségére. Jellemző az hogy 
az efféle eseményekről a londoni lapok 
utján kell értesülnünk.

szerencséjének. Ez évben adta ki a , Nó
vum Orgánumot” s erről a rendkívüli 
könyvről a csodálat legmelegebb kifeje
zéseiben nyilatkoztak Európa legtudomá- 
uyosabb fértiai. Királya is minden módon 
igyekezett kitüntetni a nagy tudóst. Ve- 
rulámi báróvá s csak hamar szt. albausi 
viscouutá tette. A kinevezési okmány a 
legbizelgőbb szavakkal volt irva, s a wa
lesi herczeg ereszkedett le átuyujtására. 
A beiktatási szertartás a szt. Theobald 
egyházban a legnagyobb fénnyel rneut 
véghez. Személye a bámuló tisztelet és 
hódolat központja volt. Magas állása ta
lentumai lényét még jobban emelte, s uj 
bajt adott derült kedélyének s udvarias 
modorának. A megromlott folyamodó mo
roghatott, a szigorú puritán hazati bán
kódhatnék magányában, hogy az, kit is
ten oly szerfelett megajándékozott oly te
hetségekkel, melyek az embert nagy dol
gok véghez vitelére képesítik, a legrosszabb 
visszaélések követői közé tartozik. De a 
folyamodó morgása, a hazati feljajdulása, 
nem hatott el a hatalmas füleihez. A ki
rály s minisztere, ki a király ura volt, 
mosolyogtak híres hízelgőjükre. Az udva- 
ronczok s nemesek egész serege versengő 
mohósággal kereste kegyeit. Az ész s tu 
domány emberei örvendve üdvözlék annak 
felemelkedését, ki oly lényesen mutatta 
meg, begy a mély tudománya s ragyogó

• esztt ember jobban értheti minden tompa 
elméjűnél azt a mesterséget, hogy lehet 
az életben boldogulni.

A szabad sajtót azon kor még nem 
ismerte. E szellem-óriás akkor még mély 
álmát aludta. A sajtó kötelességét ekkor 
az egyház néhány szabad szellemű fia 
pótolta. — Corrumpált korunkra is annyira 
rá illik, hogy érdekesnek tartjuk Hugh 
Latimer loudoni püspök ez időben tartott 
szt. beszédjeinek néhány helyét idézni. 
„Otnues dili gunt munera” — wondá a bá 
tor főpap. Ők mindnyájan szeretik az aján
dékokat. Az ajándék elfogadása herczegi 
neme a lopásnak. Azért űzetik a gazda
gok, hogy a szegények ellen nyerjenek

Külföld.
Az európai sajtó Bismarck bécsi lá

togatása okáról s annak eredményeiről 
dictiőzik. Az angol lapok csak jó ered
ményt várnak tőle. A „Times” már arról 
is értesül, hogy a vascanezellár azért volt 
Bécsben, hogy az állandó hadseregek lét
számán-) k egész Európa által eszközlendő 
leszállítási módozatairól megkezdje a dip- 
lomacziai lépéseket. A „vér és vas embe
re” ki az általa ördögi furfauggal előidé
zett és vezetett háború által, emelkedett 
nagygyá és hatalmassá — a békéről ta
nácskozik, — ez elleninondás. Oroszország 
kancsal szemmel nézte „az európai béke 
ezen tárgyalását, s az orosz nagykövet 
Dubsil herczeg azonnal meglátogatta Bis- 
markot. mihelyt ez Berlinbe érkezett, ta
pogatózásaira azonban azon biztosítást 
nyerte, hogy Bécsben semmi sem lett meg
állapítva mi Oroszországot nyugtalanít
hatná, bécsi utjáuak czélja vnir 1
ződni arról, hogy Andrt«sy p'li'ik.ija 
utódja alatt is követtetui lóg.

A Kabul megfenyitésére küldött angol 
hadsereg vezére Roberts tábornok, mint 
Sumlából jelentik proklamatiót bocsátott 
ki, melyben a békés lakosokat, kik az an
gol követ elleni merényijén részt nem vet
tek, inti, hogy jó eleve gondoskod janak biz
tonságuk felől. Ezen kiáltvány kibocsátása 
után minden fegyveres ember ellenségkép 
fog tekintetni. Jakul) khan fiával és 24.) 
emberből álló kíséretével a Baker tábor
nok parancsnoksága alatti angol-afghán 
táborba érkezett. Megérkezését az emir 
irásbelileg jelentette be, Kabulban teljes 
anarchia uralkodik. Roberts tábornok há
rom ezreddel indult Kabul ellen, hova ok
tóber 5 én remél megérkezhetni. A láza
dók leküzdése nem fog nagy munkálta 
kerülni, minthogy köztük teljes fejetlenség 
uralkodik. —

A nemzetközi bizottság Konstantiná
polyban elfogadta 5 szavazattal egy ellen 
— mely az orosz biztosé volt — a Bul
gária és Kelet Rumelia közti határszabá
lyozást. A franczia biztos nem szavazott. 
Oroszország nem akarja elismerni a ha
tár szabályozást ezélzó határozatot, mivel 
az nem egyhangúlag lett hozva. — Nem 
lenne rósz ebből is casus bellit csiuálni.

Bismarck bécsi látogatását a félhiva
talos lapok Oroszország elleni tüntetésnek 
hirdették s imc kitűnik, hogy az csak 
egyik jelensége volt a már rég fenálló 
bárom császár szövetségnek, melyből Ausz
tria fogja bűzni a legrövidebbet. Bismarck 
kihallgatta Bécsben Andiássyt s kijelelt 
utódját llaymerlét, s most tanácskozni fog 
Berlinben Goresakoffal, ki, mint a legújabb 
hír újságolja Berlinbe megy Bismarck 
meglátogatására. — Vilmos császár gas- 
tcini látogatását Ferencz József császár és 
királyijai, követte ugyanannak az orosz 
czárral találkozása, — s hogy Gorcsakoff 
berlini útja ugyanezen hármas császárné • 
vétség érdekében történik azt belátja min 
den ember csak a bécsi és budapesti fél 
hivatalos lapok obseuritása, vagy legiga- 
/,abban szólva: roszhiszemüsége nem.

Tengerin, október 2-án 1870.
Gazdálkodunk ősi módra, ipart Űzünk 

jobb apáink példájára s a mellett urizálunk 
lietveukedünk, takarónkon túl nyújtózko
dunk dicső magyar természetünk szerint, 
így aztán nem csuda, ha csak az élelmes 
zsidó gazdagodik köztünk, becsületes nem 
becsületes utón, mi pedig elmehetünk Je
rikóba jeget aszalni.

A „P. F.“ 10. számában tettem egy 
kis felfedezést a vaiszlói m. kir. pénzügy
őrségről — hanem darázs fészekbe nvul-
iteletet, vagy balogasság a szegény ember 
ügyét. Ez a fejedelmek s tisztviselők nemes 
lopása. Ok elveszik az ajándékot, s gyen
géd jntalmazásnak nevezik. „Hagyják el 
e szépitgetést s nevezzék keresztnevükön — 
megvesztegetésnek— Más helyen: „Cam- 
hyses nagj- király vala, olyan, mint a mi 
urunk, sok helytartó elnök és helyettes 
volt alatta. Volt birodalmában egy meg
vesztegethető, ajándék elfogadó, gazdagok 
kedvében járó ember ; oly mester volt hi
vatalában, hogy fiából nagy ember válha
tott, mert mint a régi példa beszéd mondja: 
Boldog az az ember, kinek apját elviszi 
az ördög. Egy szegény asszony panasza 
a király füléhez jutott, s emiatt elevenen 
megnyuzatta a bírót, s megparancsolta, 
hogy a bírák kik ezentúl Ítéletet monda
nak ezenbőrben üljenek. Bizony szépjel volt, 
szép momentum a biró bőre. Kérem is
tent, bogy megláthassuk azt a bőrt egj’- 
kor Angliában is.” — „Bizonyosnak tar
tom — mondja másutt — ez a scala in 
férni, egyenes ut a pokolba: kapzsinak 
lenni, ajándékot elfog: dui, s az Ítéletet 
elcsavarni. Ha egy biró tudakolná tőlem 
a pokol útját, ezt mutatnám neki. Oh vesz
tegetők és vesztegetés az soha sem lesz 
jó ember ki meg bagyá magát vesztegetni, 
soha sem lesz jó kedvem még meg nem 
kapjuk az olyanok bőrét. Mert mi szük
ség van ott ajándékra, hol az emberek 
becsületesen elvégzik dolgukat.”

Latimer atya kívánsága végre betel 
jesedett. Ütött a számadás órája s próbára 
tétetett azon dolgok értéke, melyekért Ba
kon beszennyezte fedhetlenségét, lemondott 
függetlenségéről, megsérté a barátság .és 
bála legnemesebb tartozását, hizelgettaz ér
demtelennek, Uldözéaz ártatlant, alkudott 
a birákkal, kínozta a foglyokat, megrablá 
a jogait keresőt, nyomorult ármányokra 
tékozlá a legdicsőbb alkotásu észtehetsé
get, melylyel emberi lény valaha fel volt 
ruházva.

Váratlan és borzasztó fordulat állott 
be. — Jakabot a pénzhiány 1621-ben or
szággyűlés egybebivására kényszerité, mit

tam, mért midéül Szabad és lebet nnndani, 
csak igazat nem. Április 28-án jelentettem 
fel a n. t. in. kir. pénzügyigazgatóságnál 
az itteni szeszfőzdét; cs az ott felvett 
jegyzőkönyvben kértem, bogy a vaiszlói 
felvigyázót szembesítsék velem, mit Szi
lágyi János vizsgáló biztos ur meg is Ígért 
és egyszersmind biztosított, hogy a vizs
gálatot Vaiszlón már megindította. En 
hittem szavainak, ő azonban négy hónapig 
ue.n tett semmit, mely idő alatt a körül
mények nagyon megváltoztak. A fináncz 
kültérié, mely részes volt a csalásban, — 
feloszlott. A felvigyázó ur jíbrahám ke
beléből kacsingat földi viselt dolgaira, s 
már es ik a legfőbb vizsgáló biró szem
besíthet vele majd akkor, ha Szt. Mihály 
arkangyal megfujja világra szóló kürtjét, 
melynek hangjaira Josafát völgyébe gyü
lekeznek az igazak a nem igazakkal 
együtt. A másik czinkos lemondott hiva
taláról, vagy úgy tették ki a szűrét szel
lőztetni ; — a harmadik pedig más vidé
ken folytatja visszaéléseit s fogyasztja az 
áliam kenyerét.

