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Kloflftetéftf díj:
Postán vagv Pécsett házhoz 
küldve: egész évre M t ,  ffl- 
évre^trt. 50 kr.. negyed evre 
1 ft. 25 In-, egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden s zom ha
tó d Egyes számok kaphatók 
We’dinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

47-ik szám.
H i r d e t é s e k  á r a :

Egy öt-hasábo9 petit sor 
egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-8zori 5 kr., 10 szemért 4 kr. 
fizetendő. — M in d en  hir
detés ntán 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

Kzerkesitéi Iroda:
Ferencziek ntczája 22-sz.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

ap szí dm részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a íacom ata  an. Blauhorn Antal ár a városházi épületben, Lili János ár a budai külvárosban, Bő hm C. F. ár a szigeti külvárosban lévő 

eres e est en, és besztl Károly ár könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti c&sinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Kiadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

A katona-kórház.
Végre valahára annyi pmasz, 

vaiudás. annyi botrány és boaszau- 
koiás után még is nyílt remény arra 
is, hogy városunk fő utczája a ka
tona kórház megfertőzött légkörét)! 
m egszabadiítatik. megtisztittatik.

A mi erély hiányzott a tizenkét 
év óta városunk javának gondozására 
megválasztott fotisztviselokbea, azt 
pótolni kellett egy polgártársunk 
szerencsés vállalkozási szellemének, 
mely e téreu a közóhajtással talál
kozván, mind a városi közönség, 
mind a vállalkozóra nézve a siker 
legszebb gyümölcseivel fog kér
kedhetni.

Úgy értesülünk, hogy ez ügy 
legközelebb már közgyűlési tárgya
lás alá jön. Nem ismerjük ugyan a 
feltételeket, miket a katonai kincstár 
képviselői felállítottak a vállalkozó
val szemben, annyit azonban előre 
tudunk, hogy a szerénység nem 
szokott azok főtulajdonsága lenni, 
lévén elvük s >kat kapni és keveset 
adni. úgy hiszszük azonban, hogy 
a magan vállalkozó sokkal elöuyö- 
sebh helyzetben van a városi kö
zönség felett, mind a feltételek raeg- 
könyitése, mind pedig teljesítése 
tekintetében és a városi közönséget 
tetemesebben kevesebb teher fogja érni, 
mint az esetben, ha az uj kórház 
építését magára vállalja.

A mennyiben még is az uj kór
ház építéséhez a városnak is hozzá
járulása megkivántatik, úgy ezen 
áldozattól annál kevésbé szabad tar
tózkodnunk, mivel ezzel tartozunk 
a polgárok közegészségi kívánal
mainak, tartozunk azzal olyannyira, 
hogy immár minden halasztás és 
huzavonának véget kell vetni.

A rendes tavaszi és őszi katonai 
gyakorlatok és a sátortábor felállí
tásával több megyéből itt összp >u- 
tositott embertömeg nehezebb bete
geinek befogadása a katonai kor-

házban elkerülhetlek már magában 
e betegeknek nagyobb számmal ösz- 
szezsufolása veszedelmes a környékre 
és közvetve az egész városra 'nézve, 
ragály becsempészése esetén pedig 
kiszámithatlan vészt hozhat reánk.

Már maga a folytonos beteg
szállítás. a sűrűbb temetkezés a 
város központjából, az elegánsabb 
ipar és kereskedelem főforgalmi 
eréből igen rósz benyomást okoz és 
annak mellőzése szempontjából s:m 
kellenek sajnálni a hozandó áldoza
tot, ha még eliez megemlítjük a 
botrányt is. melynek a kórház kö
zelében lakók állandó panasza sze
rint nők és gyermekek erkölcsinek 
megromlására onnan kititetvék, úgy 
egy perczet sem sza >ad késnünk 
cs minden tevékenységünket, erőn
ket megfeszíteni, hogy a közóhajnak 
mielőbb elég tétessék.

A városi közönség hozandó ál
dozatai fejében is kikötheti, hogy a 
vállalkozónak tulajdonába átenge
dendő jelen katonai kórház lerom
boltatván, helyébe a város e részé
nek megfelelő díszes nagyobb épü
leteket emeljen, ez épületek rövid 
időn jövedelmezők leendvén tetemes 
városi adópótiékok által azon áldo
zatokat is fedezendnék, miket most 
hozunk a közegészség és erkölcsiség 
ügyének.

Ha a város választott-és érték
képviselői a sátortábrr megnyerő 
seért oly’ aránytalan nagy’ áldozatra 
tudták magokat elhatározni, akkor 
most már nem szabad tartózkodniuk 
attól, mit a közönség túlnyomón na
gyobb része két évtized óta követel; 
eleget kell tenni e közóhajtásnak 
annál is inkább, mivel most már 
csak aránylag kissebb teher fog a 
városra hárulni és mivel a sátortá
bor a kórháznak a városbóli kitéte
lét égető szükséggé tfctte.

Félre tehát a szükkebluséggel és 
távolítsuk el mielőbb a ragály’ és 
b itrány fészkét a városközpontjából.

ne késleltessük némi csekély mellék 
tekintetek által a czél elérését, ha
nem legyünk inkább azon, hogy az 
uj kórház még a jövő nyáron fel
épülhetvén, a régi katonai kórház 
lerombolható legyen.

— Az orosz trónörökös Kérő
ben léte alkalmiból különös érdekre tart
hatnak számot a .Cori Hongroise* követ
kező sorai': Gr. Zichy Ferenez követ, 
Budapesten létekor azt beszélte barátainak, 
hogy az ő nézete szerint Oroszország igye 
kezni fog helyreállítani előbbi viszonyát 
Németországhoz; de az osz’rák-magyar 
német megállapodások után ezt csak úgy 
érheti el, ha előbb Ausztria Magyarország 
gal tog megegyezni a keleti dolgokat il
letőleg. így valószínű — úgy mond Zichy 
gróf — hogy a pourparlerek, melyeket 
Oroszország Bécsben kezdeményez, arra 
czéloznak, hogy helyreállittassék a három 
császár szövetség.

—■ Am orosz tön örökös bécot
látogatásáról a berlini „Fost* állítólag 
megbízható egyéntől hallja a következő 
részleteket: A bécsi látogatás alatt csak 
szabad eszmecsere folyt a trónörökös és 
a monarchia vezérférliai között, politikai 
megállapodások nem jöttek létre. A ko- 
rouaherczeg teljesen megelégedetten hagyta 
el a Dana partjait, mivel meggyőződött 
róla, hogy az osztrák-magyar német ha 
rútság nem ellenséges indulata Oroszor
szág iránt. A cárevics a bécsi udvarra 
igen jó benyomást tett; többi között ki
jelentvén, hogy a czár, épen úgy mint ő, 
a békét akarja, s hogy nekik semmi kö
zük sincs a pánszlávizmussal. (Hát ez a 
látogatás is Bismarck Gorcsakoff ámitási 
tervéből folyt ki ?)

— A pénzügyi, posta é* táv* 
irdai tisztviselőket tudvalévőleg a Sehmer 
ling kormány annak idején felhasználta 
arra, hogy ellenőrizzék az 1801 évben 
visszaállított megyék és városi törvényha
tóságok tisztviselőit, s á r iá b a n  titkos po
litikai jelentések tételére, Úgy látszik a 
Tiszakormány Schmerlinguél oskolába jár, 
erre mutat azon titkos elnöki rendelet, 
— melyet a prágai „Politik* zágrábin le
vele szerint Dávid — a Szegedről oda nem 
lég áttett zágrábi országos pénzügyig iz
gató kibocsátott, melyben arra utal, hogy 
Horvátországban actió készül a magyar 
állameszme ellett, melyben a pénzügyi 
tisztviselőknek nem szabad részt venni, 
sat. A bosnyák törvényjavaslat megsza- 
vazása előtt a horvát képviselőkkel létre

jött alku, vagy compromissum azonban 
hihetőleg feleslegessé fogja tenni a hor- 
váth pénzügyi tisztviselőkhöz menesztett 
elnöki ukázt.

— Kénből jelentik, hogy az
osztrák kormány azt hiszi, miszerint a 
véderőről szóló törvényjavaslathoz a két
harmad többséget s a boszniai közigaz
gatásról szóló törvényjavaslathoz az egy
szerű többséget megfogja uyerni, és hogy 
ezen törvényjavaslatok a reicbsrath által 
folyó hó végéig meg lesznek szavazva. Ez 
esetben a delegácziók nov. 30 án összeülnek.

— Az osztrák képviselőhöz 
pártjainak elnökei meghivattak a külügy
miniszterhez, hogy előterjesztéseket tegyen 
nekik a védtörvény ügyében. Hir szerint 
ő exciája azzal akarja kapaczitálni a tör
vényhozótestületet, a hogy monarchia a 
külhatalmakkal szemben kötelezte magát 
védviszonyainknak tiz éven át való vál
tozatlan fentartására. A cseheknek a ki
rálynál volt audieneziájuk óta a bécsi po
litikai körökben nagyon valószínűnek tart
ják, hogy a cseh királyi koronázás közel 
kilátásban áll.

A földtehermenlesitési és
szőllődézsmaváltsági kötvények kisorsolá 
sának elhalasztására vonatkozó törvény- 
javaslatot a pénzügyminiszter ujjabb hírek 
szerint nem módosítani, hanem egyszerűen 
visszavonni fogja.

A budnpesl-zlinonyl vasnt 
szabadkai vonalának érdekeltjei mászkál
tak a múlt héten a közi. miniszternél és 
kaptak válaszul egy ihis redibis-t, miben 
azután szinleg megnyugodtak, most már 
csak valahára reá kerül a sor a dunán
túli megyék küldöttségeire is, kiváncsiak 
vagyunk, mit t lelnek ezeknek a minisz 
terek. — Egyébként is megvan akadva a 
kormány a szerb vasúti csatlakozás dol
gában, mert az alkudozások sehogy sem 
tudnak előre haladni, pedig a szerbeknek 
oly előnyök tétettek kilátásba, melyeken 
kapva kellene kapniuk, a szerb kormány 
azonban csökönyös és uj jabb meggondolási 
időt ad magának. — A szerbek nem ok 
nélkül tartanak az idegeneknek (a svá
boknak) beözönlésétől, a mint ezt hazánk
ban nagyon is tapasztaljuk s inkább kés
leltetik a vasutak építését, semhogy az 
építést és azután azok kezelését a nem
zettől idegenkedő, sőt mint mi sűrűén ta
pasztaljuk, ellenséges érzületü idegenekre 
bízzák, kik azután elfoglalva a legfőbb, 
legjövedelmesebb állomásokat a nemzeti 
elemet egészen háttérbe szorítják, hogy 
soha se léphessen be a vezér-hivatalokba.

- Lehet hogy a késleltetés politikai okok

ból is ered és ez esetben természetesen 
csak az orosz kormány keze működik 
benne, de alig hisszük, hogy a szerbek 
be ne lássák, mikép csak a belgrádi vo
nal a Morava völgyén át hozhatja meg 
nekik a legtöbb előa/t, mart a legrövi
debb vonalat képezi az aegei és éjszaki, 
úgy keleti tengerek közt.

— A boanyák tőrvény Meg
szavazását a kormány a 16 horvát sza 
vazatnak köszönheti. A 34 horvát képvi
selő kijelenté, hogy a javaslat ellen sza
vaz, ezt Mihálovics a kormánypárt klobb- 
jában kijelenté. Ha a horvátok elhátáro- 
zásuk mellett megmaradnak a Tiszakor
mány csúfosan megbukott volna, mert a 
horvátok megnyerésével az ellenzék sza
vazata 34-el kevesebb, a kormányé 16 al 
több lett a különbözet tehát 50 szavazat. 
— Hogy mi áron szereztettek meg a hor
vát voksok, arról azt Írja az .Egyetértés* 
hogy Tisza az ülés folyama alatt egyezett 
ki velük, megígérte, hogy a múltra min
den visszafizetést, mi az államszámvevő
szék kimutatása szerint 1,200,000 frtra rúg, 
elengedi és lövőre évi 45,000 frtal na
gyobb dotacziót kap Horvátország a mi 
rovásunkra. — E szerint tehát minden 
horvát szavazat körülbelül 80,000 írtba 
került az országnak .

Országgyűlés.
A kormánynak egyáltalában nincs 

szerencséje a bosnyák vitában .Szónokain 
kivétel nélkül meglátszik az erőlködés, 
melylyel az osztrák-m agyar siami ikerség 
ezen csudaszülöttjét örökbe akarják fo
gadtatni az országgyűléssel, s erőlködésük 
meg is marad puszta erőlködés, miután 
nem lévén alapja meggyőződés, — nem 
is kelthet másokban sem meggyőződést, — 
s egyéb apró bajai közt az a malheur ja 
is megvan a kormánynak, hogy pártjának 
vezéregyénei egy kukkot se szólnak, va
lószínűleg attól való féltőkben, hogy jöhet 
idő, midőn nem jó bizonyítvány lesz a 
bosnyák törvény javaslat mellett tartott 
dictio, s ezért csak olyan mindenre hasz
nálható embereket küldtek sorompóba, 
mint Dirday és Mariássy, kik a novem 
bér 13-iki ülésben védelmezték a kormány 
javaslatát oly színtelen beszéddel, bogy 
az utánnuk "következő ellenzéki szónokok 
mégjezáfolatra sem méltatták őket, hanem 
leginkább a kormányelnöknek a megelőző 
ülésen mondott beszédével foglalkoztak, 
általában elterjedt vélemény szerint az 
egyesült ellenzéki Aponyi gróí e napon 
mondta legsikerültebb országgyűlési be-

T Á R C S A .

Julcsit lelkem . . .

Jóless lelkem nem jót vettem észre : 
Nagyon szállnak a l e g y e k  a mézre. 
Tudo.1 arra. . . . tudod mar no lóikéin.
A mely ottan az ajkadon terem.

Azt is tudod l é g y  alatt mit értek,
Hogy ne tudnád te kis okos lélek ;
Hanem szivem most esik annyit mondok : 
Egy pár l e g y e t  majd a mezbe fojtok.

Oda biz a kis angyalom, meglásd,
Babant mellett nem szivetek meg mást.
Jó is volna, ha enyem a rózsa,
Hogy még is más szedne mézet rólt I

Feri.

Hír a  k is  lá n y  . .  .

Sir a kis lány. Mi baja í  

Szeretője elhagyta 
Soha se sírj galambom 
Segítünk a bajodon 

Majd valahogy.

Mondok egyet piezikém : 
Feleségül veszlek én,
Mire tnegjö a fecske,
Kejkötós kis menyecske 

Lesz belőled.

Esztendőre, kettőre 
Sziik.ég is lesz bölcsőre. 
Babaingre, pólyára, 
Keresztvízre, komára 

Eszemadta 1
Feri

A *árda-Mü«.
Künn zúg a szél, űzi a bópehelyt, 
Recseg a néma klastrom ablaka; 
Benn a sötét komor falak között 
Imára nyíl egy szép szűz ajaka.

Köleseit kezekkel a kereszt előtt. 
Távol a zajtól, csendben térdepel. 
Szive, mely titkos bútol vérezik,
Az ajtatos perozekben enyhre lel.

