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E lofiietéii d ij:

postín vagv Pécsett házhoz 
küldve: etfész évre 5 f t ,  M- 
éTre2 fit. 50 kr.. negyed evre 
1 ft 25 kr. egves szám 10 kv. 
Megjelenik minden 8 zom b a- 
;on- Egyes számok kaphatók 
Weidinger X. kőuyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H i r d e t é » e k  á r a :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 0 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — M i n d e n  hir 
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

Szerkesztői iroda:
Ferencziek atezája 22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a k adóhivataltiof, intezendoi. C lő űzethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Hlauhoni Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban. Böh 0. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinö épület), valamint, a vidéken minden postahivatalnál.

l i la d ó  hivatal:
TVizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

a P é o a i  F i g y e l ő  politikai, köz
gazdászai, közművelődési és társa

dalmi hetilapra.
Uj évvel lapunk n y o lc z a d ik  

í v l  folyamát kezdi meg. Parányi 
láuczszem az idő egymásutánjáua 
hosszú lánczolatában, de elég idő arra, 
hogy egy vidéki heti lap életképes
ségét és helyi szükségességét bebi
z o n y í t s a .  Mi a teljesített hazafiéi 
kötelesség megnyugtató érzetével 
mondhatjuk el, hogy lapunk a lefolyt 
hét év alatt nem csak hiányt pótolt, 
hanem városunk és megyénk közön
ségének nélk’ilözhetlen közlönye lett.

Lap nk múltja garantirozzajövő
jét; miért is elállunk a hangzatos 
szavakba burkolt ajánlsratásoktól, 
melyre oly vállalat, mely bét éven 
keresztül minden körülmények közt 
bebizonyította életképességet, s meg
állta helyét, — úgy sem szorult reá.

Leszünk a kik voltunk: a sza- 
badelvüség e vidékéül zászlóvivői 
g a nép fel világositól, s valamint 
eddig felemelt tővel mondhatjuk, 
hogy soha sem támadtok meg az 
i gazságot ,  a b e c s ü l e t e s s é g e t ,  
a s z o r g a l ma t ,  és az á r t a t l a n 
ságot,  és soha sem védelmeztük a 
biin t, az á r u l á s t ,  a c sal  ás  t, á tn i- 
tást s egyéb h közélet porondján 
sajnos, gyakran feltünedező a l j a s 
s á g o t : — úgy ezután is csak meg
győződésünk fog vezérelni utunkon, 
melynek egy czélja van: s z e r e t e t t  
hazánk ,  M a g y a r o r s z á g  bo l 
dogsága:
.Morzsát vigyünk csak s töltsünk hézagot 
Sok morzsa dombbá, domb hegygye leszen 
Nagygyá magassá mint a Tát abércz*.

Mi, halhatatlan Vürösmartyuk e 
jeles mondása szerint e morzsát 
akarjuk lerakni ismét a haza oltá
rára, midőn felvállalt kötelességünk 
teljesítésére tovább haladunk utun
kon. azon reméu> ben, hogy közön
ségünk saját érdeke és a ez*.l iránti 
tekintetből, fáradozásunkat már múl
túnk által és kiérdemelt keliő támo
gatásban részesitendi.

Lapunk beosztása is az eddigi 
marad A l e g r é s z l e t e s e b b  tudó
sítást fog hozni a m e g y e i  és vá 
rosi  élet minden mozzanatáról, s

figyelemmel fogja kisérni a neveze
tesebb o rs zágo s és v i lág noz ga 1- 
m?.k at, hii tolmácsolój* lesz a köz
véleménynek, hogy azok is kik csak 
vasár- és ünnepnap érnek rá lapot, 
olvasni mindenről mi a uagy világ
ban történik, rövid leírásban része
süljenek. Szintúgy figyelemmel kisé- 
rendjiik az országos pol i ti  k a i, t á r 
s ada l mi ,  k ö z g a z d á s z a t ! ,  köz
mű ve lődé si, szép nii vésze t  i, i r o- 
dalmi ,  t u d o m á n y o s  m o z z a n a 
t oka t ,  s azoknak lehető rövid és 
meg is világos s érthető kivonatban 
hű képét fogjuk adui. Városunk és 
megyénk s z e 11 e in i és a uy a g i é r 
d e k e i t  készséggel védjük e e/.él- 
bói bárkinek szívesen tért adunk 
lapunkban.Tárcsánk tudományos tör- 
téueimi és szépirodalmi köz^mÍnye
ket fog hozni.