Ezen megváltozott körülmények után 
végre a múlt hó 28-án megtörtént itt a 
szerecsenmosás a pécsi biztos ur jelenlé
tében s daczára a jelzett változásoknak, 
melyek a vizsgálatot nehezítették, még is 
kitűnt, hogy Kürschner szeszégető 49 nap 
dec. 10 tői 1879. év april 30 ig irgyen 
tűzött, melyért a kincstárnak 139 frt 64 
krral tartoznék. — Igen, de ennyi idő 
alatt a Mózes gyermekének volt aunyi 
ideje, mindenét tovább tenni; pedig volt 
ingatlan birtoka is, mely a hüntetéspéuzt 
némileg fedezte volna. Vájjon tekintetbe 
lesz-e véve, bogy aug. közepe után lett 
adóssággal megterhelve ingatlana s vál jon 
ezen adósság természetét és keletkezését 
vizsgálat tárgyává teszi e a biztos ur. ?

Itteni vizsgálata abból állt, hogy az 
itteni pénzügyőrségtől három szál legéujó 
berendelt a biróházhoz, kik semmit sem 
akartak tudni a dologról, noha egyik 
közülök nov. közepe óta van Vaiszlón. Ez 
azon kérdésre: hányszor volt Teugerinbe, 
azt mondotta, hogy egyszer; és fellebva- 
lója előtt szemtelenül mert hazudni, mert 
kitűnt, hogy ötször volt. No a jelenlegi 
felvigyázó csak marcziusbau jött Vaiszlóra, 
hogy volt-e itten arról V*. .

A biztos ur azon szappauyozására, 
hogy a vaiszlói pénzügyőrségnek 44 köz 
sége vaD, igy nem lehetnek mindenütt 
— én azt mondom, hogy már deczpmber 
hóban törköly-égetés egyedül csak Ozdou, 
Tengerinben, Baksán, Kis Déren, B.-Szől- 
lősön, Bodonybau és H.-Szt.-Mártouban 
volt; és ezen bét falu egy tömegben van, 
lassú kutyagolásban is egy nap alatt vala
mennyi falut meglehet járni, — hanem 
ember kell a gátra, s teljesíteni keil a 
kötelességet.

A biztos urnák az i-; feltűnő, hogy 
én miként láthattam betétiként kétszer is 
pénzügyőröket? Nem nagy fejtörésbe ke- 
keriil — én szenvedélyes vadász vagyok,
5—6 határt tartottam bérben, és a téli 
időben naponta vadásztam, tehát nem 
nagy ügyesség kell euuek kitalálására, 
bogy hol egyik, hol másik határban lát 
tani őket. Dolgukat nem tudakoltam. Itt 
azon szó jött közbe, hogy tauukkal bizo
nyítsam be ezt. — Uram isten, hát iij’eu 
embereknek most félév után tanukat ke
ressek. ki fizetné meg az időtölt st és a 
fuvart? Vagy csak úgy isten nevében, no 
még ez kelleue, had gazdálkodjanak a 
régi ösvényen. Nem hogy nekik ingyeu 
tanukat állítani, hanem ezután még velők 
szóba állaui sem fogok. Legyen az én 
állításom hazug, övék pedig- iga/.

Az előbbi czikben az volt, hogy a
azonban csak hamar keservesen megbánt, 
mert alig ült össze a ház, a kiürült kincs
tár mikénti megtöltbetése. helyett a közsé
relmek orvoslásához fogott. — Első tá
madása azon gyűlölt pátensek ellen lett 
intézve, melyek örve alatt Buekingham és 
teremtményei fosztogatták az országot. Az 
erély melylyel ezen eljárást vezették ré- 
mülést keltett az udvarnál. Ezek végezté
vel Bakonra került a sor. — Bizottságot 
küldött ki az alsó ház a törvényszékek 
állapotainak megvizsgálására. Mart. 15-én 
a bizottság elnöke sir Róbert Philips, bathi 
követ jelenté, hogy nagy visszaéléseket 
fedeztek fel. „A személy — mondá — ki 
ellen ezeket a dolgokat felhozzák nem cse
kélyebb, mint a lordkanczellár, az az em
ber, ki mind a természet, mind a műve
lés ál'al oly gazdag tehetségekben, hogy 
nem akarok többet mondani róla ; — nem 
lévén képes eleget mondani.” Ezután a 
legmérsékeltebb modorban a vádak termé
szetének előadásához kezdett. Egy Aubrey 
nevezetű embernek volt valami Ugye, melj' 
a kanczellariától függött. Csaknem tönkre 
juttatták a perköltségek s türelmét kirne- 
riték a törvényszék halogatásai. Értésére 
adta egyike a kanczellár embereinek, hogy 
100 fontnyi ajándék gyorsítani fogná dol
gát. A szegény embernek nem volt annyi 
pénze. Uzsorástól szerezte meg nagy ka
matra s elvitte York-Hauseba. A kanczel
lár elfogadta a pénzt s emberei biztositák 
a peres félt, bogy most már jól fog menni 
dolga. Aubrey azonban csalatkozott, mert 
a másik féltől jobban megfizettetve, sújtó 
ítéletet hoztak ellene. — Égy másik Eger- 
ton nevű peres fél panaszlá, hogy ketten 
a kanczellár emberei közül rá vették, hog , 
ő lordságának 400 fontot ajándékozzon. 
A tanúság ezen tények mellett döntő vala. 
Bakon barátai nem tehetvén mást, kérték 
a házat, hogy függessze fel ítéletét, s 
küldje át az ügyet a lordok elé.

Mart. 19-én a király üzenetet küldött 
az alsó házhoz, mély sajnálkozását nyil
vánítván, hogy oly kitűnő férfiút, mint a 
lordkanczellár hibás tettel gyanúsítanak,

szeszégető nem birna ennyi napot lopni, 
ha köztük egyetértés nem volua — o°“" 
dolat szerint — mit a józan olvasó kö
zönség bírálatára bízok. A tegerim torköl 
mennviség kezeikné’ volt. Ha érdemes 
volna' reá a saját érdekeit igy elhanyagoló 
kincstár, ezt 45 ember esküvel tanúsítana, 
de hát érdeme^ volna-e lépést is tenni 
ily előzmények után? Január 18-án dél
után 3—4 óra közt vadászatról jőve lát
tam az utón egy falunk beli embert lóha
lálban sietni, éppen a kertek alatt talál
kozunk. „István hova siet ily nagyon? — 
kérdém őt, mire azt válaszolá, Kürschner 
küld, hogy a finánezok Ozdon vannak, 
ha tehát neje most főzne, azonnal merje 
ki a kazánból, mert ma este meg jönuek 
és a bárcza lejárt már 17-én, de azért 
Ózdon háltak. Erre aztán kiváncsi lettem 
bementem megnézni mitörténik. Csak ugyan 
a kazán tele volt rakva, a fa a füttőbeu, 
mindjárt lett volna elgyujiva. De a kapott 
bir után Kovács József törköly tulajdo
nosra reá ijesztett a zsidó asszony, hogy 
most ki kell merni a törkölyt, mert jön
nek ! — s úgy lett miként mondá.

A törköly kimeretett és áthelyeztetett 
egy a folyosón levő nyitott hordóba. — 
Másnap 10—11 óra közt megjelentek a 
finánezok és „semmi gyanúsat nem talál
ván” lepecsételték a kazánt és tovább 
álltak. Alig tették ki azonban lábukat, a 
zsidó asszony a kazánra bigyesztett pe
csétet lelépte és a hóba dobta, s a pálinka 
égetést folytatta.

Már most kérdem, honnan van az, 
hogy fináncz uraimék a folyosón levő 
nyitott hordóban a törkölyt, a kazán kö
rül a pocsékolást s a kazánban a fris 
törkölymaradványokat nem látták? — S 
honnan van az, hogy midőn 27-én „szem
lére jöttek” nem vették észre, hogy az 
általuk 9 nap előtt bespanyolviaszolt ka
zánról a hivatalos pecsétet az egerek le
ették? Vagy talán ily kézzel fogható 
bizouj’itékok mellett is tanuk kellettek 
volna annak bizonyítására, hogy a kincs
tár megkárosittatott?

Ilyen gazdálkodást viszuek véghez 
ezek a Lóuyay gyárából kikerkápolyitott 
és a gbiczi boszorkány Széltől Szapári 
huszárokká varázsolt vándor-sáska hatlak! 
S ha azután találkozik ember, ki tizei 
meiknek gátot akar emelni, az rendesen 
a rövidebbet húzza, mert a vizsgálatot 
mindig finánezok teljesítik, az pedig irva 
van, hogy egyik holló nem vájja ki a 
másik szemét. Az említettem esetekben is 
én vágj ok a bűnbak, meg leszek feszítve, 
miért merészkedtem ezen urakat feljelen
teni. De ez nem is csoda. Nálunk már 
a korrupt ló általános uralomra jutott s 
többségben van. S a ijeesüietesség nem 
divat. Ezt gyanús szemmel nézik. Azért 
legjobb szemet hunyni a visszaélésekre 
még akkor is, ha az áliam száz ezrei 
forognak veszélyben, mert a történelem 
lapjain heroszfrátusi liirre vergődő Tisza- 
uraloin napjaiban egy, Csaszlaubol kin
torna alatt beszármazott idegennek több 
igaza van Szeut-lstváu birodalmában, mint 
a magyarnak, kire egyészen ráillenek 
feledhetetlen Kölcseynk szavai, ma inkább 
mint valaha, bogy:

Szerte néz és nem leli 
Honját e hazában.

Leu József.