Nyugodt az ajk. nem szól világi kint; 
Mi kedves volt etette — halva mar.
A sajgó s z ív , világi ír helyett,
Csupán mennyadta gyógy balzsamra vár.

tíyermek-múltjának tündérképiről 
Vergődő lelke most nem álmadoz ;
Apa, anya, testvér és jó barát . .
Tört keble mély sírjában porladó*

Ajka remeg . . . balkan imádkor, k — 
Szemében a remény könycsepje ül . . . 
Nem tudja, sejti csak, hogy egykoron. 
Ila majd virág nyil hantolt sirjokon. 
Övéivel az égben egyesül .'

I'nal Gyula.

Rncsiuáz.

Isten hozzátok tronbadour-dalok I 
Te barna kis lány, szőke angyalok '
Más illat az mi mámorossá tesz,
Utamra más fény, más sugár ragyog !

A csóktól részegült lelkem dila 
Vad baehanálnak őrjöngése v o lt!
Majd rózsaerdőn, nyári almon 
A csendes ábránd ölébe hajolt . .  .

Dalom liehangzott a csaták zaiába,
Lelkem ott szárnyalt ádáz viharán I . . . 
Majd kis madárként csicseregtem a 
Zöld lombon, a kis lányka ablakán . .

Dicső egy élet,! voltam a mi csak 
Két kézzel-lábbal az ember lehetett 
Bolyongtam at e széles földtckéu . .  .
De ember tervez : isten végezett!

Mert mindezektől ünnepélyesen,
Ez alkalommal éli búcsút veszek !
Utamra más fény, más sugár ragyog ;
A hold lovagja, — „bakterrá" leszek ! . . .

Borsos István.

A te in ctó i g a a b fc ly ín tró l/)
Még a halál is pénzbe kerül! igy só

hajt fel az adófizető polgár a budai vá
rosi temető reudezése czéljából hozott

“  ipkd juk  e czikket, mert írója sok tekintetben 
fején találta a szeget, azonban még sem minden
ben, mert lám ott van a szigeti külvárosi temető

helyhatósági szabály olvasására. És való
ban azt a kevés helyet ott a hideg tőidben 
drágán kell megvásárolni, holott eddig az 
volt a vigasztalásunk, bogy legalább .az 
anyaföld ölében* ingyen nyugodhatunk. 
Bizony ez a szabályzat nagyon kurtán 
elbánik a .bullákkal* — megexcquálja 
még életükben. Ugyanis ha a helypénz 
(jó volna ezt is egy consortiumnak bérbe 
adui) előre le nem fizettetik, a sir meg nem 
ásatik és a hulla el nem temettetik. Ez 
azután kurta elbánás, még a varga sem 
szabja kurtábbra a bőrt. Más szóval most 
már senki ne nevessen embertársán, ha 
előre megcsináltatja a koporsót, és meg
ásatja a sírt, mert Írva vagyon : végy he
lyet. bogy eltemettessél. Mindenki tartsa 
a taksát készen, mert különben halva sem 
viszik el ebből a világból, ott marad ki
terítve a hideg ágyon, mig nem könyörül 
egyik jámbor szivü hitelezője és le nem 
teszi helyette az olmlust, avagy reá nem 
sütik homlokára, bogy .szegén}*, akkor 
azután kiviszik extra helyre hajdúkisérettcl 
mintha csak dutyiba tennék. No hát ez 
mindenesetre igen kellemetlen dolog, nem 
a halottra nézve, a kinek mindé :y ha 
fenn, ha lenn, hanem az özv gy és árvákra 
a kiknek hiteleznek gyászrnbát, fátyolt,

nyíltabb szebb helyen, a várostól keilő távolban, 
de azért gyalog sétának is elég közel, ez nincsen 
kitéve annak, hogy közel jövőben beépitessék s 
emberi számítás szerint pár évszázad tuulra is 
nyugodtan pihenhetnek ott a kedves elköltözöttek, 
még pedig nem posványbán, hanem tiszta homok
ban, mely tudvalévőleg a vizet átereszti, a ki tehát 
szeretteinek külső emlékét még soká fenn akarja 
tartani, vitesse oda földi maradványaikat s nem 
lesz oka panaszra, a ki pedig hivalkodni akar a 
budai külvárosi temetőt látogató nagyszámú kö
zönség előtt, az csak vesse alá magat ezen jöve
delmező szabályzatnak, melyet jellemzően a halál
ban is fényűzés által hivalkodok megadóztatasanak 
lehet tekinteni, semmi esetre pedig kegyeletnek, 
mert ott a budai külvárosi sirköhalmaz közt elég 
botrány történik, minek a szigeti külvárosi teme
tőben hírét sem hallják az emberek. — A budai 
külvárosi temető városunkban fényűzést divatezikk 
melynek használására azonban senki sincs kény- 
sieritve. Szerk.

deszkát meg kenyeret is, de nem adnak 
helyet se hitelbe, se ingyen kedves ha- 
lottuknak.

Azért te jámbor baláleandidatns légy 
előrelátó és bölcs: akkor halj meg, ha 
pénzed van, mert különben kénytelenek 
lesznek hozzádtartozóid valam t zálogba 
adni, bogy nyughelyét szerezzenek neked 
küzdelmeid után. Bangód szerint előre tedd 
le a taksát egy biztos helyre, mert külön 
ben itt maradsz szégyenszemre a napvi
lágon. ha akármennyit ajándékoztál is 
életedben a Budoltiimm javára. Eddig a 
legszükségesebb élelem és ruházat ment 
volt a foglalástól, most már temetői hely
pénzt is kell menten hagyni. Es mi lesz 
azután ezzel a tenger sok pénzzel ? Hát 
biz az jó lesz várost tisztviselői nyugdíjra, 
mert olyan bőkezű szabályzat az a nyug
díjrendszer, bogy 30 év múlva még a 
takarékpénztár pénze sem lesz elég a 
nyugdijakat fedezni.

Ugyancsak szivteleu ember volt az, 
a ki e szabályokat formulázta! Neki a 
a kegyelet (nem a temetkezési intézetet 
érteni) semmi, a halott csak .hulla*, fő 
a pénz. Reális felfogás, de méltatlan és 
sértő. Szép a rend, de ebben a hullarend- 
szercsségben van valami gyötrő mely az 
ember vallási érzületét is sérti. Az ember 
nck szinte rosszul esik arra gondolni, bogy 
halva is taksálják, Hezitálnak felette, bogy 
csak bullája értékét documentizálják a 
városi számvevőségnél. Mily megnyugtató 
volt egy csendes helyet kikeresui, zöldellő 
fa árnyában, avagy ifjan elhunyt meny
asszonyod közelében, vagy letört világaid, 
szeretett gyermekeid mellett, vagy távol 
az úttól, clvonultan, hogy mindörökre el
feledve légy. Most már nem lehet. Ha nem 
akarsz sorba állani, kriptát kell venned, 
ha uein vehetsz, számot adnak, lefektetnek 
a szűk sorba, hová meg egy cziprnsfát 
sem ültethetnek kegyeleten kezek, ba erre 
sem marad pénzed és előre le nem tehetik 
érted a taksát, egy külön helyre temetnek 
a szegények, eladósodottak, elátkozottak 
helyére, hol szánóan néznek a feletted 
gyászolókra. Elévitik a régi temetőt és 
vaskezekkel lerombolják a múlt emlékeit.

A kiket te szerettél ott nyugosznak, te 
nem térhetsz hozzájuk, bár van hely elég. 
Neked más oldalra kell jut tód és fázható! 
előre is abban a gondolatban, hogy ha ta- 
vaszszal uagvobb esők lesznek, vízbe ke
rülsz. De azért feltámadásodról gondos
kodni fog a város nemes tanácsa. Első 
pillanatra szabadelvűnek tetszik a sirkerti 
szabályzat; deraocratice egyforma minde- 
nik. Bedig dehogy az. Van elkülönített 
díszhely, van páholy, körszék és karzat is, 
no meg állóhely sem hiányzik azok ré
szére,kikért a taksa előlegeseu le nem fi
zethető (mert: a fenti dijak előleges meg
fizetése, avagy szegénységi bizonyítvány 
és a sorkönyvbei beiktatás nélkül senki 
el nem  tem e th  e t 5‘ ). Ugyanis a kiknek 
kriptájuk van a régi temetőben, kellő en
gedély és be és letételi dijak mellett oda 
juthatnak, a kiknek nincs kriptájuk, ve
hetnek egyet sorban számszerint, akiknek 
nincs erre pénzük, busán számlálhatják a 
sorokat, hol és mely helyen fognak egy
kor porladozni, ha szegények, találtak 
azok amott délre a trágyadombok köze
lébe jutnak, hogy sírjuk mélyébe behatol
hatnak az arra hajtató ökrös szekerek 
hajtóinak káromkodásai, azok pedig, a kik 
nem qualificált, steniplizctt szegények, azok 
cl nem temethetők.

Még a sirásás sem egyforma, ezért 
2 Irtot, amazért 1 frt 50 kr, a városi 
ispotályban kiszenvedettért 1 frt, a mise- 
rékuél irgalomból raeghaltért 50 kr, a 
találtakért semmi. Lesz hát olyan is a ki 
kiteszi a hullát, mert azért semmi sem 
jár. Vannak kegyes pótlékok is, engedé
lyén 10 frt, kerítésért 10 frt, sat.

Eddig a sirásó, meg a harangozó 
voltak a vigasztalók. Most ott a városi 
mérnök, a számvevő, az aljegyző, a vá- 
roskapitány, a harangozó és a sírásó. És 
a vízzel is számolnod kell majd, ez elönti 
a sírokat — sorban. De a régi temető 
elévittetik, a kegyelet vész, adót a ha
lottakra ! —p.



szádét. Kitűnő bonezoló én distingualo te
hetséget telj* fényben mutatta fel. Ele- 
ganeziája és sarkagmusa páratlan volt. — 
ÍIelfy a nála megszokott verve-vel talp
raesetten bizonyította, hogy az egész tör
vényjavaslat nem egyéb csalásnál, mert a 
kormány beszél abban Bosnia viszonyai
ról, melyekről fogalma nincs és nem is 
lehet. Pontonként kimutatja, hogy a ja
vaslat egyik §-a lerontja a másikat s az 
egész javaslat pedig megsemmisíti a ma 
gyár alkotmánynak az 1867. XII. t. ez. 
által fonhagyott foszlányait. — Hatósan 
érvelt még a javaslat ellen Mandl Pál 
egyesült ellenzéki, és Gáspár Lajos füg
getlenségi.

A november 14 iki Ülésén a tttgget 
lenségi pártról Mocsáry Lajos és Tors Kál
mán szóltak a javaslat ellen, mindketten 
a kormánypárti szónokok ezáfolatára szo
rítkoztak. Az egyesült ellenzék részéről 
Molnár Aladár és Hodossy Imre beszéltek 
a javaslat ellen, a kormánypártról pedig 
a ház folytonos türelmetlen zajongása kö
zött Láng Lajos. Az ülést a Szapáry 
Pázmáudy botrány kérdése zárta be. A 
kormány elnök és a pénzügyminiszter vá
laszoltak Simonyi Ernőnek ezen ügyben 
tett interpellatiójára s válasszuk, mint az 
„Egyetértés* találóau jegyezte meg a szem
telenségig ügyes volt. A hátuk megett álló 
többség szolgalelkttségében bízva azt vá- 
i oszoltak, hogy „nem válaszolnak,' s volt 
i rkölési bátorságuk kívánni, hogy ezen 
választ a parlament vegye tudomásul. A 
mamclukkok tábora, melyhez még az 
egyesült ellenzék néhány tagja is járult, a 
magyarországgyülés ezen lealacsonyitására 
fejet hajtott. — Mindenkivel úgy bánnak 
a mint érdemli. —

A november 17-iki ülésen végre b:- 
lejeztetett a hoss. ura nőtt vita. A fligget 
lenségi pártról Dr. B >dogh Albert szállott 
ellene, s az egyesült ellenzék határozati 
javaslatának benyújtója .Szilágyi Dezső 
tett egy utósó erőfeszítést Deák Fereucz 
müvének védelmére. Szép beszéde, mely 
az egész bosuyák vita kimagasló pontja, 
nagy hatást keltett. A kormánypárt volt 
deákpárti tagjai már-már ingadoztak. — 
Szilágyi beszéde utáu Tisza K. szólt, ki 
még soha sem tűnt fel oly törpének, mint 
ezen beszédében, mely eszmékben szegény, 
érvekben sovány, szóval oly gyenge volt, 
minőt Tisza Kálmántól senki sem várt, 
mindennek daezára az ellenzék férfias szép 
küzdelme hiába volt, mert a bosnyák ja
vaslat 188 szavazattal 1611 ellen, tehát 11* 
szótöbbséggel elfogadtatott azok által, kik 
a kormány szemetes kocsiját minden irányba 
követni még mindig elég erkölcsi bátor
sággal bírnak.

A november 18-iki ülés, melyen a 
bosnyák törvényjavaslat részletes tárgya
lásához fogott a képviselőház botrányos 
izgalmak közt folyt le. A kormány ugyauis 
a részletes tárgyalást lassítani akarja, mert 
be kell várnia, hogy a rajxrath, minő 
stylben fogja törvéoynyé emelni az ott is 
épen most tárgyalás alatt levő javaslatot, 
hogy azután minden parlamenti szemérem
ből kivetkőzött hadával a részletes vita 
alkalmával az egyes §-kat az osztrák fel
fogás szerint módosíttassa. Ezért azt in
dítványozta Tisza K. hogy az első mi
kénti szerkesztése újabb megfontolás tár
gyát képezze, s utasittassék vissza a bi
zottsághoz. Erre Apouyi és .Szilágyi szóltak 
röviden, megemlítvén a javaslat időszerű 
eltolásának most elősorolt iudokait. Pulszky 
Ágost fölemlíti, hogy veszélyes praecedens 
fog lenni, ha egy törvényjavaslatnak egyes 
£ ai bizonytalan alapon és határozott uta
sítás nélkül a bizottsághoz vissza tétetik, 
s Jókaival polemizál, mire azután szava
zatra bocsáttatván a kérdés 14 szótöbb
séggel a miuiszter elnök indítványa elfo- 
gadtatik. Ezután Molnár Aladár adott be 
indítványt a 6 ik §-nál arra, hogy a bos
nyák törvéuyhatálya 1882 évig tartson,
— a kormányelnök felszóllalása után ezen 
indítvány is elvettetett 12 szótöbbséggel.
— Az izgatott hangon folyt bosnyák vita 
mán még zajosabb jelenetek merültek fel.
A napirend megállapításáról volt szó. Ti
sza ugyanis indítványozta, hogy az e na
pon kiosztott véderő törvény 20án tár- 
gyaltassék. Szilágyi ellene szólt, mondván 
hogy két nap rövid idő egy ily lontos 
törvényjavaslat tanulmányozására és meg
ismerésiére, mire a kormánypártból Ormay 
közbekiáltja, hogy „mi már ismerjük* 
Szilágyi erre beszédét folytatva azt mond
ja: Én megengedem, hogy Ormay kép
viselő ur e pillanatban is megszavazza, de 
mi majd előbb még ismerni akarjuk, s ha 
olyanokból állana a parlament, mint a 
képviselő ur.* . . . Erre a kormánypárt oly 
éktelen hangon követelte Szilágyi rendre 
utasítását, hogy több, mint öt perczig nem 
juthatott a házban seuki se a szóhoz, mig 
végre az elnök tapintatosan véget vetett 
a parlament méltóságát lealacsonyító lár
mának.