Közönségünk támogatásában he
lyezett bizalomm ii folytatjuk a kö
zönség érdekébem fáradozásunkat, 
s kérjük lapunk tisztelt előfizetőit s a 
u. érdemű közönséget, hogy ezentúl 
is, mint eddig szellemi és anyagi támo
gatásuk által t gyek lehetővé lapunk 
által a közjó érdekében vitt sikeres 
küzdésünket.

Kérjük az előfizetések mielőbbi 
szives megujjitását s lapunk szives 
terjesztését annál inkább is, mert ré
szünkről nem kímélünk semmi fárad
ságot és áldozatot, hogy lapunkat 
miuel érdekesebbé ésat .  olvasó előtt 
kedvesebbé tegyük.

Előfizetési dijak:
A Pécsi Figyelő helyben házhoz 

hordva, vagy vidékrepóstáu küldve: 
Egész évre: . . 5 ft
Félévre: . . . 2 ft 50 kr.
Negyedévre: . . 1 ft 25 kr.

A „Pécsi Figyelő" szerkesztősége.

A vér és vas évtizede,
Bizony nyomorúságos egy évti

zed volt az, mely jelen századunk
ban a hetes számot horda homlokán.

Vér és vas uralkodott benne, s 
az elemek ádáz hareza versenyre 
kelt az emberek dühével.

Kezdődött Francziaország hatá
rán, dühöngött minden világrészben, 
» ngy látszik, hogy- Montenegró és 
Albánia határán éri végét.

Olyan sysyphusi munkát vég
zett. amelyért bizony a jövő száza
dok áldani nem fogják.

Homokszemet öntött a tengerbe, 
s a mi jót mások tettek, azt egy 
csapással rombolta le.

Mindjárt kezdetben jelezte a bom
lást. Az 1870-ik év nyara egyike 
volt a legabnonnisabbaknak ; az éj
szaki széi fagya megdermeszté jú
nius hava zsengéit, s alig volt némi 
meleg azontn1, úgy hogy augusztus 
végén már valódi ősz volt.

Éjszak vad uralma következett.
Poroszország beleugrasztá Fran- 

cziaországot és úgy tett, miutha a 
háborút minden áron Francziaország 
idézte volna elő, holott ennek na  ̂
gyobb része a békét óhajtá. De P >- 
roszország biztosítva volt. Millió Ka
tonája mögött Ausztria állott egy
felől, másfelől Oroszország, tí e két 
szövetséges őrködése mellett bátran 
végezhette munkáját.

Ö t milliárd hadi oarez s két 
gyönyörű tartomány lett a munka 
bére. —

A „Welche Wenduug durch Oot- 
tes Fiigung" maga után vonta a né
met császárság megalakulását, s az 
ni ctászár elég jeliemzőieg ezt t kö
zépkori téteti Igtatta a felavatási 
okmányba, hogy: „Alizéit Mehrer 
des lfeiches.“ Tehát a kiindulási 
pont mindjárt az volt, hogy a mun
kát, iia csak lehet, s alkalom kínál
kozik, folytatni kell.

S ez elv irányt adott az egész 
évtizednek a politikában.

Amit Poroszország megkezdett, 
folytatták szövetségesei, s folytatta 
maga Anglia is, a mely alattomban 
és nyíltan Muszkaország kezére dol
gozott, midőn egyfelől megfeled
kezve arról, hogy a keleti háború 
bán szövetségese volt Francziaor- 
szágnak az éjszski zsarnokság meg
fékezésében, most jó Ígéretekkel tar
totta Törökországot, holott pedig 
koncz után várakozott; másrészt pe
dig tényleg előmozditá Törökország 
feldarabol látását, midőn eiső volt egy 
török tartomány elfoglalásában.

Azzal tehát, hogy Németország 
állt a poiitik. i vezérség élére, a vi
lág tényleg vissza ment, s oly lö
kést szenvedett hátrafelé, melyet még 
sok iö úr fog keserűiül.