Különfélék.
— Évnegyede* tisztelt elöli* 

/.élőinkét kérjük mi ké|> az utolsó 
évnegyedre előfizetői niegrende 
lésüket megtenni nziveHkedje
nek, nehogy a lap küldéséhen 
késedelem álljon be.
de egyszersmind kinyi latkozta ta , hogy 
nem szándéka a vétkest az igazság elől 
oltalmazni s egy uj nemit itélőszék kine
vezését ajáulá, mely 18 tagból állna, kik 
a kétházból (lennének választandók ezen 
ügy megvizsgálására. Az alsóház nem tért 
el a rendes eljárástól, hauem az nap ta
nácskozást tartott a lordokkal s a vádak 
tő pontjaira nézve a kanczellár ellen nyi
latkozott. Ez alatt miuden nap uj meg
vesztegetési esetek jöttek köztudomásra,s 
a vádak száma kettőről gyorsan emelke
dett huszonháromra. A lordok dicséretes 
tevékenységgel fogtak a vizsgálathoz. Né
hány tanút a ház sorompói előtt hallgat
tak ki. Egy országgyűlési bizottság a ta 
uuk vallomásainak felvétele és hitelesíté
sével biaatott meg. A vizsgálat gyorsan 
haladt előre, midőn martius 26-áu a király 
elnapolta a parlamentet három hétre.

April 17-én azonban a két ház újra 
összeült s a lordok újra megkezdők a 
kanczellári törvényszék visszaéléseinek 
vizsgálatát. 22-én Bakon egy levelet in
tézett túráihoz, melynek átadására a wa
lesi herczeg ereszkedett le. Ebben elis 
merte vétkét óvatos és átalános kifejezé
sekben és menteni igyekezett magát. Ezt 
azonban a lordok nem találták elegendő
nek. Részletes!) vallomást követeltek s a 
vádakat másolatban megküldték neki. Erre 
azután april 30-án Bakun elismerte neháuy 
lényegtelen fentartással az ellene emelt 
vádak igazságát s magát a peerek ke
gyelmébe ajánlotta, s lemondott miuden 
xédelemről.

A lordok ezzel sem elégedtek meg 
egy bizottságot küldtek hozzá megkérdezni, 
hogy az alá irás valóban az övé e. A kül
döttség, melynek Southampton, — sok év 
előtt Bakon és a szerencsétlen végű Essex 
közös barátja — is tagja volt, kötelessé- 
ben a legnagyobb gyengédséggel járt el. 
Valóban ily ész kínjai s ily név lealacso- 
uyulása megszelídíthették a legkeményebb 
természetet is. „Mylordok — mondá Ba
kon -r- az én tettem, az én kezem, az én 
szivem, legyenek irgalmasok a megtört

— S ’.öllöfürt k'áV'dáJ V uM tif Jm 
kuli Beesett, mely a hozzánk német ny *l 
ven beküldött értesítésében felhívja a hely 
beli szőlő tulajdonosokat, hogy a 
ré-zt akarnak venni, ma szombton egég? 
nap és holnap délig a helybeli Tomanek 
vendéglőbe szállítsák a kiállításra szánté 
nemű saját termésű czikkjeiket. A három 
legjobb minőségű szőlő faj jutalomban ré- 
szesül, de hogy mily jutalomban arról az 
értesítés nem szól. Este a kiállított szőlló.
menyiség a Rudolfinumjavára el fog árve
reztetni.

— A pest zimonyi vasútnak a Duna bal 
partján Szabad ka-Újvidék irányábani épité. 
sen ránt Pest és Bácsinegye több érdekelt pont- 
ján rendkívüli tevékenység és érdekeltség 
mutatkozik, atiuál nagyobb tétlenséget kell 
tapasztalnunk Somogy és Fehér megyék- 
ben, melyek pedig az általunk isin irtetett 
a közhazára nézve legelőnyösebb jobb- 
parti terv mellett különlegesen nagyon ig 
érdekelvék, Toluában és Baranyában i8 
elkelne nagyobb tevékenység, de úgy 
látszik, hogy a legilietékesebb része a 
közönségnek még tudomással sem bir ezen 
tervezetekről és előnyeikről, erre matat 
legalább az, hogy azon vidékbeli közlö
nyök, a „Tolna M. Közlönyt” kivéve, 
azokról említést sem tesznek. — Bizony 
pedig ily tétlenség mellett ismét az fog 
bekövetkezni, hogy majd pénzünkön épí
tenek egy drága vasutat a sivár homok 
pusztákon, mig a mi termékeny és sürli 
népességű vidékünk a nélkül marad és 
örökidőkig megtehetjük a vargabetűt 
Pécs-Kanizsa-Budapest; az az, hogy hoz
zánk közelebb lesz Bécs, mint hazánk 
fővárosa.

— Hymen. — Cseh Ede udvari ta 
nácsos és megyéukbeli földbit tokos kel- 
lemdús leányát Stephauiet szept. 29 én 
vezette oltárhoz Dr. Czirer Elek pécsvárosi 
kerületi orvos a belvárosi plébánia tem
plomban. — Az esketést tel,eaité Dobszay 
Antal prépost kanonok, ki a menyasszonyt 
mint akkori belvárosi plébános meg ig 
keresztelte. — Tartós boldogságot és sze
rencsét kívánunk az uj párnak.

— Városunk kereskedői és iparosai 
közt égj' általános kereskedői és ipartár
sulat alakítása érdekében komoly mozga
lom indult meg, s az alakuló közgyűlésre 
való meghívás legközelebb lesz kibocsájtva. 
Körülbelül 3 éve is registráltunk egy ilyen 
mozgalmat, de biz az elmozgolódott. De 
most hisszük, hogy a mozgalomnak ered
ménye lesz, mert kereskedőink és iparo
saink körében mindinkább felszaporodtak 
olyan visszás körülméuj'ek, melyek nagy 
része az egyesülés által háríthatok el. 
Üdvözöljük e mozgalmat, melyről legkö
zelebb érdemlegesebben emlékezünk meg 
s addig is figyelmükbe ajáljuk az illetők
nek a szép ügyet.

— Valakúra. A  Szepessy-utcza, mely 
eddigelé példanyképe volt a girbe-görbe 
utezákuak, nemsokára egyike a legszeij 
beknek lesz. Az uieza alsó szűk bejárata 
kibővítve lesz, mely czélra a Nádosy-féle | 
telekbői mintegy 2 és fél öl széles terület 
leit kisajátítva 800 írtért. Ezen összegűek 
leiét a varos fizeti, másik felét pedig az 
azon utczabeli házbirtokosok. E kibővítés 
mar csak azért is régen érzett szükség 
volt, mert a belvárosi iskola 2 osztályába 
nagyim is közel átellenébeu lévő fal és 
fák miatt csak nagyou gyéren hatolt be
a világosság s igy nem egy iskolás gye
rek szerezte meg ott csiráját a „phistkai* 
rövidiátóságuak. Ezen czélszerü intézke
désen kívül az utcza végig ki lett kövezve 
és járdával ellátva s igy most még csak 
az a kívánatos, ha a p t spöki könyvtár 
épületének fölső sarkán kiszögellő tál is 
lebontatnék s egyenesen, az utcza iránya

■■ " i— h.  ,i i m i m ,  —
nád szálholt.* A küldöttség erre vissza vo
nult s Bakon mélyen leverve szobájába 
ment. Másnap fegyveres szolgák és a fel
sőház portása jöttek érte, hogy Westmin 
ster-Hallha kisérjék, hol Ítélete volt ki
mondandó. De oly betegen találták, hogy 
nem hagyhatta el ágyat, s elmaradásá
nak ezen mentségét bírái készséggel elfo
gadták. ügy látszik bármely részről sem 
vágytak nevelni megaláztatását.

Az ítélet azonban a korhoz és körű 
ményekhez képest elég szigorú és igazsá
gos volt. Bakont ÍOezer fontnyi pénzbírságra 
sa  Towerben a király tetszéséig tartó fog
ságra Ítélték. Megfosztották magas állásá
tól s minden hivatali, vagy törvényhozói tiszt
ségre képtelennek nyilvániták, s egész él 
tére száműzték az udvar köréből.

Ilyen Ítéletet hozott Anglia parlamentje 
azon ember felett, ki koráuak és honi
nak legnagyobb tudósa, s mint a gj'a 
korlati bölcsészet nagymestere és első 
művelője: az emberiség legnagyobb j ó 
tevője volt, s híre 1626 bán bekövetkezett 
halala után azon arányban, melyben a 
világ feledte benn az embert, íulytou és 
állandóan növekedett, s nevét, — mert 
bűnei vele és kortársaival együtt meghaltak 
tisztelettel említi az emberiség a legkí' 
sőbb századokig, s a müveit világ legti 
volabbi széléig, mert, az utókor csak a 
jótékonyságot érz?, mely tanaiból az cinbe.i- 
ségre háromlott.

A most összeült magyar parlamentnek is 
lesz két Bakonja, kik azonban sem nagy tu
dósok sem a legfőbb társadalmi állást nem 
töltik be az országban. A sajtó már megtette 
a nyomozást s kiderítette a bűnösöket, most 
csak az a kérdés vájjon bir-e a jelen 
magyar parlament, a több, mint kétszáz 
évvel ezelőtt összeült angol parlament 
igazságszeretetéből egy századrésznyi szik
rával, 8 a becsteleneket kivetvén magából 
megőrizendi e a választó közönség és saját 
méltóságát! ?

Nagyon szeretnök hinni hogy igen
.............de félünk, hogy más időket élvén
— mások az erkölcsök.



■írbuzamosan építtetnék ki, 
P3' ; utcza sorban

__ . mert az
f»l P -T z é p  utcza sorban körülbelül
H utt* \yarölag hat az ember szépészeti
,llT*k.Je mint egy szép nő orrán egy

bibiM tt-
Több oldalról panaszt vettürk ae

bogy a IueC8e^ ' kőbányákból a 
ir*nt' t a Város északi oldalán levő olyan 
k?v£ n kikövezett utczákon is hordják le, 

lv*k épenséggel nem esnek az utvo- 
I1J|ba A fuvarosok inkább egy nagy 
D* illőt tesznek, mert hát az uj kövezeten 
k®v.n esúszik“ a kocsi, nem törődve 
i1’ 1 |,á ezáltal az amúgy is filigrán mó- 
**7 lerakott kövezet egy fél év alatt is 
Ure megy. Így van ez a plébánia út
nál is- Alighogy kikövezték, már odáig 

1 s most a Szepcsy utczát kezdik 
nak^atui, holott a kőhordásra tulajdon- 
' ,,7 a Fetrezselcm utcza volna az igazi 

Tekintetes redőrség! talán lehetne ez 
jjvbeu intézkedni? cm?