A november 18-iki ülésen kérvények 
elintézésével foglalkozott a képviselőház, 
melyek közt nevezetesebbek voltak a H-ik 
ipar kongressus kérvénye és a gazdasági 
kongressus végrehajtó bizottságának em 
lékirata. Az ülés végén Miklós István in 
terpellálta az egyesületi jog megsértése 
tárgyában a bel- Királyi Pál a Duna sza
bályozása ügyében a közlekedési, s végre 
Ap ionyi gróf a Németországgal folyó 
közgazdasági tárgyalások iránt a keres
kedelmi minisztert.

Külföld.
Az európai diplomaczia szeme még 

mindig keleten függ. A Konstantinok vá
rosában forr az üst, melyben igen « ok 
szakács megforgatja kanalát és épen azé r t

a készülő főzelék rnegemészthetőségére 
nézve igen rosszak a kilátások. Európa 
nagy betege, mely jellemző elnevezés ma 
inkább rá illik Törökországra, mint va
laha, — két ellenkező systemáju doctor 
gyógykezelése alatt van, s igy ha az 
egyik valamit segít rajta, a másik kétszer 
annyit ront. — II. Abdul Hamid oly po
litikát üz, mely még a legrendkivüliebb 
tehetségű uralkodóknak és diplomatáknak 
sem sikerült t. i. két érdekeivel és érzel
meivel egymással merev, századokon ke
resztül megcsontosodott ellentétben álló 
nagy hatalomnak akar egyidőbeu szövet
ségese lenni. Angolország érdekei Ázsiá
ban keresztezik Oroszország érdekeit, s 
igy az köztudomású dolog, hogy A goi 
és Oroszország egymásnak a természet 
által kijelelt ellenfelei, s a szegény Török
ország saját óriási baklövésein kívül, mint 
a két nagy hatalom versenygésének ál
dozata fog a legközelebb kitörendő háború 
után, — melyntk esélyei reá nézve ked
vezők többé nem lehetnek, — kitöröltetni 
az európai intéző nemzetek sorából. Tö
rökország, mint a Konstantinápolyból ér
kező hírekből kivenni lehet, érzi, hogy 
eljutott a pontra, melyen európai nagy 
hatalmi állásának koczkája van felállítva; 
csak arra nézve nem lehet tisztába jönni, 
hogy a két érdekelt nagy hatalom közül, 
melyiknek szövetsége, vagy inkább gyám
sága alatt fog menni a máglyára. Egyik 
hir azt súgja, hogy orosz oldalról a porta 
teljesen megnyugtató biztosításokat uyert, 
az ugyan nem bizonyos — mondja e for
rás — hogy a török-orosz barátság dacz 
és védszövetség által formaszerllleg lett-e 
megkötve, anuyi azonban bizonyos, hogy 
a porta Oroszország részéről megtámadást 
nem várhat A rumelisták és a bolgárok 
ebből kifolyólag a fehér ezár által prote- 
gált Törökország irányában a barátságot 
szinte nem fogják megszegni, száraz föld 
ről tehát ezek szerint egy oldalról sincs 
fenyegetve. — Fia azouban tény az Orosz
országgal kötött szövetség, akkor ugyan 
egyetlen, de halálra sebezhető része Tö
rökországnak a tenger, honnan a hatalmas 
Albiou tengeri szörnyei fogják kivívni az 
angol érdek-politika diadalát. — Ugyan 
ezen forrás beszéli, hogy mig a porta 
Layarddal a tárgyalásokat folytatja s eu 
nek irányában nagy bőkezűséggel tesz 
Ígéreteket és biztosításokat, hogy ez által 
az angol flotta ne tartsa szükségesnek a 
Bezika öbölbe vitorlázni, — addig alat- 
tombau „Si-hetFer" gőzössel nagy kaliberű 
ágyukat s egyéb lőszereket küld a Dar
danellákba, melyek az ottani erődökben 
helyeztetnek el, mely erődök újra tueg- 
erősittettek, hogy az angol hajóknak a 
Bezika öbölbe történhető beevezését meg
akadályozhassák. De minden fáradozás 
daezára a török tfotta igeu kevés bizalmat 
nyújt, külöuösen az augol hajóhaddal 
összehasoulitaui sem lehet.

A másik iráuyu tudósítás pedig azt 
mondja, hogy a porta és Angolország 
közt legújabban felmerült s a diplomáciái 
világban nagy hullámokat vert összeütkö 
zés, kiegyenlittetett. — Az augol kormány 
ugyanis feltűnő erélylyel sürgette a portát 
hogy hajtsa végre a kis-ázsiai reformokat 
de az Oroszországgal kokettirozó minisz
térium, mindig üres halogatást, kitérő vá
laszt adott az Anglia kívánalmai teljesí
tését sürgető Layardnak, s midőn ezt több 
Ízben ismételte egy szép reggelen, midőn 
a török minszterek tanácskozásra ültek, a 
Reuter Officiel azou hivatalos hírrel kö
szöntött he, hogy Hornby tengernagy a 
maltai hritt hajóhad parancsnoka rendele
tét adott ki a keze alatt levő hajórajuak, 
hogy tartsa magát készen egy, legfeljebb 
négy nap alatt bekövetkező és kelet felé 
való indulásra.

E hir mint menykőcsapás hatott a 
török diplomatákra, s a szultán, mint a 
távírda jelenti, azonnal kinevezte Baker 
pasát teljhatalmú biztosul a kis ázsiai re
formok végrehajtásához; azon felyül pe
dig biztosította a hritt kabinetet, hogy 
mielőbb teljesíti mindazon feltételekot, mi 
két elébe a berliui szerződés kitűzött.

Elmaradt tehát a vihar, hogy később 
annál nagyobb erővel törjön ki.

A budapesti állami közép ipar
tanoda.

A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Budapesten Bodzafa utcza 28 sz. 
a. deezember hó elsején egy állami, közép 
ipartanodát nyit meg oly czélból hogy 
a modernebb iparágak számára, a melyek
nél a reál tudományok s főképpen a gépé
szet s vegyészet nagyobb alkalmazást talál
nak s a melyek gyártmányaik természeténél 
fogva a versenyben nagyobb fontossággal 
bírnak magasabb képzettségű elömunkások 
és oly iparosok neveltessenek a kik a tudo
mány vívmányainak felhasználásával önálló 
műhelyeiét kisebb gyárakat is alapítani, 
vezetni tudjanak.

Ez ipartanodának három (építészeti, 
gépészeti és gyáripari) szakosztálya leend, 
következő gyakorlati tantárgyakkal:

I. Építészeti szakosztály. A polgári 
építészet vagy lak és gazdasági épületek, 
az építészeti anyagok, az épületek egyes 
nézetei az összerendezés kimerítő tárgya
lásával, a telekmérés, a műépítészet alak 
tana, a mintázás. A fűtés és szellőztetés 
az építészet körében használt készülékek 
és gépek.

I I .  Gépészeti szakosztály. A gőz és 
víz motorok s a különböző iparágaknál 
használt összes felszerelési műtárgyak s 
munkagépek, a kisipar ezéljára szolgáló 
motorok s készülékek gyártása, a mező- 
gazdasági gépészet, a vasúti gépészet.

I I I .  Gyáripari szakosztály.
Ennek öt önálló főtantárgya leend u. m.

, A szervetlen és szerves vegytan koriba 
tartozó mintegy húsz iparág, további a 
fém- vas, a szövet és a faipar.

Az intézetbe rendes tartalékul felvé
tetnek :

a) azok, kik az iparos tanulók szá
mira szervezett iskola három évi taufo- 
lyamát hevégezték s jó osztályzatú bizo
nyítványuk ViU.

b) a polgári iskola, a gymnásium 
vagy reáltanoda négy alsó osztályát jó 
sikerrel végzett tanulók.

c) iparos segédek és mindazok, kik 
az a) vagy b) pontban kívánt készültsé
güket felvételi vizsgálat utján bizonyítják.

A tanítás díjmentes.
A vidéki tanulók érdekében a beiratá

sok határideje e hó 30-dik napjáig meghass ■ 
szabbitatott.

A mint ezeu tantervhől látható ezen 
ipartanodában nagyobb kiképeztetést nyer
hetnek a kömives mesterek, ácsok, asztalo 
sok, lakatosok, gépészek, agyag árú, üveg, 
papír, gyufa, keményítő, szesz, olaj szappan, 
s gyertyagyártók, tímárok, rézöntők, kocsi
gyártók stb.

Iparosainknak kötelessége, hogy ezen 
alkalmat gyermekeik szakkiképeztésére fel
használják, kötelessége első sorban azon in 
telligensebb s vagyonosabb iparosoknak, a 
kik az ily czélra pár száz forintot könyen 
adhatnak s a kik gyermekeiket a reáliskola 
vagy a gymnasiumban kálömben is taníttat
ják. Ez intézetben a műveltség mellett befe
jezett szakképzettség is szerezhető, a melyei 
az anyagi létet biztosítani lehet.

Kötelessége az iparosoknak, hogy ne 
vádol tat hassanak közönyei most midőn ér
dekűkben a kormány és országgyűlés nagyobb 
áldozatokra is készek, s hogy ne lehessen a 
közöny indok ügyüknek mellőzésére.

S ha tehetségesebb iparos ifjakat a 
mostoha anyagi helyzet gátolná abban, 
hogy az ipartanodába beléphessenek az 
iparegyesületek, községek s városok feladata 
hogy azt közsegélyei lehetővé tegyék külö
nösen az első egy két évben, mert később azt 
ösztöndíjak alapításával az állam is meg- 
könnyitendi.

Az ipar fejlesztésének ügye ma Magyar- 
országon közügy, s ennek támogatásánál 
mindenkinek meg kell tenni kötelességét.

A dolog* éa szegényházi 
pályázathoz.

I’écs szab. kir. város tauáesa pályá
zatot hirdet dolog- és szegényház terve
zetére. Oly megjegyzéssel, hogy azou eset
ben, ha az első díjra érdemesített mű 
szerzője magára az épület kivitelére is 
vállalkozó leend, ezen dij kiszolgáltatására 
igénynyel nem bir.

Itt két eset foroghat fen, ugyan i < 
először, ha a pályadijjat nyert mű készí
tője költségvetése alapján elnyeri egyúttal 
az épület kivitelét is - akkor helyesen 
van az ügy (elfogva.

De második esetben, ha azon költség- 
vetés alapján árlejtésre kerül a dolog. — 
akkor a legjobb mű szerzője a helyett, 
hogy jutalmat nyerne, négyszáz forinttal 
rövidséget szenved, — mert a legkeveseb
bet ajánlónál is ő mindenkor 4UU írttal 
hátrányba vau — mert ha elnyeri az 
az építés kivitelét tniud legolcsóbb vállal
kozó, elveszti a 400 frt pályadijat is.

És ez esetben aligha lesz szakértő 
ki maga-magát kárositauá néhány havi 
fáradságáért, melyet a tervek Készítése 
vesz igénybe.

Azért igen kívánatos volna az ügy 
érdemére, ha e tárgyat a t. tanács kissé 
megvilágositauá. S.

S e lly e  v id é k e , nov. 14. 1879.
Mintha az ég külöuös kegyeltjei vol- 

náuk s minden a legarauyosahban mernie 
nálunk, oly csendesen vagyunk, annyira 
életjel nélkül, auuyira csendes megadással 
az égi és földi hatalmasságok akaratán 
való meuynyugvásban, hogy ezek valódi 
gyönyörrel tekinthetnek le reánk, mint a 
türelem és önmegadás mintaképeire. Pedig 
hát „nem mind arany, ami fénylik*, sok
szor van szikra a hamu alatt. Vanuak 
bajok és sérelmek, melyek jogosan köve
telhetik az orvoslást.

Vidékünk nagyobb része érdekelve 
van a Feketeviz szabályozásánál s bár 
súlyosan nehezednek ránk az ebből eredő, 
terhek, nincs száj, mely a sérelemnek ki
fejezést adjon, mely innét származik. El
tekintve most a társulat megalakulását 
ellenzők jogos féltékenységétől, mely Sterba 
czikkeiben nyeri igazolását; eltekintve at 
tói, hogy tetemes összegek szedettek már 
oe az illetőktől, a nélkül, hogy tudnák 
miért, s a nélkül, hogy egyetlen kapavá
gás történt volna, s egyetlen töltésszakadás 
igazittatott volna meg: csak ama mulasz
tásra kívánok most rámutatni, melyet az 
érdekelt uradalmak és bizonnyal a ható
ságok is követnek el e tekintetben.

Ugyanis még az ősz elején — tehát 
még a munka idején — bocsáttatott ki 
egy rendelet, hogy a mellék-csatornák 
medre és oldala kitisztittassék, valamint 
a Fekete viz lefolyását gátló bokrok és 
akadályok a mederből és oldaláról kiir
tassanak, a víz által érintett községek és 
uradalmak által saját hatámkbau. Semmi 
kifogásunk sem lehet az erély ellen, mely 
a rögtöni kivitelt a községek által eszkö
zöltesse, sőt csak dicsérnünk lehet, — 
ámde lehetetlen meg nem hotráukozuunk 
az érdeklett uradalmak hanyagságán, me
lyek a kitisztítást saját területükön még 
most sem hajtották végre, valamint az 
illető hatóságok elnézésén, melyek az ura 
dalinak irányában a kellő erélylyel eljárni 
szükségesnek nem tartják. A Biederman 
és Wocher-Batthyányi uradalmakban lég 
alább e uapig a csatornák kitisztítása

nem hajtatott végre. Mir pedig vagy szűk 
séges e inunk t, vagy nem. Hanem, akkor 
fölösleges volt a szegény népet muuka 
idejéu ilyen munkára szorítani, — ha pe
dig szükséges, — a mint hogy az is, — 
cukor az érdekelt uradalmak is erélyesen 
rászoritaudók kötelességük teljesítésére , 
nehogy gyóiteret ver/eu a nepöen azon 
hit, hogy a hatalmasoknak minden szabad 
s csak a szegényt lehet hajszolul. „Gieicue 
Kectue, gieicue PlLclnoj! '

Tauteliigyelőuk is meglátogatta vég- 
re-valahára c vidékét, mely tanfelügyelőt 
tán most látott először es intézmény meg
alkotása óta. Nagyou természetes azért, 
hogy bizony talált hiáuyt, talált javitui 
valót eleget s még nagy tér nyílik — 
fajdalom! — erélyét kifejthetni.