Látszott, hogy a durva és nyers 
erő mai napság nem elég a világ 
vezetésére. Az a nemzet, amely sze
rette, ha a bölcsesség és gondolko
dás uemzetéuek nevezik, szóval, az 
a német, amelynek hizelgett, ha ide- 
alistikus törekvésűnek mondták, most 
egyszerre szakított bölcseitől rá ma
radt hagyományaival s dicsöité az 
erőszakot, a hóditási dicsőséget szen
tesítette. De mit ért vele ?

Tények fekszenek előttünk.
A politikai elsőséget magához 

ragedthatta Németország, de a szel
lemi fölény mégis Francziaország- 
nál maradt.

A bécsi világkiállításon barát s 
ellenség csak Francziaországnak itéi- 
lieté oda a babért, s a párisi világ- 
kiállítással uj diadalt ünnepelt Fran- 
cziaország a szellemiség és huma
nitás terén.

Németország pedig hanyatlott. A 
miliiárdok országa megkezdte a 
krachot, a melynek szomorú követ
kezményeit maiglnn érezzük, hiszen 
azóta mi is folyton csak kraoho- 
luuk.

Az anyagi érdekek tönkrejutot 
tak és mig Francziaország folyton 
erösbödik és bizton halad a vagyo
nosodba terén, Németország fiihöz- 
fához kapaszkodik, hogy megóvja 
kereskedelmét, iparát és legjobb ba
rátja A'.Pztria-Magyarország ellené
ben is a tagadás elvét áiíitja válasz
falul.

A vas és vér politikáját sínyli 
egész Európa.

Mert inig nemzetgazdasági szem
pontból tönköt idézett elő a német 
uralom, valódi erkölcsi alap híján 
az csak általános bizalmatlanságot 
keltett politikailag; s igy lön, hogy 
1871 óta minden nemzet fegyver
ben kénytelen állani, s a folytonos 
erőkifejtés megemészti a népek jólétét. 
E yik rósz szülőanyja a másiknak.

De uézziik a dolog másik ol
dalát.

A Bismarck által inangurált po
litika a sötétség országát szolgálta, 
midőn meg neai akadályozta a tö
rök-orosz háború kitörését s nyílton 
inkább az orosz érdekeket mozeííá 
elő. Így tehát erre nézve is hátra
felé ment Németország, mintha az 
emberi haladás érdekében a inan-

cziák által megtört éjszaki óriás 
talpraállitásához hozzá járult.

S mit ért el vele ?
Semmit ! Mert most azon a pon

ton van, a hol Francziaország volt 
a keleti háború kitörése előtt, hogy 
Muszkaországot megalázza, s hogy 
a muszkák túlterjeszkedése elé, sa
ját biítoka megőrizhetése Végett.— 
gátot vessen.

Németország munkáján áldás 
nincs. Mindnyájan nyögünk azóta, 
hogy Francziaország megcs ilatva a 
világ által, s belátva a hálátlansá
got, amelyet mindenfelől tapasztalt 
1870-ben, most csak azt teszi, amit 
a többi nemzetek tesznek, hogy t. 
i. csak saját háza előtt seper, gya
rapodik, s néma szemtanúja a fon
dorlatoknak, melyeket a többi népek 
kicsiuyletes érdekekért egymás eilen 
elkövetnek.

A vas és véruralora egyik ré- 
inekiut még mindig előttünk áll a 
berlini szerződés, melyet az évtized 
kezdetén inangurált politikánk.

Hogy mit foglal magában az, 
sokkal közelebbről tudjuk mintsem 
azt magyaráznunk szükséges volna. 
Nyakig vagyunk benne és kilátása
ink a jövő évtizedre is megkeseritvék.

Nem sajnáljuk tehát ez évtize
det. Hadd menjen a maga utján, és 
vigye magával a rosszat, a melyet 
mindnyájunknak okozott volt.

Nem siruiik utánna, jobbat ké
rünk. ____ (s—g.)