__ Halálozások. — Károlyi Ede gr. 
Budapesten szept. 28 áu élte 58. évében 
Meghalt- — Pécsett elhunyt oct. 1 én 
Paulovics Sándor nyugalmazott őrnagy 
tite ó2 ik évében, özvegye és egy leánya
siratja.

_ Lapunknak egy barátja, ki legkö- 
zelebb Budapesten járt s ott a közlekedés 
ügyi minisztérium egyik felsőbb tisztvise
lővel értekezett, kitől aztán többek közt 

azon tudósítást nyerte, begy a Bndapest- 
lioionyi vasút a Duna i óbb partjára leendő 
epitéséuek ügye a kormány körében az 
időközben szerzett tanulmányok is tapasz
talatok után sokkal jobban áll mint valaha. 
Majd meglássuk.

_ A pest zimonyi vasútnak a Duna
menten leendő kiépítése iránt, a Haynald 
óiboruok vezetése alatti kalocsai küldött- 
sé(r gZept. 30-án fogadtatott a közlekedési 
minister által. A miniszter Haynald érdé
ig  beszédére válaszolva, kijelenté, hogy 
a .szabadkai vonal rövidebb volta da 
ezára mindenesetre figyelembe veendők 
azou forgalmi előnyök, melyeket a duna 
menti pálya a vasút jövedelmezőségének 
biztonságára nézve nyújt; s e pálya által 
érdekelt nevezetes ipar és kereskedelem 
me| biró nagyobb városoknak e vasút 
mielőbbi kiépítésére irányuló kívánalmát 
méltányosnak ismeri el. Ez okból az erre 
vonatkozó adatokat, mielőtt a zimonyi 
vasút kiépítése iránti javaslatait a tör
vényhozás elé terjesztené, — gondos ts- 
Dolmány tárgyává tette és teszi., — Lgy 
látszik a miniszter ur megbánta elhamar
kodott válaszát, mit a pestmegyei küldött
ségnek adott és most már valamivel tüb- 
bet tanulmányozta a tervezett vonalokat.

_A szüret városunk határán lcezde-
tét vette, a tűrtük kellő érettsége ellen 
kifogás nincsen, de ai nál több a miatt, 
hogy kevés levet és annál több törkölyt 
adnak, azonban ezen bajon segített volna 
a hét kezdetén beállott csendes eső, de 
ennek még idő kell, hogy hatását a für
tökben kifejthesse, azért jól teszik, kik a 
szürettel minél inkább késnek, int az is
mét beállott kedvező időjárás mellett bát
ran megtehetnek.

— Tolnamegy* i hírek. A Garay emlék 
ügyét ismét felvették a szegzárdi casiuo 
közgyűlésén. Az emlék alapja eddig o3o2 
írt. 69 kr. Elhatároztatott a gyűjtésnek 
újra megiuditása és a szobor felállításának 
eszközlésbe vételére egy bizottság a akit- 
tatott. — A mőzsieket rémitgeti egy óriási 
hal, mely a Duna áradása folytán a Ko- 
bolába jutott és a viz apadásával ott re
kedt, hajtóvadászatót rendeznek ellene.
A rákok a tolnai Dunából teljesen kivesz
tek, múlt ősszel egy betegség lepte meg 
azokat, kimásztak a partra és ott vad 
ugrálások utáD elhullottak. — A gyönyör 
időjárás folytán most már Szegzárdon is 
jó minőségű bort várnak. T. K.

— Kői jelölt az amerikai elnöki székre. 
Mint külföldi lapokban olvassuk, nem lehe
tetlen, hogy az általános szavazatjog leg
közelebb egy nőt fog az északamerikai 
egyesült államok elnöki székébe emelni. 
Ez a már régóta nagy népszerűségnek 
örvendő Woodhall Viktória asszony. Az 
agitáció Woodhall asszony mellett mar 
meg is kezdődött. Woodhall asszonyt, ki 
jelenleg Londonban időzik, e héten i 
amerikai gentlaman kereste fel és felszó
lították őt a jelöltség elfogadására. W ood- 
hall Viktória asszony már régóta ^vezeti 
az amerikai „ női mozgalmakat. Női 
apostola ő a társadalmi reformnak, czélja 
nem csupán a nő emanczipáczió, hanem 
a társadalom teljes regenerálása a fel
szabadított asszony tevékenysége áltál. 
A , New-York Héráid* azt Írja W oodhall 
asszonyról, bogy a „század legcsodáUto- 
sabb asszonya* s hozzá teszi, hogy a női 
agitatió megtalálta Jeanne d Arcját. —- 
Amerikában általánosan a nagy szónok- 
nőnek nevezik őt. Jelenleg South Ken- 
singtóban London környékén él. — Nem 
rég a Saint James csarnokban 10,000-nyi 
közönség előtt az Egyesült villámok kor
mányának politikai és szoeziális b lyze- 
tét fejtegette. Beszédeiről azt mondj ik, 
hogy bizonyos mvstikus és bibliai színe
zettel bírnak. — ’Ha az angol lapoknak 
hitelt adhatunk, akkor Woodhall asszony 
a század legjelentékenyebb szelleme s 
egyik legnagyobb szónoka.

— Egy kis regény. N. fővárosi keres
kedő neje a napokban ni cselédet foga
dott. Délben, midőn a cseléd az. ebédnél 
felszolgálni akart, elejtette a kezében lévő 
tálat s egy sikoltással összerogyott. Alig 
tudták eszméletre hozni. Midőn a cseléd 
magához tért, sírva csomagolta össze hol
miját és asszonyának nagy bámulatára

azonnal elhagyta a házat. Magyarázatja 
pedig a dolognak ez: Ezelőtt mintegy 15
övvel emhtott N. kereskedő még falusi 
szatócs volt s nemcsak meglehetős vagyon- 
nal *e a vidéken a legszebb feleséggel 
is dicsekedhetetett. A szép asszony azon
ban kissé kaczér volt. Történt, hogy a 
faluba lovas katonaságot szállásoltak, s 
a szatócs nejét egy dsidás tiszt elcsábí
totta. A férj megindította ellene a válópert, 
a mi hamar véget ért, és z azelőtt bol
dog párt örökre elválasztották egymástól.
De N.-nck nem volt többé maradása a 
falúban, feljött a fővárosba és jelentékeny 
tőkéjével itt nyitott kereskedést. A Szeren
cs6 ^kedvezett neki; szép vagyont szerzett, 
később német hangzású nevét is raegma- 
gyarositotta és újra megnősült. Most már 
régen nős, müveit szép neje, viruló szép 
gyermekei vannak, és a legboldogabb 
életet éli. Derült egére csak a napokban 
borult egy kis felleg. Az a cseléd, a kit 
neje felfogadott, első felesége volt, a ki 
őt első látásra felismerte. A szerencsétlen 
egykor szép asszony ennyire jutott.

- -  Jóielkü adós. Aladár urat bepa
naszolta egyik hitelezője, hogy nem akar 
űzetni. A tárgyaláson sikerült kiegyezni. 
Aladár úr megígérte, hogy havi részletek
ben fogja adósságát megfizetni. A hite
lező megnyugodott. Elmúlt egy hónap, 
két hónap, eí a harmadik is, hanem bizony 
Aladár ur csak nem fizetett még egyetlen 
részletet sem. A hitelező újra bepanasszolta.
A tárgyaláson a biró szemrebányólag 
fordult Aladár nrboz. Lássa! azt Ígérte, 
bogy részletekben fogja megfizetni adós
ságát. Ha már egyszer megígérte, miért 
nem teljesítette? vagy ha tudta, hogy 
úgysem fogja teljesíteni, akkor minek is 
Ígérte meg?! Tetszik tudni biró ur én 
azt az ígéretedet csupa jólelküségből tet
tem. Azt hittem hogy ennek a szegény 
embernek nem fog olyan nehezére esni, 
ha részletekben nem kapja meg a pénzét 
mint, hogy ha egyszerre nem kapja.

— Furcsa kívánság. Lefényképeztette 
magát a zsidó gavallér. Szétterpesztette 
gyürűdús ujjait a két térdén, hadd lássa 
és bámulja a világ! A levétel előtt még 
a következő furcsa kívánságot terjesztette 
elő: Fothográf ór, azuthán úgy csinálja 
a képeket, bogy a győrük tbizennyócz 
kharátusak legyenek!

— Bagatell. Sándor Gyula polgár- 
társnak adós maradt egy körjegyző 4 frt. 
10 krral. Beperli az illető község birósága 
előtt ajánlottan feltett keresettel. A kere
setet tartalmazó levél át adatik a kisbi- 
rónak, a kisbiró átadja a ségédjegyzőnek, 
a segéd jegyző kézbesíti az adós jegyző
nek. Eltelik két-bárom hónap, Sándor 
Gyula reklamál kétszer is. Ekkor kitűnik 
a turpisság. Most Sándor Gyula panaszt 
emel a szolgabirónál — onnan elutasít 
ják ; pau: szt emel a járásbirónál — i nnen 
is elutasítják. Mi marad más bátra? Sán
dor Gyula megnyugszik a gondviselésben, 
teljes nyugodtan áldja a honatyákat, meg 
a bölcs törvénykezést, m 'g az isteni baga- 
tellt. K. A. K.

-— Leugrott a Niagara hidjáról. A 
„New York Héráid* szerint egy Peer nevű 
amerikai, fogadásból, a Niagara függő 
hidjáról a babokba ugrott alá, 11)2 láb- 
uyi magasból. A Niagara mindkét partján 
meg ezer ember szemlélte ez ugrást. Peer 
ez ugráshoz kaucsuk-készülékbe öltözött s 
tűiét orrát szivacscsal zárta el. Az ugrás 
négy másodperczig tartott csupáD. A már 
ott várakozott csónakosok azonnal kiemel
ték a vizből a vakmerő ugrót, kinek 
semmi legkisebb baja sem lett.