Talált felszereletlen iskolát, nagy ösz- 
szegü mulasztásokat, nagy mérvű íudolen- 
tiát a helyi hatóságok részéről, itt amott 
a tauitók részéről is. Hanem fájdalommal 
kell megjegyeznem, hogy — több oldalról 
vett hiteles értesülések szerint — a tanfel
ügyelő ur erélyét legelőször is a tanítók
kal szemben érvéuyesité, kiket úgy is elég 
méltatlan támadás és báutalom er a tu
datlanság és eivakultság részéről. — Egy 
helyen a családi ügyben távollevő tanító 
ellen a legszigorúbb megrovást — sőt 
fenyegetést is — fejezte ki az iskolaszék 
előtt; — másutt a tanító módszerére és a 
tankönyvre a jelen volt elöljárók előtt azt 
monda: „haszoutalanság, semmit sem ér* 
mit az elöljárók az egesz tautárgyra ért
vén, megtámadták a tauitót, hogy minek 
tanítja e tantárgyat, hiszen lám a tanfel
ügyelő is azt mondta rá „haszoutalanság*, 
— másutt ismét felemlittetvén előtte, hogy 
a tanítót egy szülő bejelentette gyermeke 
megbüntetése miatt, minden bővebb vizs
gálat nélkül kijelentette, hogy csak ő hozzá 
kell ily esetben fordulni, tesz gondja rá, 
hogy az ily emberek elpusztuljanak.

E t é u y e k  mutatják, hogy a kellő 
tapintatosság s tegyük hozzá: igazszgos- 
ság is még niauyzik a tanfelügyelő uruau 
valamint gyakoribb látogatás kellene ahhoz, 
hogy a koréményeket teljeseu megismerve, 
részrehajlatuul s elfogulatlanul mondhasson 
ítéletet úgy az iskolák, mint a tauitók 
felett. Nevezetesen tekiutetbe ve.udö az 
is, hogy a látogatás éppen az ev elejcu, 
a nyári szünidő után törtéül. A mulasz
tásokat bármely oldalról követtetuek is el 
szigorúan is meg keli szűntetni, termesze 
tes; de a kicsinyekben nagyot látui s a 
tanítót nyilvánosán megalázni, tekintélyéi 
megingatni: eppeu egy tanfelügyelőtől ki 
maga is tanító volt egykor legkevésbé 
váriak volna. Úgy, hogy ösziutén szólva, 
neinja legkellemesebb emléket hagyta hátra 
a tauitók között, mit még az is tokozott, 
hogy a taulelügyelő ur tau tekintély megóvá
sa érdekében annyira mellőzte a tanító
kat, hogy sehol hozzájuk nem szállt, liaueui 
rendesen a lelkészekhez. Hiszen szegény
ségük mellett is sziveseii megtennék, hogy 
szívesen látnák egy ebédre, vagy vacsorára 
s jól esnék, ha látnák, hogy nem kicsinyli 
állását, szegény házukat az, a ki közülük 
emelkedett a magasabb polezra, a hol 
igaz — könnyebb is elszédülui . . . .

Akartam volna még egy pár őszinte 
szól koczkáztatui e helyen /agouyi úrhoz 
de félek, hogy hosszú leszek. Mindamel
lett is röviden megmondom, ami szivemen 
fekszik. Olvastam, a „Hou'-bau hogy egy 
tanügyi lapot akar megindítani. Megval
lom, hogy clbamultam, Szent Isten! hát 
már nem elég lapunk vau, melyek csak 
alig teugőduek V Mit akar elérni ? Az 
anyagi és szellemi erűket még jobhau 
eltorgácsolni'( Hisz itt vau a „Néptauoda*4 
mely a tauitók érdekét derekasau képvi
seli s melybeu ő is hirdetheti eszméit ha 
kiadhatólag vaunak megírva.

Kákái

T ö rv éu y g zék i csarn ok .
KJőaüaott polgári ügyek: 

ltj. Dudás József, Ziliczy János ellen 
491 frt. iránt. — Ivauácz Markóné, Pav- 
koviss Minő ellen birtokba helyezés. — 
Gázsi József és t. Gazsi Ferencz ellen 
köteles rész megítélése iránt. — Weiller 
Miksa, Prick W. ellen kártérítés. — Patt 
ler György, Frey Györgyné ellen 500 frt. 
— V ukovics Peroné, Bosnyák Czwetko és 
t. ellen örökösödés. — Kaszap Miklós, 
Szabó Éva és t. ellen okirat kiállítás.

Előadandó büntető ügyek:
November 22. Zombori Gyuka és t. 

ellen emberölés miatt végtárgyalás. Báuicz 
Mitár és t. ellen sikkasztási bűnügyben 
kir. táblai Ítélethirdetés.

November 25. Márton Mansi ellen 
csalási bűnügyben kir. táblai irélethirdetés. 
Peti Samu és t. ellen okirathamisitási 
bűnügyben kir. tábl. Ítélet. — Auth György 
ellen szülői hántalmazási bűnügyben íté
let. Dekány István ellen végtárgyalás. 
Schweitzer Henrik és t. ellen zártörés, vég
tárgyalás.

November 26-án. Mislenácz Gyuka el
len súly ős testisértés, végt. Princzhauser 
Imrénő és t. ellen csalási bűnügyben kir. 
táblai ítélet. Varga András ellen sikkasz
tás, végtárgyalás.

November 28 án. Robdák Tamás el
len védtörvény megszegés, végtárgyalás. 
Deli György és t. ellen curiai ítélet. Ka- 
tauovics József ellen zártörés miatt vegt. 
Budai András ellen emberölés miatt végt.

November 29-éu. Decsi János és t. 
gyilkossági bűnügyben curiai ítélet hird. 
Weber Mária ellen, lopás, végt. Szőllős 
Pál ellen orgazdaság miatt kir. tábl. ítél.

F e lh iv á * !
A pécsi jótékony nőegylet szent czélja 

az ádáz sors szeszélye által nyomor s

ínséggel sújtott emberiség nyojnszbó bily 
zetén pénz, élelmi szerek, o i Via ésegyi , 
házi eszközök nyújtásával enyhíteni. ° 

Minthogy azonban a segélyezendőit 
nagyszáma, s az egyletnek aránylag cse
kély anyagi ereje, a segélyezést oly°mérv. 
ben, mint az a jelenlegi Ínséges időben 
szükségessé vált, lehetetlenné teszi; s mint
hogy a nyomorban siulőlök sóhija, mind 
hangosabban segélyért esd ; a n. é közön, 
ség emberbaráti jótékonyságához ésueuies- 
lelkü áldozat készségéhez utilvt, a |tíg. 
mélyebb tisztelettel meg vére n, e mslf.> *va 
a n. é közönséget miszerint terményekben 
ruházatokban s tüzelő anyagokbani hí-- 
inily csekély adom ínyaivil a szükölki 
dők segélyezéséhez járulni, s a karáéin 
nyi Uuu >p;k alkalmával kio3ztanló könyör 
adominyait az egylet helyiségébe (Deák 
és Kert utcza sarkán) beszállítani kegyes 
kedjék. tisztelettel

Cseh Kövér Anna 
egyleti elnök.

Különfélék.
— A pécsi jótékony n'egylet kézi 

munka iskola választmánya köztuiomásri 
hozza, hogy a székesfehérvári kiállításra 
készített tárgyak kisorsolása ez évi de 
czember hó 1-én délután 3 órakor az egy 
leti épület helyiségeiben fog migtartatni.

— A baranyamegyei képviselők közül 
a bosnyák törvényjavaslat elfogadására 
szavaztak: Tarai Éadre a 69 perczentes, 
Antal Gyula a határozatlan perczentes és 
Dárdai Sándor a mohácsi Margita szigeti 
kormánybiztos, nagy dicsőségükre válik 
az illető kerületeknek. —■ Gombár Tiva 
dar és Szily László nemmel szavaztak. 
Nagy Fereucz és Mende Bódog függet
lenségi pártiak természetesen sziute ueiu 
mel. Siskovics Tamás a távollévők közt 
tüudüklött. — A függetleuségi pártiak kő 
zül csupán egy képviselő hiányzott, a: 
egyesült ellenzék közül is csak kevesen, 
a 85 távollévő csaknem egészen a kor
mánypártra esett, olyanok ezek, kiknek 
lelkiismeretűk még nem romlott meg anyi- 
ra, hogy reá szavazhattak volna a tör 
véuyjavaslatra, de a Kormánypártiság!)'il 
folyó hasznot sem akarják feladni. — A 
kormánypártból ellene szavaztak a javas
latnak többek közt: Fáik Miksa, Ordódy 
Pál, Horváth Boldizsár, Hováth Lajos, 
Grüuwald Béla, Széli Kálmán, Wahrmaua 
Mór, továbbá a pártonkivüliekből Lónyay 
Menyhért gr;, Bittó István, Péchy Mami 
gr., Somsich Imre gr., Széchenyi Pál gr.
s. a. t.

— A pécsi korcsolyázó egylet, mely 
a téli idény alatt tagjai s a néző közön
ség számára élvezetes órákat szokott nyúj
tani, f. hó 9-én tartá meg alapszabály- 
szerű közgyűlését, amely alkalomkor az 
uj tisztikar s választmány megválasztása 
következő eredménynyel ejtetett meg: Kaul- 
mann Nándor elnök, Schovartz Vilmosaiéi 
nők, Krasznay Miklós titkár, Kohariei 
János pénztárnok, Kaufmaun Imre és 
Kohárits Ödön jég-felügyelők: továbbá 
Grüuhut Ignáczné, Kautmanu Nándorué, 
Zsolnay Teréz, Jeszensky Etelka, Madarász 
Ilka, Weszely Ida, Blauhoru Lajos, Ü li :  
István, Valentin Róbert, Zsoluay, Miklós, 
Fekete Mihály választmányi tagok. A köz 
gyűlés a további intézkedések megté
telét s a szükségesnek mutatkozó tár
gyak elintézését a választmányhoz utalá. 
Mikéut értesülünk a választmány első s 
a tél beáltával sürgős ülését már igeu 
nagy számban megjeleut tagok jelen
létében megtartá; tett intézkedései fel
jogosítanak. hinnünk s remélnünk, hogy 
e testet edző, s a testi ügyesség kifejlesz
tését előmozdító, s a társadalmi élet fel- 
villanyozását ezélzó egylet, tagjai számára 
igeu élvezetes kellemes s kedves órákat 
fog szerezui s nyújtani: E választmányi 
ülésen a töbiközött határozattá emeltetett; 
hogy a jégtéren egy deszka csarnok álli 
tassék fel melyben a nem korcsolyázó 
tagok, s a kifáradt korcsolyázók, az 
egész jégtér áttekinthetése mellett kényel
mes menhelyet lelnek; hogy ameuuyi 
ben lehetséges a jégtér a városhoz köze
lebb jeleltessék ki, szereztessék meg ; hogy 
egy jéggyalu, melyei a megromlott jég 
síkja, rövid idő allatt simává tehető, meg 
vétessék; s végre hogy az egylet javára 
még ezen évban egy műkedvelői hangver
seny, vagy estély rendeztessék. Ezen egy
let tagja lehet férfi vagy nő, ki a meg
állapított 3 ft. tagsági dijat deczeiuber 
hó 15-ikéig befizeti, a késedelmes fizető, 
mindaddig, mig tagsági diját le nem teszi, 
e fenti határidőn túl a jégpályára uem 
bocsájtatik. Melegen ajánljuk mindenki
nek, hogy e testet s lelket üdítő egylet 
tagjává legyen, s hogy a mindenség sza
bad ege alatt élvezze azon kéjt s gyö
nyört, mely számára kiuálkozik.

— Schulcz József építész, Schulcz 
Ferencz elhalt pécsi ácsmesternek fia ti
zenöt évi távoliét után városunkat választá 
tevékenységének színhelyéül, építészeti iro
dát nyitott az atyai házban és elvállal 
minden az építészet körébe vágó terveze
teket és azok kivitelét. — Schulcz az 
utóbbi időkben tudvalevőleg a vajdahu
nyadi vár stylszerü ujjitásán vett tevékeny 
részt. —

,1 —■ Műkedvelői előadás, tánczestély és
! hangverseny. A pécsi jogakademia pol-

Íigárai olvasó körük javára deezember 1-én 
a helybeli szintársulat nehány tagja köz
reműködésével a szinház helyiségében mű
kedvelői előadást rendeznek; — egy * 
pécsi jogakademia polgáraiból alakult bi
zottság pedig f. hó 26-án a kaszinó nyári 
helyiségében a jogász segélyző egylet ja. 
vára zártkörű táuczestélyt rendez. Hogy 
miért m&rquirozta a tisztelt bizottság hoz-



jiok is beküldött meghívóján ezen táncz- 
g^ély fennebb kiemelt ezen minőségét ? —
»zt uem értjük. Miért nem adhatnák ezt 
jg a pécsi jogakademia polgárai, mint a 
megelőző évekbelit ? — ezt sem értjük, — 
de 'Inig is legtőképen azt nem értjük, mi- 
kéj) lehet oly nemes ezélt, mint a segély 
egylet alapjának gyarapítása párt cliquek 
lapdajátckává tenni? — Hogy is mondja 
Vörösmarty: .Játszani, ilyen dolgok nem 
adattauak !" — Hírlapírói kötelességünk 
volt e tudomásunkra jutott ferde felfogást 
megróni, ami azonban nem vonja maga 
után, hogy e nemes czélra szánt estély
iü l  részvételt az illetékeseknek és érdek
letteknek legmelegebben ne ajánljuk. — 
Kezdete 8 és fél órakor. Családjegy 2 frt. 
szeniélyjegy 1 frt. Jegyek válthatók este a 
pénztárnál. Felülfizetések köszönettel fo
gadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. —
A helybeli korcsolyázó egylet pedig ugyan
csak alaptőkéje javára hangversenyt ren
dez, melynek közelebbi körülményei azon
ban még megállapítva nincsenek.

— A borüzlet e héten élénkebb kéz
iéit lenni a megyében, osztrák és steier 
sőt külföldi vevők is jártak a községek
ben és vettek is nagyobb mennyiségben 
miután az árak igen nyomottak, a szegény 
nép pedig kényszerítve van az eladásra, 
hogy adó és egyéb tartozásainak némi 
részben megfelelhessen. Az árak nagyon 
változók, a mint a borok minősége is az, 
a villányi vörös és fehér 17—30 kron 
kelt el literenként, bodolyai, kisfaludi, 
baáui sat. vörös 10—12 krou. — A silá
nyabb borok 4—8 kron adatnak. — Ne
vezetes az, hogy a nem magyar borvevők 
ha a pécsi jobb borok kívánt árát 12 18 
krt. meghallják, azonnal megijednek és 
felhagynak az alkuval kostolás nélkül, ezt 
pedig leginkább némely helybeli borke
reskedők azon rósz eljárásnak köszönhet
jük. hogy a ]>éesi bort silány vidékivel 
keverve és elroutva pécsi bor gyanánt 
adják el és igy nemcsak a pécsi bor birét 
megroutják, hanem árát is lenyomják, 
hogy ekkép auuál olcsóbban legyen kény
telen a pénzre szorult termelő azt nekik 
eladni. — Ily eljárás mellett azután egy 
év alatt 100—150 százalékot nyernek a 
péesi borokon. — Kívánatos volna, hogy 
a borvevők közvetlen a termeinkhez for
duljanak, ha jó pécsi bort kiváum ks az 
abból folyó tetemes nyereséget maguknak 
akarják biztosítani s uem a termelőket 
egyaránt megkárosító és borrontó közve
títőknek juttatják azt.