— A  d e le g á c ió k  f. bó 18-én
ültek össze Becsben s háromnap' tanács
kozás után megszavazták a közöskormány
nak az indemnytit két hóra, ami körül
belül 18 millió ere éig terjedhető költeke
zési szabadság. Legközelebbi összejövete
lük január 8 án lesz, de nyilvános ülést 
még akkor nem tartanak, hanem csak az 
albizottságokban fogják a közös budget 
tárgyalását elkészíteni. A delegiczió ináso 
dik szaka is alig fog bárom ülésnél töb
bet igénybe venni, miután, mint a lapok 
Írják az 1880-iki közös budgetben „uj 
mozzanat“ nincs amiben Tisza Kálmán 
és mamelukk badáé a dicsőség, mert elő
ször ezek szavazták meg a hadsereg múlt 
év tized i létszámát, s csak, mert a példa 
ragadós, lehetett azután keresztül erősza
kolni a rajxrathon is. A delegatio mely a 
kétország gyűlés zsebkiadása, természete
sen meg fogja szavazni e nagy molocb, 
a közös hadsereg fentartási költségeit. 
Kiváncsiak vagyunk, hogy a magyar dele- 
gáti.i menyire lesz kép is a magv tr ipar-

T  h  B jö  % A .
S z i l v e s z t e r  é j j e l é n
Éj van az év utolsó ejele,
A szürke felhő fedte kupoláról 
Egyetlen csillag sem mosolyg ala.
A „mindeiwég* halotti vánkosán 
Aluszsza zavartalan álmait.
A csipös szél. miként ha félne fcl- 

“ Zavarni a nyugvó természetet.
Elfojtva zengi csak fájó dalát,
S a szállongó apró hópelyheket 
Csalfán ii?i a légbe szerteszét, 
ügy , úgy. te vén anya! Ószült tejed 
Pihentesd csak ; lelked ne rázza fel 
A dal, mit a fcljajduló vihar 
Dörgve ordít majd almaid közé. . • . 
Pihenj békén! ne halld a hangokat 
Mit földi 1 tednek egy sírba hullt 
Kínteljes esztendője nyög füledbe 
Ne hogy keserv repeszsze szét szived! 
Idó! ld ő l mily gyorsan futsz te is!
Alig jővél, m ár ismét elrepülsz! 
Távozásod kinteljes sóhajának 
Keblünkbe’ zokogó viszhangja kel.
Oh, hát azért lesz uj év. hogy megint 
Uj sir többitse holtak ez imáit?
Hát csak azért látunk mi napvilágot. 
Hogy aztan megvaku jnnk fényitől ?
Óh, ha igy van, akkor te jó anya,
Ki fájdalommal szülted magzatod, 
Boritsd lelked re a bú fityolát

\
S könyezd meg, kinek életet adal 
Miért örülni földi léteién.

Ha éltünk az évvel megsemmisül. ^
S örömeink halotti gyászra válnak’'  . .  
Mert hát ha meghalunk, feltámadunk-e?.. 
Halál után uj élet var-e ránk ? ■ ■ •
Óh, nem! őrültség volna hinni ezt!
Ha szünk meyszün dobogni egykoron,
S koporsónkra dübörögve hull a hant, ,

Ott lenn . . .  mélyen . .  a néma föld ölében 
Mindannyian maroknyi por leszünk! — 
Bizony okos vala a nép, amely 
Sóhajtva -irt, mikor a napsugár 
Egy uj szülöttnek gyenge ajkait 
Először esókolá! — —
Vagy tan a rózsatőn
Ismét virulhat az a kis virág,
Amely az ősz fagyos lehelletétöl 
Elharvadottan földre hullt alá ? . . .
Nem. nem! ez nem virul!
Uj éltet ennek a sugár nem ad ! —
Más bimbókat hozhat a rózsatő ;
Uj cseesemöt szülhet a jó anya;
De ah. ki „holt-* nem ébred fel soha! 
Kemény! hagyd hát háborgó 1< lkomét 
Bűvös képed ne tartsd szemem elé !
Elég, b t  most csalódom. - Csitt!. ..Szivem 
Sajgó sebekbe’ szenved; oh, ne vágjunk 
Rajta e bősz szavakkal nj sebet!
Hát nines-e hit, mely enyhülést szerezve 
Megédesitué véges életünk'
Óráit, napjait ! — Tekints, tekints 
Vergődő lelkem a keresztre fel,
Melyen az Üdvözítő függő egykor,
S végy onnan b izta tást!
Te is, miként Ó, majdan mennybe térsz, 
Hol örökké fogsz élni — boldogan ! . . .