— Két eredeti peticziót kapottt a na
pokban a román kamara, az egyik Mus- 
kelból a másik Campulungból érkezett, 
mint két peticzió a zsidók emanczipaczioját 
ellenzi. A musceli ;peticzió igy végződik: 
„a zsidók emanczipaczioját bár mily alak 
bán is hazaárulásnak fogjuk tekinteni,’de 
ha még is megtörténnék, úgy tudni fogjuk 
bogy kell hazánkat az eladás ellen védel
mezni*.

— Egy adófelügy elő, akit pénzért muto
gatnak. A dolog úgy áll, hogy a buda
pesti szegény panaszos ember nem juthat 
az adófelügyelő ur magas színe elé Szolga 
őrzi az előszoba ajtaját, aki a panaszo
soknak numerusokat osztogat, amely sor
rendben aztán a bebocsátás és a magas 
kihallgatás történik. Ugyde a hivatalszolga, 
élelmes. A numerusokat pénzért osztogatja, 
s akinek Dincsen módjában a néhány hatos- 
nyi adót a szolga markába csúsztatni, az 
oly nagy sorszámmal láttatik el, bogy reá 
sor egyáltalán nem kerül azon a héten, 
bármily sürgős a panasza. A budapesti 
adófelügyelő e Szerint megérte azt, hogy 
nagy urasága miatt pénzért mutogatja a 
— szolgája.

8613 .
- 87 íT BZa"'

H ir d e tm é n y .
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37,563 számú leirata szeriut e város lakossága a 
serajevói tüzkárosultak felsegélyezésére — könyör 
adományok nyújtására felkéretett, a mi ezennel 
oly megjegyzéssel hozatik köztudomáara, hogy ezen 
könyöradományok a házi pénztári hivatal által fo
gadtatnak el.

Pécsett 1879-ik évi september hé 24-én.
Pécs se. kir. város Tanácsa.

jönni a rósz kedve, a kék eget szürke fel
hőlepellel fedi lie, a honnan aztán majd 
szemrik, majd, ha nagyon is túlárad rósz 
hangulata, csorog. De az emberek a mos
tani időben nagyon gonoszak és isten- 
nemfélők. Nem törődnek ők az atyaisten- 
uel sem, hanem elmennek mulatni a szín
házakba. Így aztán megindul a színi idény !

Csak nem lesz az ember bolond, hall
gatni azt a zenét, melyet az esőcseppek 
játszanak az utcza kövezetével, melyet 
egyhangúan verdesnek. Ezen zene kielé
gíthette az ősembereket, vagy kielégítheti 
jelenleg a zulukat meg a katfereket, ki
ket primitiv hangszereiken nem rég lát
tam és hallottam játszani az állatkertben.
Az ilyen hangok nekünk már nincsenek 
Ínyünkre — nekünk Wrilttől kell hango
kat hallani.

Ez aztán hang, ez aztán ének! Va
lóságos égi ének!

Ezért nem csoda, hogy a Wilt-előa- 
dás előtt már két nappal kelnek el a je
gyek, hogy az agiotage virágzik, bogy 
valóságos barcz keletkezik a pénztár előtt, 
s bogy százan is kénytelenek onnan tá
vozni jegy nélkül, de igenis Utlegekkel, 
mellbedöfésekkel, miket bőven osztauak a 
jegyszerzés végett mindenre elszánt hor
dárok.

De aztán boldog az, a kinek már vau
jegye !

Valóságos ünnepi hangulat uralkodik 
azon szentélyben, ahol láthatni, hallhatni 
a világ legelső primadonnáját, vagy leg
alább annak riválisát.

Wiltről kritikát mondani annyi, mint 
a legjobbat, a tökéletest birálgatni akarni. 
Nincs énekének egy momentuma, egy fá
zisa, melyet bámulni ne kellene ! Van is 
aztáu taps, tombolás olyan, hogy Wilt 
maga azt monda, lelkesülni csak — a 
magyar tud igazán. Még csak háromszor 
fogjuk őt hallani. Normában ismétlőleg: 
ő a világ legelső Normája.

AVilt után b  vár a budapesti zene
kedvelő közönségre elegendő műélvezet, 
habár mérsékeltebb is. Rövid idő múlva 
föllép több havi betegeskedés után operánk 
kedvelt első primadonnája, Nagyné Benza 
Ida „Sába királynődben. A mily bizonyos, 
hogy újbóli föllépésekor a legenthusias- 
tikusabb fogadtatásban fog részesittetui a 
publikum részéről; ép oly igaz, hogy nem 
sokára leendő végleges elválását a szín
padról a legnagyobb sajnálattal fogja ki
sérni. Szivtágulásban szenved szegény, a 
derék anya, szerető hitves és közkedvelt 
asszony.

Utána több kitűnő művésznő fog első 
műiutézetünknél vendégszerepelni — s igy 
nem kell félnünk Renz „Dumrner Aujust*- 
jától.

Aujüst ostobaságát azonban megsinli 
a népszínház s különösen a szomszédjá
ban lévő két német színház.

Loisset kisasszony, a kinek testvére 
a czirkusláuyból lett Beüss berezegné, 
ugró művészetével és Aujust műostobasá
gaival a népszínházban egy személy állja 
meg győztesen a versenyt — s ez Kölesi, 
Soldos, B'aba Lujza. Igazi változhatlan 
neve: Csalogány Lujza. — Az ő neve áll
jon a sziniapou — s a színház padjai „ros
kadoznak az óriási publikum alatt. O az 
igazi magyar csalogány, mert ő idegen 
nyelvet még „un peu“ sem tud.

Boccaccio szerepében szerdán lépett 
fel először, tömegesen tódult a közönség 
az előadásra. Blaha kitűnő Boccaccio is. 
Sikere mint mindig, most is teljes volt.

Mint mondom, Renz czirkuszának az 
árát két német színház fogja megadni. A 
gyapjnutezai alig működik négy hete — 
s igazgatója már is készül odamenni, a 
hová már annyi előzője elszállt, s a hon
nan nincs többé Budapestre visszatérés. 
Bukni készül. Adja Isten egésségére neki !

A másik német szinibáz az a hermi- 
natéri, ott szomszédságában az uj opera 
készülő diszes palotájának. Mily lenézetten 
áll ott a valódi művészet ez óriási templo
ma alatt!

Igazgatója egy sokszoros renegát. 
Néhány évvel ezelőtt még a szószék

ről, még pedig német nyelven szavalta el 
az egyedül Udvözitő hit erényre buzdító 
tanait. Később kiugrott a szent ruhákból 
s lett Tbalia papja. Még pedig a magyar 
Thalia papja. Novicius korában, magyar 
szóra taníttatása 2000 írtjába került a nem
zeti szinbázDak.

Azután a népszínház tagja lett. 
l ’gy látszik, ezt a dicsőséget is csak

hamar megelégelte, mert ott hagyta és 
„on revient stb. bünbánólag visszatért Teu
ton keblébe újra német lett, még pedig 
német szinigazgató.

Neve Jáni.
De bogy biográfiám tökéletes legyen, 

meg kell említenem, bogy a voltpap nem
csak Thaliával lépett szövetségre, hanem 
még egy másik istennségnek is esküdött 
hűséget. Hymcnnek nyujtá kezét.Ez pedig 
karjaiba vitt egy szép zsidó leányt.

Ott Becsben mondta rá a polgári pap 
az áldást az ujdivatu házasságra.

Hozzon neki Hymen áldást, boldog
ságot, Tbalia, a magyar szinügy üdvére
pedig no m i t ......................... ?

Hiszem hogy nem sokára megírhatom 
melyik óhajom teljesült.

Badapest, okt. 2-án.

Grünwáld Etelka.

dórtól. Az öreg ház. Pasqué Ernő beszélje (Vege.) 
Daemon Dán. Elbeszélés nyugati Kanadából. A 
légsulymérnkról. Kemeneczky Kálmántól. Báró 
Haymerle Henrik. Gyermek-tárlat fsew-Yorkban. 
Harcz a vízilóval. A hínárban. II. Mohamed szul
tán bevonnlása Konstantinápolyira. Az én kis ma
daraim. Kajz. Barna Sándortól Különfélék. Előnyös 
ajánlat. Honnan ered az ismeretség? Apróságok. 
Gondolatok. Talányok. Szerkesztői üzenetek. Képek: 
Báró Hayrnerle Henrik. Gyermek-tárlat New-York- 
ban. Harcz a vízilóval. A hínárban II. Mohamed 
bevonulása Konstantinápolyba. Előnyős ajánlat. 
Honnan ered az ismeretség? Szerkeszti és kiadja 
Mehner Vilmos Budapesten. Ara egy füzetnek 
30. krajezár.

=  A „V asárnapi Újság* szeptember 28-iki 
száma következő tartalommal jelent meg: „Bis- 
mark.“ — „Hitelné asszony és kedves férje.* Korrajz.
— „Minden úgy van jól, a hogy van.“ Költemény. 
Pósa Lajostól. — „A bányászok biztonsági lám- 
pája.“ — „A Bégum ötszáz milliója.* Verne Gyula 
regénye. [Vége] Francziából átdolgozta Szász Ká
roly. — „Egyveleg.* — „Kabul.* — „Jolin Bull
— mindenütt.* — „Nemzeti jellegek.* — Iroda
lom és művészet. Közintezetek. egyletek. Mi újság? 
stb. rendes heti rovatok. — Képek: Bismarck 
herezeg mint vadász. — Bismark életéből [7 kép] 
A Plaman-féle nevelőintézetben. A schönhauseni 
polgárőrség fegyvergyakorlatán. Göttingában: Az 
első igézés. Utazás a magyar rónán. A csatatéren 
Königgrátznél. Bismark és Napóleon Sedannál. — 
Parlamenti estély Bismarck berlini palotájában. — 
Bismark családja körében Varzinbaní Mária grófnő. 
A herczeg neje. Bismark herczeg. Vilmos és Her- 
bert grófok. A Bégum ötszáz milliója. — Kabul, 
Atghanisztán fővarosa. A „Vasárnapi Újság* elő
fizetési ara negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdon
ságokkal együtt 3 frt. — Ugyancsak a Franklin- 
Társtlat kiadó-hivatalaban [Budapest; egyetem-u. 
4.] megrendelhető a „Világkrónika* képes heti 
közlöny, megrendelési ára a Vas. Ujs., Polit. Uj- 
dons. vagy a Kép. Népi. előfizetői részére negyed 
évre 50 kr, félévre 1 frt.