— A ,.Sopron“ írja: ,,A házaló ke- 
reskedés városunk területén betiltatott. A 
városi képviselő testület közgyűlésének 
még február havában ez érdemben hozott 
határozatát a földművelés ipar és keres
kedelemügyi miniszter, miut a hivatalos 
lapban olvastuk, helybenhagyta. Örömmel 
közöljük a miniszter ur eme határozatát, 
melylycl helybeli iparosainknak egy régi 
óhaját teljesítette. Most nrár csak arra kell 
a rendőri hatóságnak szigorúan felügyelni, 
hogy eme határozatnak érvény is szerez
tessék, nehogy az egész intézkedés Írott 
malaszt maradjon.'* Most már csak sze
retünk tudni, hogy ugyanazon miniszter, 
ki a pécsvárosi hasontartalmu határozatot 
nem hagyta helyben, minő indokból tette 
a két homlokegyenest ellenkező intéz
kedést V

A házalókereskedésről lévén szó, 
felkérjük polgármester urat, hogy ez ér
demben hozott legközelebb múlt közgyű
lés határozatát adja ki miheztartás végett 
rendőrkapitány urnák, mert ez eddig sem
mit sem tud róla. — Erre mutat legalább 
azon körülmény, hogy a kutséberek min
den genirozás nélkül folytatják garázdál
kodásukat, a legszemtelenebb biztonság
gal barangolják be a várost és vendég
lőket kínálva kis lutri játékukat, mely or
szágosan tiltva van. — Nem hisszük, hogy 
a kutséberek azért, mert anno 1848—49 
Jellasics , Nugent-, Stokutya stb. spiónjai 
voltak, — a rendőrkapitány urnák külö
nös protekeziójában állanának.

— Virilis zsidók Mármaros megyében 
a közigazgatási bizottság elhatározta, hogy 
Írás — olvasásból vizsgálatot tétet a zsidó 
virilistákkal. A „M. T .“ azt irja ez alka
lomból: „Hisszük, hogy a háromszázon 
fölül levő virilistákból megmarad vagy — 
tizenkettő."

— Belga jezsuiták Tokajon. Tokaj- 
ban az idén meglehetősen jó szőlőtermés 
volt, s a szélrózsa minden irányából lát
hatni borrvásárlókat, sőt két polgári öltö
zetű belga jezsuita is vásárol kolostoruk 
számára, s óriási árakat fizetnek: 300 
arauyat egy hordó (130 liter) borért. Úgy - 
látszik, hogy e siralom völgyében is meg
tudják válogatni azt „a mi jó“. _

— József főherczeg és a kondás. A  
minden izében magyar főherczeg odahaza 
néha borjuszáju ingben és gyolcsgatyában 
jár. Egy alkalommal szintén ilyen kosz
tümben sétált a kertben, s kedélyesen tüs- 
tölgetett ismert makrapipájából. Hirtelen 
egy malacz ugrik ki előtte a bokorból. 
Ugyan e perezben egy hang szólalt a kér 
fala mögül. — „Szorítsa csak Kee földi 
azt a malaczot sarokba, azután dobja ki. 
-  „Jól van jól. csak ne kiabáljon atyafi, 
mert a kertész, ha meghallja strófot kell 
fizetni" — szólt a főherczeg s a malaczot 
a sarokba szorította és kidobta a kondás^ 
nak, ki halálra ijedt, a mint a főherczeget 
felismerte. A főherczeg piros mellényéből 
egy ezüst forintost vett elő, s észrevevén 
* kondás ijedelmét, igy szólt: „Így® 
kend az ijedtségre.**

— A szent Oroszországból. A  „Go- 
k>s“ irja, hogy nov. 10-én a dttnvburgt 
bárban azt a felfedezést tették, hogy a* 
összes lőszerkészlet eltűnt. Ellopták. Az 
ágyuk — hál’ Istennek még megvannak
nemkülönben az őrtálló kozákok is. Egy

darabig tán még nem esik kár bennük, 
mig nugát a czárt is el nem lopják.

— Orosz sajtóviszonyok. A i  orosz 
belügy miniszter magához rendelte az orosz 
sajtó főképviselőit és egy császári ukáz 
alapján azt az utasítást adta nekik, hogy 
Német-. Franczia- és Ausztria Magyaror
szágról teljesen hallgassanak. A miniszter 
megjegyzé, hogy a lapok megtámadhat
ják Törökországot, vagy Angliát, de ezen 
utóbbi hatalommal szemben legyenek óva 
tosabbak. Az orosz hírlapok most nem 
kis zavarban vannak, hogy mivel töltsék 
meg hasábjaikat. Kár hogy uiucs Fiúmé- 
juk, s nem olyan boldogok, mint a magyar 
hivatalos lap ezen legkomótosabb rovatá
val : „Fiume mellett a tenger csendes.**

— Lefoglalt Isten. Az sem minden- 
nap történik meg, ami közelebb San-Frau- 
ciskóban megesett. Az ottani khinai kór
ház 90 dollár adóhátralékban volt, kiküld
ték behajtás végett az exekuciót, s az U'yes 
végrehajtó egy Istent foghlt le, s mind
járt el is akarta vinni zálogul, hanem a 
„hivők“ nem viselhették el azt a botrányt, 
hogy az ő Istenük adóba pusztuljon, s 
összerakták a 90 dollár hátralékot. Igy- 
menekült meg a chiuaiak Istene a Imi
tációtól. (Bezzeg Tisza mamelukjai az eset
leg lefoglalandó „Magyarok Istenét,, sem 
váltauák ki, sőt sietnének megosztozkodni 
a prédán.)

— Családi hagyomány. A Dessewf- 
tyek családjában nagyon gyakori a Ta
más és Jób keresztnév. _ — Eunek oka, 
miut Fulszky Ferencz „Életem és korom" 
czimü könyvében főljegyzi az, hogy az 
egyik Dessewffy-ős végrendeletében a kö
vetkező hagyományt hagyta utódaira: 
Tamás legyen a nevetek, hogy ne higy- 
jetek a németnek ; és Jób, hogy tudjatok 
tűrni, mert szükségetek lesz erre a néme
tek alatt. Az utódok, miut az „E — s" 
megjegyzi, a Tamásra vonatkozó utasítást, 
úgy látszik, már régen elfeledték, s csak 
a Jóbra vouatkozót őrzik auuál nagyobb 
kegyelettel. Az a Dessewtfy, kitől e csa
ládi hagyomány ered Dessewtfy Tamás 
volt, ki a rombáuyi csata után Rákoczy- 
val és Berséinyivel Lengyelhonba mene
kült és Krakóban meghalt. — Végrende
lete ekkép van befejezve: „Gyermekeite
ket kereszteltessétek Jóbnak, hogy tanul
ják tűrni az élet nyomorúságát, — és ke
reszteltessétek Tamásnak, hogy ne Ingye
nek a németnek soha, mert gaz volt és 
gaz marad most és miudörökké. Ámen.

— Napokon Jerome herczeg trónkö
vetelő már évek óta elváltán él nejétől.
A térj s a gyermekek Tárisbau laknak, 
a feleség pedig, ki az olasz király nővére, 
Olaszországban. Meglepő.tehát, hogy Plon- 
plon most egyszerre útra kel s megláto
gatja nejét, a szép Klotilde hercegnőt. Az 
utazást persze kibékítő tárgyalások előzték 
meg s lett is eredménye. A herczegnő 
beleegyezett, hogy férjét követni fogja 
Párisba, ha érte jön. A családi béke a 
bonapártisták müve, kik ezt császárjelölt- 
jük javára készülnek kiaknázni a politi
kában.

— Lajos bajor király nak sokfélehóbort- 
ja van. Egyszer felolvasónőit változtatja, 
az szerint a miut elhíznak, vagy megsová- 
uyodnak, máskor kabineti titkárait csapja 
el egymásután. A legutolsó ur e nemből 
„egézségiszempontokból** mentetett fel hiva
talától. „A király mondta**, hogy ő beteg

neki távoznia kellett. Az alkalmazásá
ban csak rövid ideig volt titkár gyászos 
elcsapatásának történetét azonban jól dis- 
tingváló orrok megszagolták s jól értesült 
füleknek meg is súgták. E szerint a tit
kárnak egy napon jelentéseket kellett ten
nie s e végett ő felsége színe elé járult.
A király oly szeszélyben volt, hogy a 
jobb sorsa érdemes titkárt sokkal hosszabb 
ideig tartóztatta; mint az arra egy igen 
„sürgős** oknál fogva számított. A szegény 
titkár kritikus helyzetbe jutott. „Valósá
gos, benső titkos** forradalom gyötörte 
őt, kitöréssel fenyegette, de alattvalói loya- 
litása, bár a legnagyobb áldozatok árán 
is, keresztyéni türelemre inté őt, s ő tit
kolta a fenyegető forradalom létezését 
uralkodója színe előtt. Ez azonban nem 
ment minden mozgások, izgatottság, piru
lás, sápadás, stb. nélkül, de a király ezt 
észr ■ uem vette. Azoubau a keresztyéni 
türelemnek is meg van határa s már Pál 
apostol is megmondotta, hogy nehéz az 
ösztön ellen rugódozni.** A krízis bekö
vetkezett, s azzal oda lett a reputáció is 
a titkár egézségi állapota iránt a tinóm 
érzékekkel biró király előtt. — Megérezte 
és átérezte. A titkár fölmentetett, mert 
beteg. A király mondta.

— Az orosz lyturgi i magyarul. A 
A görög szertartásu isteni tiszteletnek 
magyar nyelvre lefordításával megbízott 
küldöttség munkálatával már elkészült, 
lefordítván az aranyszáju szent János lytur- 
o-iáját és a trebuiket (alkalmi szertartá
sok) s azt a püspök elé jóváhagyás végett 
a napokban Dauielovics János, a bizott
ság elnöke be is terjesztette.

- -  Orosz agitátor Újvidéken Bizo
nyos Nikander Vaszilievics, a belgrádi 
orosz konzulátus egyik tagja, az utóbbi 
időben többször szerencséltette Újvidéket; 
különösen a szerb kongresszus tartama 
alatt. Látogatásakor mindig fölkeresi Poly- 
tot és a többi omladinistát; ezektől kapja 
valószínűleg azon adatokat, melyekkel a 
Golost, a Novoje Vremját és a Peters- 
burgszkija Vjedoinostit elözönli. Azon gyű
löletes czikkeket, melyek a magyarok 
ellen ezen lapokban és Zasztavában Nikau- 
der név alatt megjelennek — ő írja, és 
ez urat Magyarország területéről meg ki
sem utasítják 1 . . .

_  Hírlapiról 6 parancsolat. 1 )  M in
dig  csak egyik oldalán Írd tele a lapot, 
mert a szedők többnyire elvágják a kézi

ratot, hogy im g m to zn n ak  rajta. 2) Tisz
tán és világosan irj, s különösen ügyelj 
a nevekre, mert ezek tisztátalan kiírása 
sok patáliát okozhat. 3) Ne irj nagyon 
kis betűkkel, mert azok rontják a sze
dők szemeit. 4) Ne kezd el a papír tete
jén az Írást, mert a szerkesztő ur több
nyire bevezető sorokat ir közleményedhez.
5) A kéziratodat soha se tekerd össze 
mert az rendkívül boszantja mind a szer
kesztőt, mind a szedőt, mind a korrek
tort. ti) A nevedet mindig tisztán és vilá
gosan ird a közleményed alá.

— A zirczi apát, Sapka Jeromos 
nov. 10-én iörtént benedictáltatása és szék
foglalása szép Unnepélylyel ment végbe 
nagy vendégsereg jelenlétében, a legszebb 
idő mellett. Jelenvolt a megáldó és beszen
telő püspök, Kovács Zsigmondon kívül a 
szombathelyi püspök Szabó Imre, a panon- 
halmi főapát Kruesz Krizosztom, Pribék 
István fölsz. püspök, Fiáth Ferencz báró 
veszprémi főispán, a veszprémi káptalan 
nagyobb része, a hatóságok fejei és szá
mos képviselői s a világi és szerzetes pap 
ság igen sok tagja. Az uj apát ur szék
foglalása emlékére jótékony czélokrakét
ezer forintott áldozott. És pedig: az elő- 
szállási kisdedovoda tanítói állomásának 
javítására alapítványul 1000 frtot, a zirczi 
szegényeknek 100 frtot, a zirczi kórház
nak 200 frtot, a várpalotai kórháznak 
200 frtot, a székesfehérvári, egri, pécsi és 
bajai főgymnasiurnok 'segélyegyleteinek 
egyenkintszáz, összesen 400 frtot ,a magyar 
gazdasszonyok árvaházáuak 50 frtot, a 
székesfehérvári kath. tanitó-egyletnek 50 
frtot „B.“

— Rudolf koronaherczeg. Gödöllőről 
elutazott Munkácsra, a Seb'lobira gróf 
által rendezendő nagy vadászatokra. Schön- 
born gróf má- előbb Muukácsra utazott.
A vadászatra eddig kilencz medvét haj - 
tottak fel.

— Nagylelkű adományozás. Özvegy 
Szalay Pálné, szül. Faragó Zsuzsanna asz- 
szony Nagykőrösön a református egyház- 
községnek elemi iskalai célokra 0000 frtot 
adományozott. A vallás- és közoktatási 
miuisztera nagylelkű adományozónak kö
szönetét mondott.

— A pápa kézirata. A murciai árviz- 
károsultak javára Párisbau tartandó nagy
szerű Uunepély rendező bizottsága a pápát 
is felkérte, hogy kéziratát küldje be a 
csupáu egyszer megjeleudő hírlap számá
ra. A pápa a következőket irta és küldte 
be a bizottságnak: „Dimisit Noé colura- 
bam ex arca. At illa venit portausúamum 
olvae virentibus foliis in őre suo." (Gén. 
Vili. Cum tribularentur de necessitatibus 
liberavit eos Cominus." (Ps. 106.) Leó 
P. P. XIII."

— Érdékes régiség van Vámossy Is t
ván földbirtokos tulajdonában: egy pal
los, melylyel Fraugepán Kristófot lefejez
ték. A pallos két és fél láb hosszú és 
bárom hüvelyk széles. A palloshoz okmá
nyok is vaunak, melyek a történeti hűsé
get igazolják.

— A  ki nem akar csodát elhinni. 
Egy londoni gyermekiskolában a tanító 
és tanítványa között a következő párbe
széd fejlődött ki: Tanító: Mi a csoda?
— Tanuló : Nem tudom. — Tanító: Ha 
egyszer a nap az éjszaka közepén jönne 
fel, mit mondanál hozzá: mi az? — Ta
nuló: A hold. — Tanító : De ha azt mon
danák neked, hogy az a nap, minek ne
veznéd akkor? — Tanuló : Hazugságnak.
— Tanító: Én sohasem mondok hazug
ságot. Gondold, hogy én mondanám 
neked, miszerint az a nap; mit szól
nál hozzá akkor? Tanuló (rövid habo
zás után: Hogy a tanító ur be van — 
rúgva.