Paul (iyula.

F á zik  a táj . .  .
Fázik a táj. dermedez, haldoklik . . . 
Bús nyögésé felhat az égboltig.
Jószivü ég. mire jön a reggel.
Betakarja fehér köpönyeggel.

Kebled, arezod hidegségét látva,
Fázik az én szivem is, leányka !
Terítsd reá lángoló szerelmed',
Mert különben összefagy, megdermed.

Kulcsár József.

TiinriüE Iö nap . . .

Tündöklő nap azt fogadta az égn-k 
Sugarai soha másért nem égnek.
Öt szereti, értté lángol egyedül,
Nem hagyja el soha, soha hűtlenül.

Hányszor tettél t< is nek»m fogadást. 
Hogy nem szeretsz rajtam kívül soha mást! 
Mig szivedben egyetlen csöpp vér pezseg, 
Minden vágyad, gondolato t éu leszek !. .

Tündöklő nap fogadása lágy pehely.
Mit akármily gyönge s-ellő elemei.
Most mondta ki. s má nyugatra integet. . .  
Ott hagyja a kapufánál az eget.

Nem volt más a te esküd sem. mint pára. 
Elenyészett csábitód egy szavara.
Tegnap nekem Ígérted a szivedet.
Ma mar annak nyújtottad a kezedet.

Sir az ég, hogy még a föld is megsínyli. 
Tenger könnyét alig győzi beinni.
Sírok én is, fájdalmasan kesergek.
Rét orczámra bús könnyeim peregnek.

Nem sokáig visel az ég bánatot, 
fölkel a hold, kipótolja a napot 
De én a bút síromba is elviszem 
Nem pótol ki nekem téged semmi sem !

Kulcsár József.

Hegáradt . . .
Megáradt a réti patak, kicsapott. 
Bársony fűre ráhurdta az iszapot. 
Elborítja szivemet is a bánat.
Mely fölötte zavarosan elarad. . .

Barna k islány! vesztett üdvöm, angyalom 
Erttud emészt, marczaugol a fajdalom. 
Elhervadok, mint a letört rózsaszál, 
Tenger kínom, szenvedésem sírba zá r ...

Esküdöztél menyre, földre, pokolra; 
Hívem maradsz, változatlan, egyforma.

S esküvésed, fogadásod daczára. 
Jegygyűrűd 't inas bűzt. -z ujjara.

Olyan nekem ez az élet nélküled, 
a int a hajó, mely már felig elsülyedt. 
Bár sietne az utolsó zivatar,
Mely engemet mindörökre eltakar!

K ulcsár József.

K o tttr iiis  u r a m .
— Rajz. —

Fatális történet. A bárdolatlan sors 
ideplántálta a tizgarasos akták közé: pe
dig valamikor fényesebb álmok izgatták 
képzelőtehetségét; diplomátiai pályára ké
szült Annyi ragyogó példa állt előtte: a 
porból hány szellem tört magának utat a 
napsugár dicsőségéhez! Valami elszéditő, 
káhitó képzelődés volt a z : a dicsőség 
zenithién állni, egy egész nemzethez szó
lam, államok hatalmi egyensúlyát állítani 
helyre vagy felbillenteni . . . most csak a 
forintos pörök Fortunájában az elbillentő 
sors. Amazok csak délibáb-álmai voltak 
a forró ifjúságnak! . . .  A sors határozott: 
ő nótárius lett. Ezek között bizonyára az 
első. Megyéjének hctilapj® raenydörgő 
heroidákat hoz tőle. Curiális gyűlésen, 
választásnál, disznótoron neki ereszti re
csegő hangjának viharát . . . pedig külön
ben olyan jámbor, békességes férfiú, hogy 
a bogárnak is kitér az ntjából, s a mezőn 
egy virágra dehogy tudna rátaposni, a 
pókhálókat dehogy rombolná szét szobája 
falán: nem tudná a lelkiismeretére venni. 
Zárkózott ember: hetekig alig mozdnl ki 
házából, legfeljebb ha hivatalos ügy kény
szeríti a szomszéd városba. Azután meg 
kttlönösképen kerüli az asszonyfélét. Tálán 
van is oka rá. Fedi" alig huszonuyolcz 
éves ember: a kinek hozzá bollófUrtei, 
érdekes halvány arcza, csinos, barna ba
jusza van: ideálja a Icánynépnek! S ő