Színészet.
B u d a p e st i sz ín h á z i tár- 

c za lev é l.
Tudva levő dolog, bogy évezredek 

óta Jupiternek ilyen tájban szokott meg-

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— A z A rik or élet- és járadék biz

tositó társaságnál 1879-ik évi augusztus 
hóban benyujtatott összesen 418 bevallás 
711.906 frt. biztosítandó összeggel, és pe
dig: 291 bevallás 524.553 írttal halál
esetre, és 127 bevallás 187.353 írttal élet
esetre.

Kiállítva lön 244 kötvény 435.606 
írttal halálesetre, és 107 kötvény 183.360 
írttal életesetre; összeseD tehát 351 köt
vény 618.966 írttal.

A havi betétei volt 108.048 frt. ha
láleseti dij, és 100.918 frt. betételekben, 
összesen: 208.966 frt.

Halálesetekért kifizettetett 45.990 frt.
Ez évben benyujtatott 3547 bevallás, 

7,118.929 írttal, és kiállíttatott 3305 köt
vény: 6.230 813 írttal, ugyanezen időben 
bevétetett 1.780.203 frt.; — halálesetekért 
pedig kifizetetett : 410.382 Irt.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 8,389.034 frt, és 
az 1871/78 ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 9,648.409 frí. volt.

fenhangon: „Lépre magyar!* Igazán mo
solyogtunk (de boszankodtuuk is) midőn 
a soproni keresk. és iparkamara legutóbbi 
jelentésében azt olvastak, hogy a szőllő- 
export Pécsett „örvendetes* lendületet vett, 
holott valóság szerint úgy áll a dolog, bogy 
az illetők, kik annak idejében vállalkoz
tak az exportra, ma is siratják azt s a 
nagy készletben beszerzett kosarakat fű
nek-fának kínálják megvételre. S igy van 
ez — mint tudjuk — Aradmegyében is. 
Bnkásuk oka az, bogy a szőlőt, a javát 
kiválogat a, kifogástalanul emballagirozva, 
s jóhiszemüleg küldték ki többnyire nagy 
megrendelésekre Boroszlóba, Berlinbe,Mün
chenbe stb.; egyszerre csak kapnak táv
irati tudósítást, melyben az adatik tud- 
tokra, hogy a szőlő megérkezett ugyan, 
de olyan állapotban, hogy azt az erede
tileg kialkudott árért nem lehet átvenni, 
hanem 50—60*/0 árleengedés mellett.*) S 
ez majdnem mindegyik küldeménynél is
métlődött. Mit tegyen az „exporteur* ? 
Menjen ki Berlibe, Boroszlóba s győződ
jék meg, bogy csakugyan igazat mond a 
távirat ? vagy saját költségére szállíttass 
vissza a szőlőt. Sem az egyiket, sem a 
másikat nem teheti, hanem azt táviratozza 
vissza: csak tartsák meg akár milyen 
áron. De itt még nincs vége az üzletnek, 
mely 100 eset közül legalább is ötvenben 
az szokott lenni, hogy még a leszállított 
árt sem kapják meg. Tessék Boroszlóban

I R O D A L O M .

=  A „Képes CsalAdi Lapuk* megjelent 
26-ik füzetének tartalm a: A mi szabad Péternek, 
nem Bzabad Pálnak. Víg beszélj. írta : Lanka Gusz
táv. [Vége] Alisba. Török iletkép. Roberts á.in-

— Az osztrák államvasuttársaság 
képviselői október közepén Budapestre 
jönnek, hogy az osztrák államvasut ön
álló magyar forgalmi igazgatóságának már 
évelővé vált ügyében a magyar korinál - 
nyal tárgyalásokat folytassanak. Kopp 
vezérigazgatónak — jelenléte Budapes
ten csak az arad-teinesvári vasút igazga
tó tanácsának ülésével áll összeköttetésben,

— A szarvas mezőtúri vasul munká
latai annyira előbaladtak, hogy ha na
gyobb esőzések nem állanak be, a meg
nyitás már novemberben megtörténhetik, 
miután a sinek lerakásához is már nem
csak Túr és Szarvas alatt hozzákezdtek, 
hanem azt már migdkét irányban megle
hetős távolságra is végrehajtották.

— Fiume emelkedését illetőleg több 
fontos várakozás iránt remélnek legköze 
lebb kedvező intézkedést. Mac Iver, Bur- 
ring és Scbenk angol vállalkozók már 
ki is bocsátották a prospectust egy Adria 
nevezete alatt tervezett hajózási társaságra 
Glasgow, Fiume és Trieszt között. A ke
letkező társaság fiumei igazgatója a ná
lunk is ismert Catinelli ur lesz. — A fo
nógyárak ismert felterjesztésére szintén 
kedvezőnek mutatkozik a rövid időn vár
ható intézkedés.

— Ae osetrák államvasut és Seerbia. 
A bécsi „Tagblatt* jelentése szerint az 
osztrák államvasut kilátásai nem fényesek 
és még mindig kétséges, elnyeri-e a szerb 
vasutak kiépítésére az engedélyt. Az osz
trák államvasutnak hatalmas konkurren- 
tiát csinálnak Oroszország mellett Frémy 
és Filleule urak. Ez utóbbi egy különös 
kedvező ajánlatot nyújtott be. A szerb 
kormány elhatározta, bogy az októberben 
összeülő skuptsiuának előterjeszti az összes 
ajánlatokat.

— Szerb kereskedelmi szerződés. A 
„N. F. P.* jelentése szerint a szerb meg
hatalmazottak októberben érkeznek Béesbe, 
hogy tárgyalásokat kezdjenek az osztrák
magyar kormánynyal egy kereskedelmi 
szerződés megköiése iránt. Vájjon ez al
kalommal folytatni fogják e a vasút szer
ződésre vonatkozó tárgyalásokat is, az 
még nincs meghatározva.

Szölöexport.
Nemde hangzatos egy szó ez ma ? Ott 

olvassak hivatalos és nem hivatalos jelen
tésekben, statistikai kimutatásokban 8 a 
lapok közgazdasági rovatában a hányszor 
csak érni kezd a szőlő, mily melegen ajál- 
ják a szőlő legjobb értékesítését: a szöl- 
lőexportot. Megjegyzendő azonban, hogy 
ezek az urak az Ur szőllőjében munkál
kodnak — tollal s igy szőlőt aligha ex
portálnak, különben nem hirdetnék oly

Az egész szőlőexportot különben a 
nagy-marosiak által e téren elért szép 
eredmény teszi tetszetőssé.

Ámde ott más az eljárás. Az egész 
falu foglalkozik az exporttal. Két-három 
egymással rendesen rokon család szövet
kezik egymással, gyűjtik a szőlőt s kül
dik ki a külföldi piaczra, a hol azonban 
ez időre az illető családi szövetség egy 
tagja tartózkodik, az oda érkező szőllőket 
átveszi s azokkal az egész szőlő saison 
alatt h á z a l n i  m eg y . A szőlőt úgy 
adja a bogy ő akarja, s azokon kisebb 
mennyiségben, egyes kereskedésekben, 
c/.ukrászdákban, vendéglőkben könnyen 
túl is adhat. Ilyeténképen az export ör
vendetes lendületű lehet, de nem ám mint 
a mi vállalkozóink exportáltak.

Felhoztuk röviden e tényt okolás czél- 
jából, nehogy némelyek a lapok meleg 
ajálására lépre meujenek s nehogy a sop- 
ronyi kereskedelmi és iparkamara jövőre 
még örvendetesebben tüntesse fel városunk 
szőlőexportját, melyet itt már csak gyászos 
hiréből ismerünk. Záray.

Figyelmeztetés
a k is b ir to k o s o k  o rsz á g o s  fö ld 

h it e l in té z e té n e k  ü g y éb en .
Még be nem fejeztetett intézetünk 

alakulása. Az elnökség, igazgatóság és 
felügyelő bizottság még majd csak a f. 
évi október 19 éré összehívott közgyűlésen 
fog megalakulni, és már is találkoznak 
lelkiismeretlen ámitók, a kik a nagy kö
zönségnek jóhiszeműségét saját önző czél- 
jaikra akarják felhasználni és kizsarolni.

Biztos tudomásunkra esett, bogy a 
közgyűlési szavazatok és meghatalmazások 
összegyűjtésének czéljából különféle ügy
nökök utazzák be az országot, kik közül 
némelyek elég vakmerők magukat a léte - 
sitő bizottság megbízottjaiként mutatni be. 
Ennélfogva köztudomásra hozzuk, hogy 
a létesítő bizottság semmiféle ilyes ügy
nököket nem hatalmazott fel; és ba még 
is ilyenek valahol jelentkeznének és ma
gukat hatalmazváDyokkal igazolni kíván
nák, úgy tudomásul venni kérjük, hogy 
ezeknek birtokába csak visszaélés által 
jutottak.

A létesítő bizottság csak a legérde
mesebb alapítók közül kért fel vidéken
ként helyből némelyeket, hogy azoknak, 
a kik tanácsért fordulnak hozzájuk, kellő 
tájékozást és felvilágosítást adni szíves
kedjenek. Figyelmeztetjük tehát a t. ala
pítókat, hogy afféle utazgató ügynökök 
iránt kellő óvatossággal viseltessenek, és 
ba valami felvilágosításra lenne szükségük, 
ez iránt közvetlen ide Budapestre, a léte
sítő bizottsághoz, vagy a vidékenként 
felkért bizalmi férfiatokhoz fordulni mél- 
tóztassanak, a kiknek utján fogják rendes 
körleveleinket is kapni.