— Tűzvész és babona. Ipolyságon f. 
hó 8-án éjjel tűz volt, mely alk lommal 
az úgynevezett paraszt utczába — daczára 
a babonás nép által Éva-toilette-ben a 
tűz körül hordozott leánynak! — tiz pajta, 
többnyire telve takarmánynyal a romboló 
elem áldozata lett. Szerencsére szélcsend 
volt, külömben a megyeháza is ki lett volna 
téve a tűzveszélynek.

— Bem lovagostora a múzeumban. 
Bem kezéből ritkán maradt el egy vékony 
tarka lovagostor, melynek a többek kö
zött az a történeti emléke is van, hogy 
mikor az öreg ur dévai visszavonulását 
csinálta, egy elhagyott ágyújára reá ütött 
hét ellenséges lovas. Bem észrevette a bajt 
elég korán, s oda nyargalt az ágyúhoz, 
melyre már rátették a dragonyosok ke
züket. „Mit akartok itten ?" — rivallt reá
juk az öreg — végig verve lovagostorá
val az egyiken. „Semmirekellők! ez az 
én ágyem, mars innét!" A lovasok za
varba jöttek a német megszóllitásra, azt 
hitték, saját ágyúikat akarják elfogni, 8 
visszairamodtak. Mikor észrevették a bak
lövést, a honvédek már biztonságba he
lyezték az elhagyott ágyút. Évek múltával 
előkerült az öreg urnák llovagostora, me
lyet ő Törökországban Km ettynek aján
dékozott, ki vele együtt az izlámra tért; 
Kmetty az ostort aztán testvérének küldte 
be Magyarországra, ki ismét azon kérés
sel adta át Zeyk József urnák, hogy jut
tassa a múzeumba. És Zeyk ur e becses 
ereklyét át is adta rendeltetési helyére.

— Sok a konkurrens. Nemrég a pest
vidéki törvényszék telekkönyvi osztályá
ban egy segéd-telekkönyvvezetői állomásra 
pályázatot hirdettek.Ez egyetlen állomásra 
hatvanan pályáztak.

— Nyilvános köszönet. Alább meg
nevezeti, vagyontalan szegény özvegy több 
gyermek anyja, kötelesség érzéstől indi- 
tattva bátorkodom a nyilvánosság elé hozni, 
miként szeretett fiam Aibert György a 
helybeli főgymnasium 
hosszas betegeskedése 
az Úrban elnyugodott.

8 ik oszt. tanuló, 
után e hó 13 án 
Mig epeaztő báná

timban annak eltakarítására megkivántató
költség beszerzéséről gondoskodtam volna: 
már is főtiszt. Dr. Szalay Alfréd igazgató 
ur és a tiszt, tanári kar együttesen a 
temetkezési rendezés és az azzal járó kia
dások alól engem felmentettek. Köztük 
és a b. fiam iskola társai, — nem különben 
a többi osztályokban is meginditatott a 
pénzgyüjtés és a befolyt jelentékeny ösz- 
szegböl díszesen temetettvén el. Miért is 
a tisztelettel megnevezettek kegyelmü
kért és kegyességükért fogadják hálás 
érzelmű köszönetemet. Végre a végső tisz
tesség megadásánál jelen volt t. ez. 
közönségnek tiszteletteljes köszönetemet 
nyilvánítom.

özv: Aibert Gáspárné.

Pécsi színház.
Szigligeti egyik régibb művét eleve- ; 

nitette fel szombaton színtársulatunk: „A 
zs id ó t,"  a melyért a budapesti izraelita 
közönség aranytollal jutalmazta meg szer
zőjét. Szigligeti mindig helyesen tudta meg
választani tárgyát, 8 a mellett, hogy erős 
erkölcsi érzékkel dolgozott, nagyobb ára 
mindig bazai földön maradt. Nein kereste 
a ködös tartományokat, hol sok gyárnol- | 
tálán iró módjára a zavarosban halász
hatott volna, hanem saját világunkból me
rített. Megmutatta a nézőnek a színpadon 
is az alakokat, amelyekkel lépten-nyomon 
találkozhatott az-életben: és bizonyára soha 
sem téveszté szeme elől az iró ama fel- ( 
adatát, a mely szerint őnekie első sorban 
nemzetéhez kell szólnia. „A zsidó" bán a 
bonyodalom s a költői igazságszolgáltatás 
a hazafiság alapeszméjének hathatós tá
maszt nyújtanak. A külföldről bevándorolt 
két zsidó könnyű módon, de a legrutabb 
utón jut gazdagsághoz, mig Jákob, az 
öreg zsidó alamizsnával kénytelen tengetni 
az életét valamig csak sorsa jobbra fordul.
De ugyanekkor bűnhődik egyszersmind a 
két idegen, s a néző mindenkép ki van 
elégítve. A czimszerep öreg alakját B a
lázsi ábrázolta s az életből ellesett kész
leteivel teljesen kielégité a nézőt. Ameuy- 
nyire kényelmetlen rá nézve a szaloni- 
askodás, ép oly foganatos ama törekvése, 
amelylyel népszínművekben s jelmezes da
rabokban áll előttünk. Ezúttal is tehát 
megragadó igazsággal játszott s az átok
jelenetben megható volt. Toldy bensőség- 
gel teljes és életrevaló Lőrinczet állított 
elő. Vedress mint Krida nagykereskedő 
mind alak- miud pedig játékban hűen 
ábrázolta a semmiből nagygyá lett önző 
és zsobrák pénztőzsért.^Oly színeket hasz
nált, amelyekkel jellemét nyomról-nyomra 
feltárta. Németh mint D'Orby marquisköny- 
nyUvérüséggel mozgott. Hű mása volt 
Vedressuek ellentétes irányban. Hisz ezt 
már nemzeti természete is követelte. Az 
itt említett főtényezőköu kívül még köz
reműködtek Tőkés Emília, (Celesztina); 
Vihary, (Élősdi); Bérczy, (Szántai) ; a 
Bokor-család ; Csókáné, (Mari); Turcsá- 
uyi Irén, (Lizi). Tharasszovics Margit 
Sáspataki grófné személyében igen előkelő 
és elegáns jelenség volt. A darab előadása 
amely nagy közönség előtt és igen sza
batosan folyt le, megérdemelné az ismét
lést. —

A sokszor hirdetett „ Ki s  d o k t o r "  
Lecoq Károly 3 felvonásos dalműve végre 
színre került. Hétfőn volt zsúfolt házban 
első előadása, kedden ismétlése. A szer
zők, ezúttal Cbicout és D’ura, megint éles 
satyrában tüntetik fel az udvari életet ügyes 
szövegükben,, amelyet Rákosy fordított 
magyarrra. És ha az abban előforduló 
olasz neveket méltatásunk körébe vonjuk, 
kíváncsiságunk eziránt csakhamar kielé
gítést nyer. Doctor Piccolo, az úgyneve
zett kis doctor egész fiatalon, tele leányi 
ártatlansággal, érkezik meg Palermóba, 
ahol csak hamar ismeretséget köt az élet 
bájaival de árnyoldalával is egyszersmind. 
Mindjárt kezdetben szerencsés műtétet vé
gez egy szép herczegnőn, nem anélkül, 
hogy maga is ne érezné érintve szivét a 
herczegnő szépségétől. A műtét utat nyit 
neki az udvarhoz, de egyszersmind több 
kellemetlenségbe bonyolítja, amelyek vesz
tét okozhatnák, ha nem volna oly szeren
csés, oly találékony, s mindenelőtt oly szép. 
A rendőrminiszter s a kémek kapitánya 
fondorlatot inditnak ellene s Tivolim sici- 
liai bandita helyett elfogatják. Börtönbe 
kerül tehát, ahonuan azonban mihamarább 
kiszabadul, s még az udvari estélyben is 
résztvehet, amelyre időközben meghitták. 
Végzete itt is kedvetlenséget okoz neki: 
fején a rátukmált banditái kalap, amely
lyel ő mit sem törődött eddig, 8 a rend
őrség megint letartóz'atja. Itt az alkirály 
mulatságos módon törvényt ül felette, a 
palota egyik zugszobájába záratja. Itt 
megvigasztalja egy álarezos hölgy, akinek 
kiléte a legfurcsább sejtelmekre ád okot 
mind a királynál, mind a rendőrminiszter 
szintúgy a kémek kapitányánál, rnindpe- 
dig magánál Piccolónál is. A király ud
varlásban valamennyin túltesz, s a kinek 
szerelmét ő felajánlá, az nem más, mint 
Fioretta, ama virágárusnő, aki iránt Pic
colo is érdeklődik. A bonyolultság azon 
bán mindig tart még. Piccoló vágytársai 
közöl egyik sem szeretné, hogy az ő vá
lasztottja csábította légyen el az ártatlan 
Piccolót. Végre kiderül, hogy maga a 
herczegnő volt Piccolo börtöni vendége. 
A király előtt ezt eltitkolják s minden jóra 
fordul: Fioretta és Piccoló egymáséi lesz
nek. íme a szöveg, amelyet Lecoq élénk
séggel és változatossággal zenésitett meg. 
A különböző helyzetek és ellentétek meg
felelő zeneképletekkel vannak ellátva, 
csakhogy ép oly gazdag változatosságu 
s kimerítő előadásra tartanak számot, ami 
természetesen nem sikerülhet oly könnyen. 
Egészben véve dicséretest mondhatunk ez

operette itteni szinrehozatóláról. Uj jelm? 
zek, részben igen csinosak és ízléssel ké
szültek, nem hiányoztak; díszleteket uem 
láttunk, s a pálmákat (Sicilia mosolygó 
ege alatt) gömbakáczok helyettesiték. A 
rendezés eléggé szabatos képeket állított 
elő a csoportozatokban, s az együttesek 
Ö88zevágóan működtek; csak egy főfőfel- 
tétel hiányát tapasztaltuk keservesen : az 
árnyalatokra, a minden zene és ének él
tető elemére legcsekélyebb gond sem volt 
fordítva és egyhangú félerővel folyt le az 
egész, ami a szintelenség bélyegét nyomta 
a műre. Pedig szép részletek nagy vá
lasztékban fordulnak elő. Ilyenek többek 
között: a vegyeskar, a mely, úgy látszik, 
mélyen fekszik énekeseinknek; a virágdal; 
a fagylalt-hármas; Piccolo regidala; a 
dallamosan felcsendülő szerelmi kettős 
Piccolo és a virágárusnő között; a tareu- 
telleszerü farsangi dal, a chromaticus me
netben fejlődő záradék. A második fel
vonásban ismét a Piccolo stanczái; a vi
rágárusnő és Piccolo közti szép kettős, 
amelynek kezdetben lassú olvadékonysá- 
gát szenvedélyes gyors váltja fel. Az opj- 
rette egyik fénypont ja a virágárusnő visz - 
hangos sajkadala, amely a barcarolleok 
módjára a rengéshez jellemzően simuló 
zenekisérettel van ellátva. Végül a hetes 
és az ismétlődő bordái. A cziraszerepbeu 
Némethné működött, egészben nem rosszul 
de korántsem oly sikerrel mint máskor, s 
különösen amint népszínművekben szokott. 
Mindjárt a regedala után előforduló pró
zai szöveget több fiuomsággal kell elraoi- 
dania; operettekben és különösen ily elő
kelő operetteben másként kell beszélni s 
társalogni mint népszínműben. Bordala is 
jobban fog sikerülni, ha dallama külön
böző fordulatait élesebben s több csínnal, 
több ingerlékenységgel jelöli ki. Ilyesmit 
jó minták után sajátíthatni el legköny 
nyebben, mert mindennek megvan ;a maga 
stílje. Alszegi Ilonnak helyenkint mély a 
szerepe, s mivel középhangjai is erőtlenek, 
előadása nem egy mozzanatban halványult 
el teljesen. A pörlekedés nem tett hatást 
s a barcarolle viszhangjai teljesen elmo
sódtak. Mennyire jobban sikerült volna a 
farsangi dal is, ha átalában több tűzzel, 
több élénkséggel rendelkeznék. Ő is, ha 
majd többször énekli e sokérzelmü és gaz
dag hullámzatu nehéz szerepet, mint kü
lönben gyakorlott és jóizlésü énekesnő, au 
nak még számtalan szép oldalát fogja ér 
vényre emelni bizonyára. Tharasszovics 
Margit úgyis mint tekintélyes jelenség, 
úgyis mint ügyes színésznő kiválóan tül- 
töltöttc be Santa Maria Hortensia szere
pét. Turcsányi, a rá nézve szokatlan kör
ben csinos jelenség volt, és nem rontotta 
el Béatrix szerepét. A férfiszereplők közöl 
első sorban Bokor érdemel említést, aki 
mint alkirály remek álczával, sziporkázó 
humorral udvarolt, játszott és énekelt. Né 
meth remek buffó volt a rendőrmiaiszter 
szerepében; és Toldy (sbirek kapitánya) 
méltó társul szegődött hozzájok, a ki mint 
Pierrot, királyi társával és Polichiuel ba
rátjával rengető tapsokra kényszerűé a 
nagy közönséget a törvényszéki jelenetben 
főleg. Vihary (Bastrocco) is szokott élénk 
ecsettel ruházta fel rövid szerepét. Zno-  
j e m s z k y karnagy, aki bizonyára uj ér
demre tett szert e nehéz operette aránylag 
gyors betanításával, teljes elégtétellel mond 
hatja, hogy nem fáradott hiába. Vajha 
legközelébb a feletti örömünket is kife
jezhetnék e helyen, hogy a zenei árnya
latok és a különböző énekhaugulatok is 
mind egy hangjegyig pontosan érvénye
sültek az előadásban. —

J Á T É K B E M  O.
Szombat, novemb. 22-én r e n d e s  h e l y 

á r a k k a l  3-szór Kis doktor. 
Vasárnap, nov. 23-án Schneider Fani vagy 

Piros szoknya 3 fodorral Tóth 
Ede mulattató népszínműve. 

Hétfőn, nov. 24 én Korneville harangok 
uj szereposztással.

Kedden, nov. 25-én Rózsa Sándor vagy 
a szegedi bünkronika népszínmű. 

Szerdán, nov. 26-án Czitromok közkívá
natra 2-szor.

Csütörtökön, nov. 27-én, B o k o r  J ó z s e f  
j u t a l o m j á t é k á u l  uj beta
nulással Fatinicza ez évadban 
először.

Péntek nov. 28-án, S z ü n e t .
Szombat, nov. 29 én. Ördög és a párizsi 

vakleány, kitűnő franczia drama. 
Előkészületen Pletyka pad leg

újabb népszínmű és J o c k e y  czimü ope
rette, melynek zenéjéről úgy Bécsben, miül 
Budapesten szakértők a legnagyobb elis 
méréssel szóltak s ^melynek szerzője a hely
beli városi zenekar karnagya: J a k s c h 
F e r e n c z  ur.

I R O D A L O M .

== l*j zc.ie.n ü v e k . Táborszky és Parsch ze 
nemükereskedésében Budapesten megjelent: 2-dik- 
áb ránd magyar dalok fe le tt: 1. Befútta az utat a 
hó Átlaga Gézától. 2. Hej be szennyes ez a maga 
kendője. 3. Sötét az éj. 4. Szőke legény piros barna 
leány, zongora kísérettel s hegedűre szerié Huber 
Károly. Ára 1 frt. 50 kr.