megmarad medvének ! Uramisten ! pedig 
mikor annyi veszedelmes szem delejez vil - 
Janyoz feléje: az a kőszolior nem rendül 
meg a gaivánütés álatt, Az „érdekes hal- 
ványság“ nem gyulád a szerelem hajnali 
pirosságába. A rideg közöny merevíti ar- 
czút. Megmar. d egy csinos, élettelen kép
nek. Megmarad vén medvének. Notári- 
nsnak.

A nótárius ott pipáz az irodája ab
lakánál : ez egyszerit ,,pipáz“ szóban aztán 
mennyi ábránd, költészet, toaszt van! — 
Pipatüstben, pipafüsttel kelnek szárnyra a 
nyugvó képzetek. A szerelmes lélek ga
lambszárnyain a kedves ablakához röpül. 
A nótárius lelkét a dikeziók villanyos vizes 
vihara electrisálja. Vagy talán még sem 
ez. A pipafüst rózsafelhő1 képezve száll a 
nótárius előtt. Tündérmeséket mond: Ta 
Ián megérti a nótáriussziv is ezt a mesét 
aranyhaju, csillagszemtt lányokról, a kik
nek ölelése oly puha, lágy, forró, csókja 
édes, kábító, mámoritó.

Uram isten, milyet! bolond gondolatai 
nincsenek az embernek! Micsoda nagy 
bolondság ig volna az, ha valami lányféle 
teremtéssel hozná össze a ház isságköz- 
vetítő sors . . .  a ki hát . . .  izé. . .

Reggel este megölelné, megcsókolná; 
egy széken ülnének, egy tálból, egy ka
nállal ennének, megvárná a szakadt ru
háit, ingeit, köz >e eldihdgatnának azok
ból a pusztai szerelmes nótákból! — — 
Bizony nem is olyan uagy bolondság ez! 
Nótárius uram megsimogatja a s'.akállát, 
egyet igazit a nyakkendőjén s önkénte
lenül a tükör felé pillant: . . .  mit is mesél 
a rózsás felhő ? . . .

Pacsirtadalt hallok: vagy csalódás, 
képzelődés? De bizony pacsirtadal az, 
vagy valami kis lány nótáz ott a kertek 
alatt. Kitekint a nótárius az ablakon: a 
homályos üvegtől-e, vagy káprázó szemei-



nak súlyt szerezni a hadserereg felszere 
lése tárgyában kötendő nj szerződések
nél '? Vagy ne legyünk reá kiváncsiak ?
Megjegyezzük még mint a Tisza aera vív
mányát, hogy delegationális intézményünk 
ismét egy lépéssel haladt a Central pár
iám ut tété. A delegatiok, ülésszakaik meg
kezdésekor mindig külön szoktak fogad
tatni a császár király által és külön szok
ták meghallgatni a császári és külön a 
k;rilvi trónbeszédet. A t. hó ld-iki fogad
tatás azonban csupán császári volt s a 
beszédet a magyar delegatiohoz is ciá 
szári nyelven intézte a fejedelem.

— A k é p v ia e lö h á s  s z e rd a l  fiié  
sébeu Tisza Kálmán miuiszteluök 13 szen
tesített törvényt adott át az elnökségnek 
kihirdetés végett. E törvények ezek: A 
József-müegyetem s állatgyógyintézet épí
tése. az 1375. XXVI. törvényczikk eltör
lése. a nyereményadó, a magyar állam- 
polgárság megszerzése, a hadi létszámnak 
Irt Hit. év végéig való megállapítása, Bosz
nia s Hercegovina vámkapcsolata, Isztria 
vámterületének bekeblezése, BródUvárakttl- 
zetének beszüntetése, a sör stb. fogyasz
tási adó behozatala Martinschizza stb. 
vámkülzetébe. a Franeziaországgal kötött 
kereskedelmi egyezmény meghosszabbítása 
a Német birodalom mai való kereskedelmi 
viszony ideiglenes rendezése, az Auxolor- 
»/.;ig és Fiume közt eszközlendő gőzhajó 
/.óm járatok segélyezése. E törvények ki- 
hirdettettek, mire basouló kihirdetés ezéljá- 
hól a főrendiházzal rendeltettek közöltetiii, 
mire az ülés eloszlott.