A visszaélések mérvére nézve íme 
egy rövid kivonat valami Berger Vilmos 
körleveléből, ki állítólag Budapesten, vá- 
ezi körút 68. sz. a lakik. E körlevélben 
azt állítja, hogy ő ezen intézetnek kine
vezett ügynöke s megvan hatalmazva pa
raszt gazdáknáli 8s/4°/0-os kölcsönöket 
szerezni, továbbá állitja, bogy mivel az 
igazgatóságnál és titkárságnál nagy párt
fogásban részesül s mivel alapitó is (20 
irtot befizetett) hát neki az utak a gyors 
sikerhez mindig nyitva állam k, minél 
fogva a hozzá beküldött folyamodványok 
agy intéztetnek el, hogy a kért kölcsön
pénz 8 nap alatt az illetőnek már kezében 
is van, mig a ki nem hozzá küldi folya
modványát, az 4—6 hónapig is várhat s 
utoljára is elutasittatik. Hogy pedig a 
készpénz készletek máshová ki ne kölcsö- 
nöztessenek, sietős jelentkezésre hívja fel 
a kisbirtokosokat.

Minthogy pedig a létesítendő intézet
nek igazgatósága még nincs, ennélfogva 
a még csak megalakulandó intézet kölcsö
nöket nem adhat, a majdan megválasz
tandó igazgatóság Ügynöknek senkit sem 
állíthatott fel, pártfogásban senkit sem

*) A csomagolás kifogástalan Tolt, ugyanily 
módon csomagolt szólót m ait évben magán czimre 
Csehországba küldöttünk és ott értesittetésünk sze
rint az egész kosárban egy zúzott szem sem volt 
található. — Úgy latszik tehát, hogy szóló kivi
teli vállalkozóink nem solid elegekkel léptek ózz- 
szeköttetésbe. Szert.



rénesilhtl, kamatot na ■" nem állapíthatott 
ml. Önként értetődik, hogy az illetőknek 
állításai képtelenséget tartalmaznak, de 
tekintve, hogy ezek a közönség tájéko
zatlanságára vaunak számítva, tekintve a 
az összefüggést és czélzatut, azok kézzel
fogható csalási kísérletet képeznek, melyre 
a kir. ügyészségnek szives figyelmét fel
hívni kötelességünknek tartjuk. Az érintett 
körlevél egy lithografirozott példánya ke
zünkben van.

Felbivjuk egyúttal a t. közönséget, 
hogy az ilyen Berger Vilmos féle ámitók- 
nak hitelt ne adjon, azokkal ne érintkez
zék, hanem csalási kísérleteiket bejelen
teni, körleveleiket törvényes elbánhatás 
végett a létesitő bizottsághoz beküldeni 
szíveskedjék.

A kisbirtokosok országos földhitelin
tézetét létesitő bizottságnak irodavezető 
tagjai. ____

GABONA ÁRAK
a f. é. sept. hó 27 én tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
1U0 klg. ít. 10.50 ft. 9.80 ft. 9.—Báza 

Kétszeres 
Rozs 
Árpa
Z ab
Kukorieza

7.60
7.20

7.20 
7.00
6.20 
6.— 
5.50

,  6.10 
» 6.—

Hajdina 100 klg. ft. 0.00 
Széna „ „ * 2-80
Szalma „ „ „ 1-30

.Szerkesztői posta.
Toldik József u rnák  Buján. A mohácsi 

* hivatal elleni panasza úgylitszik saját kezűleg 
aláírva sincsen. Ön előttünk ismeretlen lévén, vall
jon hol van a biztosíték arra, hogy a levelet önnek 
nevéb n utas nem irta-e V 11a a sajtót igénybe 
venni akarja, telelj-n is meg a felelósóg követel
ményeinek és meg más valaminek is.

XAtiV FF.KENfZ
lsptntajilonos.

H A K S C II I MII KIS • s  K F
felelős uerk«! zt ■ Szerkr*rtii társ.

i lH E ix c L e 'té s e lk s : .
Kitüntetett ée-dein-éremmcl.

K e ik é n  smjsza£
és fogfájás ellen.

Keli ni hot K á r o ly  R ó b e r t
munchest ri lakos által feltalál/

osztrák császári és
7 .v .ó la ;r  s z a b i i 

ul agyar királyi ki- 
Halmat nvert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
II ;i I á s a :

1 A Soi'iana-szajszeez a száj- é» orrüregnek 
(odvas avagy iniifogak. •lolianyzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nvomtalatnl eltávolítja.

2. Krősbiri a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a íngk - képződését. védi a 
fogak zomanezat s óv a fogfájás ellen.

A szál- és orriireg mindennemű súlyos tsk .r- 
butikusj b ntalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
íogbust és edzi a nyákhal tyákat.

4. A mar létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
l g s szomszéd fog húsa pár csepp, vi/./.el mohi 
e leg y íte tt szájszeszszel inegncdvcsittetik.

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizáló szer.

Megrendelések elfogadtatnak: L)r. S c h u lh o f  
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e t t  W cisz  Ferenez urnái M o h ács. P e t r á s z  
gyógyszerész urnái S ik ló s ,  H e in d h o f e r  lióbert 
urnái Z o m b o r. T ö rő k  .1. gyógyszerész és E d e s -  
k u ti L. uraknál B u d a p e s t ,  i f i e b a l l a  György 
gyogysz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  Főraktár: 
Dr. S c h u l h o f  Adolf urnái P é c s e t  t. 67.(26—0:

a u. é. közönség- 
e. október 1-

Alólirott tudatom 
gél, hogy lakásomat I. — — - 
lév e l a  v o lt  Fúl>ry*féle h ázb a  (ki
rály vagy másként főuteza 12. sz. a.) he
lyeztem át. Tisztelettel

GIRARDI JÓZSEF, 
fogorvos.

Ügyvédi irodámat
a kis-tér 5. sz.

;,latti Nagy féle házból f. Október hó 1- 
től a kis tér 2  ik számú lü 'e id iu g er  
té lé  h á zb a  tettem át.

Tisztelettel 
CJruber Józn ef, 

h. köz- és váltóügyvéd. 
2U8. (3—1)_____________ _____________

A foherczegi tejárulás
Belváros ó-posta uteza 8 sz. a. !. e. m-tober 
hó 1 én újra meg fog nyittatni, hol a tej li
terje 9  krért, — havi előfizetés, — úgy ua- 
ponkinti fizetés mellett délutánonkint kap
ható. — Bővebb értesítés ugyanott nyer
hetik________________________(3 2)

Iroda-nyitás.
Tisztelettel adom tudtul hogy P é c se tt ,  
K i r á ly  (fö ) n tc z a  3 6  sz. (Edhoffor 

léle házban

irodát

(0 -3 ) IBI1 II1 1  Ilimet, m  HI-TORL
A VILÁG LEGNAGYOBB

Az eredeti Slnger varrógépek
Iföliilmulhatlanok jóságuk, czélszi itt alkalmazható
ság nk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva 

. minden más faita s utánzott gépeknél kedveltebbek ,
■ 'm int azt az évenként emelkedő mennyiség is mu- 
jir tutja, mely most több mint felét teszi ki az ősz-
i Á.

ügyvédi
nyitottam.

Feszti György,
jogtudor, köz- és váltó ügyvéd.

T. ez.
Van szerencsém ezennel a mélyen 

tisztelt közönséggel tudatni, — miszerint 
o k tó b e r  1 tö l  l’éesett, a Széchenyi té
ren 11. szám alatt — Itibay kávéháza 
mellett —

f * 11  ̂ Hmm  ee m
megnyitottam.

Á bel- és külföld nagyobb vámsai
ban több évi tartózkodásom alkalmat 
nyujtott, magam üzletemben kiképezni s 
minden e szakmához tartozó kivonatoknak 
legnagyobb pontossággal megfelelni.

Különösen bátorkodom a mélyen tisz 
telt közönségnek, minden franczia modorú 
bútort s díszítést ajánlani.

Kérem a nagyérdemű közönséget 
engem gyakori megrendeléssel szerencsél
tetni, s ezennel maradok kész szolgája 

Pécs, 1X79. évi október 1-jén.
Held Kusztáv, 

207. (3— 1) kárpitos.

Unden Vilmos
első magyar sodrony (drót) 

gyára és vaskereskedése
Budapest vácziboulevarde 5o sz. 
egyedüli s legjobb minőségű

müesz köz e i t
építészek számára, úgy egyedüli és kizá
rólagos
8 * -  Ö N T Ö T T  Á R U I T  ^
nagyban eredeti gyári áron, valamint ti
zedes és inga mérlegeit. Árjegyzék 
ingyen. 156 (10-9)

szes amerikai gyártmánynak.
A* eredeti Singer varrógépek

4  legtöbb sokoldalúsággal bírnak, s a legtökélete- 
Tsebh segédkészülékkel látvák el, s a legkülonle- 
Sgesebb czélokra rendezvék be : családi használatul 
Z. kéz vagy lábbal hajthatók, s a kézműipar minden 
Oszakának, u. ra. szabók, czipészek, kárpitosok, 
^szíjgyártók, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg- 
® felelnek.

ARRÓGÉP GYÁRA.
Az eredeti Singer varrógépek

az egycdü’i k, melyek egyszerű ezéliráuyos s küuy 
uveue megtanulható szerkezettel bírnak, melyről 
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítási, 
dijak tanúskodnak, hanem azon körülmény is. hogy"! 
azok majd minden varrógép gyárosnak mintáké-,#11 

pü! szolgálnak.
Az eredeti Singer varrógépek

részlet összeg’ 
mellett is adat- j* 
nak el, hogy ez3! 
által akt végűé) 
vagyonos osz- 

egy ilyen kereseti

gyári áron s
minden árföl
emelés nélkül 
havonkénti le
fizetés és pedig:
tálynak is megkönnyittessék

5 írt.
forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

1
The Singer Manufacturing Co

c sa k  u g y  v a ló d ia k , ha az itt latható gyári jegyet, . vaT Ti»>tá. íási iv) ellátvák ; tökéletes jótállás 
iratot viselik, s egy G. Ne.dhuger a la trásom n^el á ;

föl 
mellett

F IÓ  K  R  A K T  Á  R :  Pécs és vi
déke számára főuteza 1. szám

Az eredeti Singer varrógépei
ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a 

rásommal ellátott igazolvánnyal (jota.las 
adatnak el s kaphatók kizárólag egyedit.