—  „Nemzeti könyvtár" szerkeszti Abati 
Lajos, kiadja Aigner Gyula Budapesten. A most 
megjelent 40 ik fűzet Zrínyi Miklós, Szigeti ve
szedelmét és elegyes költeményeit 4, a 41-ik fü
zet Kazinczi Ferencz erdélyi leveleit, — a 42-ik 
füzet Mikes Kelemen törökországi leveleit 4 ta r
talmazza.

S  A „Magyar Lexikon" 40 és 41-ik füzete 
megjelent. Szerkeszti Somigyi K it, Kiadja Raut- 
m tnu Frigyei Budapesten. Műinél lékletei a buda-



pesti nemzeti múzeum és megyei c/imerképek, ez 
utóbbiak színezve. — A 41-ik füzet befejezte a B. 
és bekezdő a C. betűt. — Ára egy füzetnek 30 kr.

=  yi igyur P lu tareh4 kiterjeszkedve a ma
gyar észfejiódes fáklavivóinek életére és muukál- 
kolásara szerkeszti Pbilaleth. Ily ezimü Tallalat 
indult meg Gyűrött a szerkesztő tulajdunakép. mely
nek l-»ö füzete beküldetett s igen csinos kiállí
tása. — A mű több száz arczképpel lesz ellátva. 
Megrendelhető szerkesztőnél Győrött ara egy tű
zetnek 30 kr.

== Az ftvszehasonlít6 irodttlinitörténeti
lapok utolsó szamai szokott érdekes tartalommal
jelentek meg. A nevezetesebb czikkek ezek : Gosse 
tud th«- Seutouic element in England p. M. — 
A Hapaxlegouiena az Atlantáiban. — Symmikta : 
Vákil dér túrkisciie Pessiinist. — íiiebenbürgiseh
— sachsiscbe Vrolkslieder. — Titellose Gediehte 

des Gráfén Tolatoi, au* deu Kussischen verd. I —11.
— VVernekke : My sóul doth rest in God. — L i 
Vie klej'htique'daus l’empire persan, pár Dóra d ls- 
tria. — A műfordítás altpelvei Petőfire való tekin- 
telteli Lomaiezytól. Kiválóan tanulságos egy czikk, 
amelyben a Luther Márton remek fordítási elvei
vel is ismeretséget köthetünk stb. — A könyvé
szeti rovatban a világirodalom néhány újabb ter
méke van felsőiolva, többek között*: Tiaudiére : 
Theatre Républiciin. — L’Afrique explorée et ci- 
vilisée. Journal mensnel. Remek löldabrosz9zal. — 
Berguiann: Spi arhliche Studien. — Hon Eli K. 
PresidenL Procedings of the Numismatic aud Au- 
tiqnarien Soeiety of Philadelphia. —stb. — Kosch- 
witz Ed. Seehs Bearbeitungen des altlranzösischen 
Gedichts von Kari* de* Grosseu Reise nacb Jeru- 
nalem und < onstautinopel. — Ez utóbbi müvet,

őszinte megvalljuk, — magunk is szeretnék 
látni. — Ajánljak e kitüuö folyóiratot iniuden 
iro«laioiiibarátiiak, a nyilvános könyvtáraknak, a kü- 
louosou a püspöki könyvtárnak. Előfizethetni rá 
Kolozsvárt. Síéin János egyetemi könyvárusnál.

^  Jótékonyc/.élii előfizetési fölhívás a 
„Téli e t̂ek** ••ziinü munkára. Honfiúi kötelességet 
velek teljesíteni, mikor muukámat sajti* aia bo
csátom azonozéiból, hogy a befolyó tiszta jövede
lem felét a szegtdvidéki árvízkárosult néptanítók 
fölHegelyezésére átázó Igáltassain. A „Téli esték*4 
cziinü munka két részből állami; az **gyik rész 
prózai müveket, a másik pedig költeményeket tog 
tartalmazni . megjelenik folyó ev deczember havá
ban, s igy a t. előfizetőknek alkalmuk leend egy 
díszes újévi ajándékkal kedveskedhetni szeretteik
nek Előfizetési ár egy osztr. ér. forint. A bérmen
tett előfizetési pénzeket kérném a toki ref. tanítói 
hivatalhoz (u. p. Zzsámbék, Pestmegye) előre be- 
küldeui, hogy a nyomtatandó példányok számát 
meghatároz.hassus. A nemes ezéit tekintve hiszem, 
hogy előfizetési fölhívásom viszhangra talál a ro
konkebleknél. -  Tökön, 187ÍL november hó 15-én. 
Paal Gyula.

SS r M a*yar llal-Tár,“ a magyar nép ked
velt dalainak gyűjteménye dallam szerinti rendben. 
Ezen cziui alatt jelent meg Hennieke Rezső könyv- 
áru- es kiadónál Győrött egy dal könyvecske, mely 
a mar »ok elterjedt „Magyar-Dal-Album“ ezimü 
e* zongorára alkalmazott 20U dallamnak szöveg
könyvei képezi, magában foglalva mintegy 4*J0 
népdalt, melyeket ama dallamokra énekelni szok
nak. A „Dal-Tar* a magyar közönség szamara 
lett kiadva mely egy egy dallamra annyi dalt tar
talmaz. a mennyi arra teltalalható volt es pedig 
mint ezime i- mutatja, dallam */erinti rendben. 
A „magyar Dal-Album ara fűzve 1 írt. 20 kr., 
diszketekben 2 irt. 4U kr; a ..Magyar Dal-Tár** 
ara fűzve HO kr.. diszk<»tewbeu 1 frt. fiO kr. Kap
hatok ifjorott Hennieke K. könyvkereskedésében 
valamiül minden rendes kouy várusnál az országban.

== A K* pes esnlndi lapok harmadik fü
zetének tartalma. Szöveg • I tazas a pokol felé. 
Klboszeb*?*, irta Margitay Dezső. Az én almaim. 
Költemény Me/ey Józseftől. A inedve-akadeiuia. 
Sacher iiasoeh elbeszélése. Br»*tagnei pásztorok. 
A kis Nani őre. Ambrus aj>o. Kietkep, Jovánovics 
Emiltől. A bankar ur titkai. Braddou K. regénye. 
Halottak napján. Költemény Dalotti Ödöntől. A 
csemege kirakat előtt. Hamupipőke. A fehér asz
tal. Dr. lmrik Pétertől. Humor. A sovány és a 
kövér vőlegény. Huiuorcszk. \akmero tagadas. Fur
fangos ticzko. Orvosi tanácsadó. A betegség ismer
tető jelei kis gyermekeknél. Kemeiiczy K.-tól. Mo
zaik. Talányok. Szerkesztői üzenetek. A nap hőse 
Lauka Gusztáv jubileumára. Balázs Sándortól. Ki 
hitte volna! 'i KoltemeLy Borsodi Lászlótól A 
A csorliáti idyll. Vig beszely Lauka Gusztávtól.
I ta/ua a pokol felé. Elbeszélés, irta Margitay 
Dezső. Indiai mérgezők. Diogenestol. A „Yorki 
rozsa** a ju testvérke. Tóby a londoni aquarium 
dísze, l'ipa es szivar. Dr. linrik Pétertől. A ban
kár Wr ti lkai, Braddon E. regenye. Humor. A so
vány e. a küvér vőlegény. Huiuoreszk. Kép a jö- 
vöLiol. Orvosi tanácsadó. A beteg ismertető jelei 
kis gyermekeknek Kemenczky K.-tól. Mozaik. Hasz
nos tudnivalóit. Talányok. Szerkesztői üzenetek. 
K epei: iiretaguei pásztorok. A kis Nani őre. A 
csemege-kirakat előtt. Hamupipőke. Vakmerő ta
gadás. Furfangos ticzko. Lauka Gusztáv. A „Yorki 
rozsa" A jő testvérke. Tóby, a londoni aqnarium 
disze. Kép a jövőből. A meilék'apokon: A bét hí
rét. Tarcza. Talánylejtések és megtejtők nevei. 
Kérdések és feleletek. K füzethez van mellékelve 
a „Nővilág" november havi száma. Kiadja Mcliner 
Vilmos, ügy füzet ára 80 kr.

=  .1 üuzilasági .UérnAá. november havi 
két száma a következő erdeied tartalommal jelent 
meg: A mezőgazdaság allapota Oroszországban. A 
pbyiloiera vastatrix s az általa okozott s/.öiöbeteg- 
ség (8 ábrával.J Ceinent-bortartok (ö ábrával) 
Zsiila Vilmostól. A gyöngősi kávé. Hermán Ottó
tól. A külföldi szakértők véleménye, önműködő 
szellőzteti' készülék, szobák, konyhák és vasúti 
kocsik részere. (14 ábrával.J Zoltán ^Győzőtől. A 
növényi tápanyagok abaorbeáiása. Korilsánszkytól 
a  kassai rétmesteri iskola. Vegyesek [malomipa
runk enielkedese. Gyapot bajto-szijak. Magyar 
gőzcséplögép. Svédország csatornahálózata. A víz
jogi törvény megalkotása. Az elektrikus viíagitás. 
Az amerikai nyers-hús kivitel,.stb. Ezzel kapcso
latban megemlítjük. bogy a Gazdasági Mérnök a 
jivö évtől kezdve minden meg fog jelenni, 1 '/,—2 
Ívnyi tartalommal, csinos kiállításban, rajzokkal 
gazdagon illusztrálva, s ki fog terjeszkedni a mező
gazdáiig s az ezzel kapcsolatos technikai és igari 
ismeretek mmdeu agára; foglalkozni lóg az e téren 
felmerülő közérdekű kérdésekkel stb. Elólizetesi

ára a jövő évtől kezdve egész évre 8 frt. félévre 
4 f t  negyedévre 2 frt. Az előfizetési pénz a lap 
kiadóhivatalába (Budapest, üllői út 24.] küldendő. 
Ajánljuk e közhaszon vállalatot a müveit gazda, 
közönség becses figyelmébe és pártolásába

K Ö Z G A Z D A S Á G .

— Borkivitelünk Németalföldre. A 
„P. Ll.“ uak Írják Amsterdamból: A fran
ciaországi rósz szüret, valamint a magyar 
boroknak Svájczban való sikeres fellépése 
ft lytán az itteni borkereskedők figyelme 
Magyarország felé ke/.d irányulni. A beve
zető lépések már meg is történtek, s ezek
nek eredményétől függ, bogy Magyaror
szág rendes borfogyasztói közé fog e lépni 
Németalföld? Magyaráznunk sem kell, bogy 
Holland mily fontos piacezá válhatnék 
Magyarország részére, — Hogy ez lehe
tővé tétessék, a magyar bortulajdouosok- 
nak oda kellene törekedniük, hogy szo
lidan lépve fel, a holland igényeknek meg 
felelő borokat szállítva, készítsék elő a 
nagyobb forgalmat. Csak azután némely 
borkereskedőnk kapzsisága meg ne rontsa 
bóránk hitelét.

— A magyar földbirtokos osztály 
anyagi hanyatlása egy idő óta Európa 
szerte figyelmet kelt. Nemrég a „Staudard” 
foglalkozott e tárgygyal, most pedig a 
„Vaterlaud“-ban találunk hasonló felszó
lalást. E lap egyúttal fölemlíti, hogy más 
államok a földbirtokos és földmives osz
tályok védelmére mennyi hatékony tör
vényhozási intézkedést tettek. így például 
kiemeli, hogy a gyorsan benépesedett Ma
nitoba államban 160 akrenyi terjedelmű 
birtok a gazdasági épületekkel és keríté
sekkel. egy tehén, két ökör, egy ló, négy 
juh, két sertés s 80 napi élelem ki vau 
véve az adóságok miatti exekuezió alól; 
végiebajtán erre a vagyoura vezetni nem 
lehet. Brit Kolumbiáimn egész az 500 font 
sterling érték íi gazdasagot és a gazdasági 
fölszerelést és bútorzatot egész Oh) font
sterlingig :n lehet adósságok miatt le
foglalni s igy a farmer, a gazda egész 
7000 íitig teljesen biztosított s a hitelezők 
ellen védett birtokkal bir. Norvégiában 
ha egy földbirtokos eladja hitokát, a föl
des ur neje, özvegye vagy leszármazol 
busz évig tolrubázvák a joggal, hogy az 
illető birtokot a régi áron visszavásárol
hatják. Ily védelem mellett a szabad pa
raszt birtokos osztály csakugyan fonmarad- 
hat, inig a végrehajtási eladások korlát
lansága gyors pusztulásra juttatja azt.

— Köztudomású, hogy a sokat emli- 
uett bagdadi vasút építésére Klapka tábor 
nők és egy angol konzorcium tettek aján
latokat a török kormánynak. A porta 
azonbaD, mint most jelentik, nem Klap 
kának, és nem az angoloknak, hanem a 
hírhedt Cseruajeff tábornoknak adta az 
engedélyt, és Cseruajeff f. hó első heté
ben 15 mérnök kíséretében a szultán által 
kiállított formánnal el is utazott már Kon
stantinápolyból Bagdadba.

GABONA ÁRAK
a I. é. uov. hó 15-án tartott heti vásáron

I. oszt. 11. oszt.
Búza 100 klg. ft. 12.80 ft. 12.40
Kétszeres „ „ .  10.20 *» 10.00
Rozs » n .  ‘->.00 8.50
Árpa. » n » '*».80 m 6.40
Zab n n .  6.80 n 6.50
Kukorieza .  6-50 n 5.70

Hajdina 100 klg. it. 0.00
Széna w r w 2.80
Szalma fi n TI 1.30
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Nyilatkozat.
HOKVATH GÉZA úr VOGEL JAN.  

úr által otromba és müveit emberhez nem 
iilő módon megsértetvén, ez úgy elinté
zésére Horváth Géza ur által mi alólirot- 
tak szólittattunk fel. — Mintán azonban 
nevezett Vogel ur felszólításunk dacára, 
nevetséges és el nem fogadható űrügyek 
alatt bárminemű elégtétel adását megta
gadta, kénytelenek vagyunk Vogel urat 
lovagias elégtétel adására képtelennek 
nyilvánítani, s bárkit figyelmeztetni, hogy 
hasonló esetben ily egyénhez illő módon 
bánjék el vele. — Végre pedig kijelent
jük, hogy ez ügyet részünkről jelen nyi
latkozatunkkal helcjezettuck nyilvánítjuk. 

Keli Pécsett, 1879. év Nov. hó 19. 
Nendtvich Gusztáv,

műépítész és os. és kir. tart. tüzér-hadnagy.
Csima Lajos,

megyei árvaszéki aljegyző, mint H. Gy. 
meghatalmazottjai.

Egy bútorozott szoba
Pécsett, János nfcza t. szám alait, azon
nal kiadandó.

*] Ezen rcv.it iihitt megjelentekért uetu vállal
felelőseget » szerk.

NA«V FEKKNC7,
laptnUjdonoH.