N E I l iL I N G E R  G .
A „The Singer Manufacturing Comp. New-\orka foligynoke.

ki egyszersmind ajánlja a n. é. közönségnek a városházi hol
OBETKO K.urnái, 

ti helyisé) :ében újonnan berendezett norinbergi és diszmü-kereskedését. jj

Fiatal nőknek nélkülörhetlen kézikönyve!
K r l l l  K á r o ly  kir. udv. könyvkereskedésében, Budapest, Dorottja- 

uteza 1, megjelent és kapható: ff

F I A T A L  N Ő K
Útmutatója

a t e r h e s s é g  és  g y ^ r  “■/  ”  s  v " -  —

irta D r. S e h u lh o l J a k a b  orvos és sebésztudor, szülész.
Ára kötve 80 kr. — Diszkötésben 1 frt. 40 kr.

Ezen szükséges, igen könnyen megérthető könyvecske sok elismerő bí
rálatnak örvendett. 193‘ (3 _ 3 )

r ni e k á g  y b a n.

Sérvbetegeknek
bérmentes levelére a legnagyobb készség
gel ingyen szolgál az alulírott ezég a szük
séges használati kimutatással az egészen 
ártalmatlan Sturzenegger Gottlieb-féle (He- 

riseuból, Schweitz)

al tes t i  s é r v  ken őc s rő I.
Ezen kenőcs kitűnő hatását kül- és 

belföldön kelt bizonylatok és kösziiuő ira
tok igazolják. A szállítás a világ minden 
részébe eszközöltetik. Egy tégely ára 3 ft. 
20 kr. Kauható: Formágyi Fr. sz.-Má
riához czim.ett gyógyszertárában Buda
pesten.

szeg

ajánlja

sár Uj tikiét m egnyitási jelentés.
fehérue iuü -, d iv a t-, d iszm ü - és r ö v id á r u  ü z le t

Van szerencsém 
iijonnuu berendezett

, U l  » j

király-uteza 42. szám Fekete ügyvéd ur házában.
e/.enuel a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, miszerint h e ly b e n

Ü kL Ö lg3r@ !3s é s  U Lira-Hs: r é s z é r e
f e h é rn e m ű * , d iv a t - ,  d U z m ü *  é« r ö v i d á r u  ü z l e t e m e t  in iguvil tiam, mclyheu minden e szakmába 
vágó ezikkek n a g y  v á l a s z t é k b a n  és a le g ú ja b b  d i v a t i g é u y e  zu e  t  in.-gfelelven,

minősége, és a 
megnyerhessem

olcsóbban mint bár hol
bevásárolhat.

Midőn előre Ígérem, hogy le g tö b b  t ö r e k v é s e m

nagyérdemű

oda
/ /

le g s z o lid a b b
maradok számos

S ilftzoIgáitu tű s által 
látogatásait kérve

fultti, hogy c/.ikkeim

megelégedését és bizalmát

teljes tisztelettel

B E K U E R  S IM O N .
200. (3 —2)

Borforrási aknákat v. 
forrási tölcséreket

p jim e lliíiih é l iivegliől
1 Irt. 25 kr. 1 frt. 25 kr.

melyek, mivel a levegő hozzájárulását aka
dályt •zzak, de a szénsav eiiilanását mégis 
megengedik, minden horkezeléssel foglal 
kozó kézikönyvben mint legezélszerühbek 
vannak leírva. ugy szinte lunnt é s  b o r  
m é r le g e k e t ,  sa v  tny m é r ő k e t  é s  
b o r v i z s g a l ó  k é M /.ü l4 * k e k e t  

ajánlanak minden nemben és a iegjutá- 
uyosb árak mellett

F. A, Wolf és fiai
Lipótváros, templomtér 2. Budapesten ve

gyészeti és phisicai készletek gyára és 
raktára. 192. (3-3)

Keskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.

A term észet ált.il a s ie n ie tlő  emb r l s í í  
javára terem tett m egbegscütlietlen keskeny útifű 
azon m ég eddig fel nem derített titkot fog la lja  
m agában, m iszerint a gége és légcső rendszer 
gyulladt nyakhártyájára való azonnali gyors 
és enyhítő hátáé g y a k o r lá sá r a  az illet • beteg  
n e .  ez  gyógyulását minden tekintetben lehe» 
lö leg  e lő seg íti.

Miután gyármanyun- 
knál a  ezukor (  
útifúböli tiszta
krőt kezeskedünk, különös _ t
Üf  jelem b e ajánljuk hatóságilag  bejegyzett védjegyünkét sa . dobozon 
levő  aláírásunkat, m ert csak ezek igazoljak annak valódiságát.

• Schmidt Vidor & fiai,
m . k. tzabadal gyárosok Becs, Wieden. Allegasie 48.

Raktár: Sipőcz István gyógyszeré;z, Lili János, 
Spitzer Sándor és Recb Vilmm nrxktnl.

Kreiner József Pécsett
(azelőtt J. W. Trenschiener)

Király (fő) uteza Ráhel féle 3 számú házban.
Alólirott tisztelettel bátorkodom köztudomásra hozni, hogy J. W. Tren- 

N C h ien er legjobb hírnévben álló a

DIVATÁRU KERESKEDÉSÉT
átvettem és ezt újra felszerelve a leg ú ja b b  ( l ív a t -e i ik k e tO ie l  minden 
évadra, — tovább vezetni fogom.

Mely alkalommal bátorkodom ajánlani dusválasztéku legújabb 
N Ő I  R U H A K E L M É I M E T  

a legnagyobb választékban úgy achasmir és Terno kelméket, továbbá min
denféle női czikkeket, bundákat, jopnikat és nagykendőket, a legjobb hirnevü 
gyárból kerűit vászon és asztalierlték készletemet, valódi rumburgi 
zsebkendőket, vásznakat, lepedőket és szalvétákat, stb. szóval minden e szak
mába vágó czikkeket a legjutányosb áron. Úri és női ingek a legnagyobb 
választékban, ugy szinte úri és női ingnyakak, mikre a t. ez. közönség becses 
figyelmét bátorkodom felhívni.

Mintákkal kívánatra, vagy levélbeli megkeresésre ingyen szolgálok.
Minek folytán még egyszer kérem a t. ez. közönséget, hogy az előbbeni 

ezéghez tanúsított nagyra becsűit bizalmával engem is megajándékozni szí
veskedjék.

(1 0 -5 )
Mély tisztelettel

Kreiner József.

férfi
Karikás Lajos

divat áru és fehérnemű raktára

206. (6—1)

Ö ssz e se n  

29 frt. 75 kr.

Budapest, Dorottya utera 3 si .
a tisztelt közönségnek figyelmébe ajánlja alant felsorolt legjobb minőségű és legfino 

mabb kiállítású áruit, nevezetesen :
6 d a r u i t  in g  f e h é r  vagy színes rávarrott gallér és kézelővel
6 d a ra b  a lsó  n a d r á g ..........................  ..........................

12 darab z s e b k e n d ő  fehér vagy színes sze l i ..........................
12  p á r  h a r is n y a  fehér vagy c s i k ó s .........................................
1 gyan ezen áruk a tulajdon kiállításba i de jobb minőségben ö s s z e se n  41 f t .  5 0  k r .

Ezen felette jusányos árakat — szeinheu a felsorolt áruezikkek kifogástalan jó 
minőségével — egyedül a kilátásban álló nagyobb forgalom reményében vagyok ké
pes a tisztelt közönségnek felajánlani mély tisztelettel

K a rik á n  L ajos.
Megrendeléseknél az ingekre csupán a nyakböség szükségeltetik. 'M l

Pályázati hirdetés,
a Pécsett felállítandó honvédségi sátor-tábor

építésére.
Ezen tábort a következő építmények fogják képezui:

1 zászló-őrház,
2 tiszti épület,
1 kantin-épület,
1 gyengélkedők épülete,
2 fűthető gyalog-legénységi sátor,

28 közönséges gyalog-legénységi sátor,
6 lovas legénységi sátor istállóval,
1 tiszti istáló,
4 legéuységi árnyékszék,

10 legénységi konyha,
2 kovácsműhely,
2 töltényraktár,
1 széna pajta,
1 födött lovarda,

20 kútnak felső szerkezete, felhúzó készülékekkel,
2 nyitott lovarda ácsmunkája,
6 őrhódé, rajz szerint készítve, nemzeti színre festve, és 

60 darab hid és külső planirozás,
melyek iránt az ajánlatok beuyujtására, a pályázat határideje 1 S 79 . é v i  ok lób er  
1 6 - i h a r u  tűzetik ki, mely napon déli 12 óráig a lepecsételt magyar nyelven szer
kesztendő ajánlatok, az ajánlati összegnek megfelelő 10°/0 óvadékkal, árfolyam szerint 
számított magyar állampapírokban vagy kész pénzben, a honvédelmi m uiszterium 
segédhivatali igazgatójánál, (I. Verbőczy uteza 184. szám alatt) beuyujtandók.

Elkésett vagy utóajánlatok nem fogadtatnak el. — Az építési leírás, szerződési 
feltételek és a tervek a honvédelmi minisztérium III. Ügyosztályában (I. Szenthárotn- 
ságíér 123. sz. földszint) megtekinthetők és tanulmányozhatók, hol egyszersmind a 
vállalkozni szándékozóknak, minden építményre a vonatkozó elkülönített költségvetési 
példányok, a tárgyak és méretek tartalmival, de az egyes és összes árak nélkül, és 
egy főköltségvetési sommázat kőnyomatban szolgáltatnak ki, melyekbe az egyes és 
összes árak üres rovatai a pályázók által töltendők Ri s részletenkint a fosommá pe' 
dig kcüően összegezve, a végösszeg szavakkal is kiírva, a részletes költségvetésekben 
és a lóköltségvetési sommázatban a pályázati határnapig benyujtand ik. A vállalkozók 
köteleztetnek, hogy különben hasonló árak mellett a pécsi ács és kőntives munkásoknak 
előnyt nyújtsanak és az ottani napszámos munkásokat és fuvarosokat foglalkoztassák.

A benyújtandó ajánlatok elfogadása iránti határozatot, a vállalkozók szakké- 
pességére és megbízhatóságára való tekintettel, a miniszter magának tartja fean, miről 
az érdekelt pályázók annak idejében Írásban fognak órtesittetni.

209. (1 -1 ) A m. kir. honvédelmi miniszterin**-

Nyomatott l'aiss Mihály ta1 Pá e;t 1879.