H A K S C II E M I L  K I S  J Ö Z S K P
felelős siserkesztö. Szerkesztő társ.
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Árverési hirdetmény.
Melynél fogva a pécsváradi közalap, 

kér. erdőhivatal részéről ezeuuel közhírré 
tétetik miként a mágoesi vallás alap. ura 
dalomhoz tartozó Jenői erdőgumluokság- 
uak jenői 1830-ik évi tarvágásában ösz- 
szesen 1101 köbméter 870 Írtra felbecsült 
keméuyfa, tövűn zárt írásbeli venseny utján 
a nagyuiéltságu vallás és közokt. ui. kir. 
Minisztérium jóváhagyásának teutariása 
mellett következő módon fog eladatui.

Zárt Írásbeli ajánlatok csak kellőleg 
tudniillik bélyeggel, a megígért szám és 
betűvel értelmesen kiirtás után számított üsz- 
szeguek 10°/#-tóli bánatpénz és azon vilá
gos nyilatkozattal ellátva hogy az aján
lattevő az eladási teltételeket ismervén, 
azoknak magát feltétlenül aláveti, t»z 1 8 7 9  
deexember hú 9-ikére délután  
4 óráig fogadtatnak el, azon időn túl 
érkezett avagy feltételes ajánlatok figye
lembe nem vétetnek.

A I endő vállalkozó a te'jes vételár
nak felél az árverésuek jóváhagyása után 
azonnal és legkésőbb az 1879 évi deczem
ber hó 25 ig, a/, utolsó részt ellenben az 
ioftO-ik. évi február hó 1-éig a mágoesi 
uroilalini erdészeti péuztárba készpénzben 
bér és tehermentesen hiánytalanul lefizetni 
és a ía vágatását az árverés utáu azou- 
nal megkezdeni, és az erdőrendészeti sza
bályok szigorú betartása mellett a fadöutés 
és feldolgozást az 1880 évi februáris hó 
végéig, és annak a vágás területekről a 
kitűzött erdei utakon való eltakarítását 
legkésőbb az 1880-ik évi május hódi éig 
eszközöltetni szorosan tartozik.

Az ajánlatok a pécsváradi in. kir. 
közalap, kerületi erdőhivatalba nyújtan
dók be.

Az uradalomnál adós vagy azzal per 
ben álló felek nem árverezhetnek, azért a 
migyméltóságu Minisztérium az ajánlatte
vők között a szabad választást magának 
fentartja.

Továbbá közzététetik, hogy a kegyúri 
és uradalmi tüzimeterfa szükséglete a fel 
dolgozás és számbavétel utáu de csak az 
uradalommái fennálló árszabály szeriuti ar 
melletted a teljes vételárból levonásba hoza- 
tik, s bogy az erdei utaknak szükséges 
kijavítását a vevő sajátjából eszközöltet
ni tartozik.

Végül közzé tétetik bogy a vágás a 
helyszínén, a további részletesetebb előirt 
feltételek ellenben úgy az alólirí kér. erdő
hivatal valamint az illetékes crdőgouditok- 
Ságnál Jenőn a hivatatos órákban meg
tudhatók illetőleg megszemléibetők.

Pécsváradou, 1879 novemer'hó 20-án- 
(91. kir. alnp. kér. adóhivatal.

10,771 ' ~
szám. 240(3- 1)

Pályázati hirdetmény,
lJei!S sz. kir. váron köztörvénylutó- 

sági bizottsága részéről folyó évi 182;1041S 
sz. alatt hozott határozat aiajáu, ezennel 
köztudomásra hnzatik. bogy az itt hely
ben a xárosi kórház telkének délnyugat 
leié — a vitéz utczára eső részén — tel— 
építendőnek elhatározott

dolog és szegényháznak
a szükséges helyiségekre megállapított 
program szerinti tervezete és költségve
tése pályázat utján rendeltetett megsze- 
reztetni.

Pályázati dijakul megállapítanak :
A legjobb m i i r e ..........................  400 frt
A második m i i r e ..........................  200 Irt
A harmadik m i i r e ..........................100 frt
oly megjegyzéssel még is. bogy az eset
ben, ha az első díjra érdemesitetett mii szer
zője, magára az épület kivitelére is vál
lalkozó leend, ezen dij kiszolgáltatására 
igényel nem bir.

A miért is felhivatuak mind azok, 
kik e/.eu tervezet és költségvetés elkészí
tésére vállalkozni óhajtanak, hogy ezt a 
megbatározott s a városi jegyzői hivatal
tól megszerezhető építési program szerint 
elkészítvén, Jövő évi február hó 
végéig kiterjesztett pályázati batáridő 
alait, lezártan és idegen kézirásu jeligé
vel ellátottan a polgármesteri hivatalhoz 
beküld jók.

Kelt Pécsett 1879 ik évi november hó 
15 én tartott tanácsülésből.

Pécs sz. kir város tanácsa nercben : 
Polgármester.

4437 Mohács járás szolgabírójától.
k. t. 879

Pályázati hirdetmény.
Duua-Szekeső és Baar községek egye

teméből álló

duna-szekcsöi körjegyzői 
állás,

Freytag Ferencz eddigi jegyző nyugdí
jaztatása lolytán üresedésbe jővén, annak 
Duna-Szekcsön a község házánál válasz
tás utján eszközlendő betöltésére 1879-i U 
évi deczember lióiMk iiKpjának 
reggeli 9 órája tűzetett ki.

Az I871-ik évi XVIII I. ez. 74 ik 
g-ára való figyelmeztetéssel felhivatuak a 
pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen 
felszerelt folyamodványaikat bezárólag f .  
évi deczember hó H>Aig nálam ad 
ják be.

Mohácson 1879 évi novem. hó 17-én.
Nej L hJos.

szolga bíró.
242 (3—1)

Pécsett, szigeti kv. országút 24 sz. 
házamban levő

kovácsmühely és hozzá 
tartozó lakás

azonnal bérbe vehető.
Németh Gyula ügyvéd Barátok utcza 18 sz 

' _________ 245. ( 3 - : )

p i l eps i a
(eskőr) levelezés utján gyógyit- 

• t; tik I>r. Hillitacli által 
[Drezda Neustadt) ki 11,000 be

tegségi eset kezeléséből a legbővebb gya 
k őrlőttságot megszerző. 237 (2—2)

Haszonbérlet.
Megyefa határában fekvő 5 0 0  h . b<«
jedéftü tagositott birtok helyér*
Jelszerei ve úri lakóház és gazdasági i .', 

letekkel haszonbérbe adatik 
A bérleti feltételek iránt alulírottnál

láu értekezhetni. ‘"ye*
JeNveuN-zky b o l t é n

2i3. (3— 1)__________ J

Eladó rétT^
Balokányi alatt, kedvező feltételek melleit

Egy hold ré t
mely kertészetre is igen alkalmas szabad 
kézből eladó. Értekezhetni : felső Balokáuy 

utcza 10 sz. alatt a tulajdonossal *
241 (1 -1 )

Szerencse hirdetmény.
F e l h í v á s

a llanilmric állam által biztosított nigy p<iiu- 
lotteria nyeremény esélyeiben! lésztvételre, — 
melyben

S n i i l l i ő  1 7 7 .6 0 0  b ir . in r k .
1879. deczemb. 10-t .1 1830. május 14-ig biz
tosan nyerelik.

A/, aj 7 osztályba osztott játékterv 94tHJo 
sorsjegyet tartalmaz 49,000 nyereaiéuynyel es 
ezek közt a legnagyobb nyeremény

403.000 hir. márka
mellék iivetviiién vek íi jer. Márk
nyer. Márk- 8000

i 250.000 2 6000
1 150.000 f>4 5000
1 100 000 »; 4000
1 60.000 ur* 3000
1 50.000 2i;> 2000
2 40.000 12 1500
o 30.000 2 1200
,i 25.000 »;;n 1000
2 20.000 i < .■» 500

12 15.000 *.».v» 300
1 12.000 2-;. i:>» 138

24 10 000 Nth. Stíl.

A húzások min lig hivat ilosiu köz/,/t.ón*Lm;k.
A

1 e*é
li'gkö/.cl«hhi nagyim/, .sra 

>/. ere«l. mirjeiryiiek áru Mik 6 ma (ka
vagy Irl 3 50 ii. é. 1 Itl ere <1. sorsjegy
ára  <•snk 3 inrK vnay ír t  1.7ő. 1 negyeil
ereil. sorsjegy áru 11, mrk. vaígy l'rl .90
és ezen az állam Ital hi/.to.siloU enMltqi
su rs jt^ y e k e t (ii**in jM flijU eltiltott »L'érvcny*ík«*tl 
az  osszoff hórint*nl«*s firknidcso iiiclD‘H a
legtávolafifii vi<l;kckn* is el küldetünk.

A megrt*n*lc‘léskor niindcu ívsztvevű 
k;i|»j;i a hivatalos tervet **s húzás után u hiva
talos nyereniciiy-jegyzéket.

A nyeremények kifizetése vaj'y eiküdése 
közvetlenül és a szerencsés nyerők óhajtása 
szerint történik.

Megrendelések a közeli húzásra.
F. évi november 30-rn 

91. S  T  K I V 1> E C  H E K,
hamburgi (Dammthorstrassc) jóhirtléc
nek örrcndö bank és pénzváltó üzletébe 

küldendők.
I . i a S lc im lc rk e r In 7. mindenütt 

mint solid üzlet ismeretes, hangzatos reklá
mokra nincs szüksége, csupán a n. é. figyelmét 
kéri ki. 2311. (4—2)

E l s ő

iigyvédi-ügynöki-iroda
(Fennáll 1867 ik év óta.)

Ügyvédtársaimtól. egyletek-, társulatok , 
községek- és magánzóktól stb. elfogadok luindtu 
megbízást, mely peres vagy peren ki viili ügyek 
beo az egyes minisztériumok, kir. (’uria. kir. 
tábla. e. f. bíróságok, hitelintézeteknél stb küz- 
beiiiirást. helyettesítést, kölcsönügyletet, szor- 
gxlm.izast, értesítést igényel, Eszkózlok czegbe- 
jegyzéseket. készítek vád- és védiratokát.

Irodám ezélja a rendes ügyvédi működés 
mellett közbenjárásom altat a vidéki közönséget 
az iitunjáiási költségtől megkímélni s gyors és 
alapos tudósításokkal szolgálni.

l’erenkiviili ügyekben a dijak egy fél napi 
időnél többet nem igénylő eljárásért 1—."{ frt. 
mely összeg előre küldendő be.

Irodám helye: Budapest, IV. 
Bástya utcza 33.
R ^n-E nsc! .Híiidor

238. (.'! 2 | köz- é< vált '-ügyvéd.

Keskeny
útifa - mellczuborbáb,

a ftidö és incllhiijok, kiiliügcs, fojtóköhöecs, 
rekedtség és tiidölum if biztos gyógyszerei.

A term é-í/ef á lta l n szenvedd cmh< 
ja v á ra  te re m te tt  m cg h eg íe iith cflen  k eskeny  útifű 
azon rné^r e d d i í  fel nem  d e ríte tt  titk o t fo g la lja  
m atfálian , m iszerin t a ős lekenő ren d sz e r
g y u llad t n \a k h á r ty á já  ra való  azo n n ali gyors 
• s enyh ítő  haté.- iry .ik o rl.isáv a t az ille t • b e te j  
zervek  ^yó-'.vu lá-at m inden te k in te tb e n  lehe- 

töleif e lő se g íti .
Millión jfyárinónyun- -  ^

knól a e /u k o r  < > keskeny M  S í__ / V v .  •  / /
i tifiih ö li tisz ta  Tejjyül* C  m  / / ,
ir- t k ezesk ed ü n k ,k ü lö n ö s  -------- ------  ’ - 7  '
Ijjyelem l e a já n lju k  liMt.isáírilaj; b e jeg y ze tt  védj- ír iialo-f -a  -I b../'-* 
icv.'. a lá írá s u n k a t,  m ert csak  ezek iira /.* |jak  a n n a k  \ l i-á .

Schmidt Victor & fiai,
ec . k .  FZhlubiinl " y á t 'O F o k  >VÍt“ !**U, A Ilí 'p lF C ü  4

Raktár: Sipflez Tstván~gyógys7.crész, Téli Jánns, 
Spitzer Sándor és llscb Vilmos nrakn d.

í
Érdem jel Érdem jel

E D D I G  M E G  P A B A T b A ^  !

A ia a g e r W.-fól(‘
cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta

c  s  ̂  3^ sl  á t  j  -  o  1  a - j
I mely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és könnyen  

emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer mell a tüdöhajok  
görvély, daganatok, kelések bőrkiütések, m irigy
bajok, gyengeség stb. ellen.

Egy üveg ára 1 Irt. kapható gyári raktárban: Becsben 
Ifenmarlit a  szám a. **) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbuevü fllszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható : K ovács 91. gyógyszertárában, Reeh 
Vilmos, Hlauliorn 91. és Simon János fii szerke

reskedésében. B a já n : B o z s e k  és G e l l e r  ma nn gyógyszertárában, M i- 
c h i t s  lüszerk. 9fohócs : L u i z c r  V. és P y r k e r  J. gyógyszert. Sziget-  
váróit : L a z í t s  V. Ocso  d á l  és B a g ó  fiiszerkeresk. Zom borban:  
W e i d i u g e r A. és F a 1 c e o n i keresk.

*) IJjabb idő óta több ezég bárom szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamájolajt árul. Kikerülendő e megesalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint D ő r s  eb-féle c s u k a m á j o l a j j a l  meg- 
töltöttuck tekinteni, inelyeu a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
*) Ugyanitt van a scbafhauseui nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 

Hall és Rukl-féle „Sozodout gyár" főraktára, és a scbemniczi Hartenstein és 
társa-féle „Legimunose gyár“ raktára. 223. (12—3)

UNGER A N TA L és fiai
v a N k e r e sk e d é fie

B.pesten, Dunasor, Petőid-tér, (Görög-épiilet.), 
ajánlják legnagyobb raktárukat

v a s k á l y h á k b a n
fa, kütszéu és eoaks lütésre alkalmazva. K a tla 
nokat köszörült, csiszolt ésjfémzett márváuylapokkal. — 
Főraktára a szabadalmazott Blazicek Brecska télé leg- 
vonatu tömkálybáknak, a Swadlo Ferencz féle gyár ké
szítménye, a inai korig a legalkalmasabb kályhák, és 
eddig minden kisérlcit fűtésűéi a legalkalmasabbnak is
mertettek e l; ilynemű kályhákban a legegyszerűbbektől 
a legfinomabb kiállitásuakig mindig nagy készlet van.

Ugyszinte használtatnak régi és uj cserépkálybák 
betétéül, továbbá légvouat készletül és azt sikerezik, bogy 
a fiist elégetése által a tüzelő auyagnál 50°/0 takaritatik. 

Tttkaréktüahelj e k  széu ás eoaks- (ütésre al- 
£5*SFIí kaimazva Swadlo szabadalmazott redöi, tüzelési készü

lékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal a tüzelési 
anyagban 60u/0 takarittatik.

A kályhák pontos rajza valamint árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek, 
megrendelések pontosan eszközöltetnek.

—  Vidéki
222 (0— 6 )