— Az á l l a m i  a x á m v lte l  r e n d  
szerének szabályozásáról, továbbá az ellen
őrzéséről, végre a számvevőszék szerveze
téről szóló törvényjavaslatok már évek óta 
készen vanuak, illetőleg a számvevőszék 
által elkészíttettek s a miniszterelnöknek 
átadattak, s a miniszteri tauáes előtt is 
lárgyaltattak, azonban a képviselőháznak 
még mind ezideig elő nem terjesztettek.
A számvevőszék szervezetéről szóló törvény-
javaslatot Tisza miniszterelnök még az ülés 
>/.ak folyamában fogja a képviselőház elé
terjeszteni.

.4 vállát- és közoktatási
minisztérium kebelében tniut az , Egyetér
tés- hallja most már teljesen készen áll 
a középtanodai oktatásról szóló törvény- 
javaslat annyira, hogy ennek a képiselő- 
ház elé terjesztését most már semmi sem 
gátolja.

— A ta n fe lü g y e lő k  in té z m é 
nyének gyökeres módosítása van a „Magyar 
töld“ szerint készülőben. A vallás- és közok
tatási miniszter, mint értesülünk, méltá
nyolván azt a körülményt, hogy a megyei 
tanfelügyelők a reájuk bízott nagy terü
let iskoláiban a törvény által előszabott, 
látogatásokat sem képesesek megtenni, 
annál kevésbé pedig a kellő felügyeletet 
gyakorolni, azt tervezi, hogy a tanfelü
gyelők teendőinek auia részét, mely az 
eíemi iskolákat illeti, osszák meg a megye 
területén lévő közép iskolák igazgatóival, 
kikre a bozzájok közelebb eső elemi isko 
Iák egy részének felügyelete bízatnék. Az 
eljárás egysége és ellenőrzése czéljából a 
tanfelügyelőt az igazgatók működése fölött 
ői ködés illetné, s a teendők uiiképje negyed 
e.enkiut tartandó értekezletekben állapit- 
t.Anek meg.

-  .4 kisbirtokosok löldlilfel
intézetének országos botránnyá vált ügyé 
o n a törvényszék a karácsonyi ünnepek 
alatt elrendelte a volt igazgató Végh Ignácz 
letartóztatását, kinek viselt dolgai közt 
nem utolsó helyen áll az, hogy az intézet 
tőkéjével uzsoráskodott. Ha valaki 1000 
Irt. vett kölcsön aiig kapott 300—JOO frt. 
Végh ellen egyszersmind elrendelteés foga
natosította a törvényszék a lenyitő zárla
tot az intézeti kár s az állam által előle
gezett eljárási költségek fed zéscrc 100,000 
irt. ereiéig. Végit már betek óta rendőri

tői nem látja jól azt alakot. A szomszédos 
papház nyitott ablakánál áll egy rózsás 
arczu leányzó . . . nem látui jól az alak 
ját . . .  de a hangját azt uagyon jól hallja, 
nem csalódás az. Vig, pattogó dal: 

„Elmentem én a szöllőbe 
Kálépteni a venyigére,
Venyigéről venyigére,
Fáj a szivem a szőkére. .

Szegény nótárius nem győzi eléggé 
igazgatni a nyakkendőjét: nagy zavarban 
lehet. — Lopva kipillant az ablakon, ha 
nem néz-e erre az a hamis, baöonázó kis 
teremtés. Bizony olyan furcsa izé . . . ez 
az izé . . . Az ember gziüte elfeledi az 
„államok egyensúlyát1*, hogy a saját egyen 
súlya föl ne billenjen. A disznótori, vá
lasztási, curiális gyűlési dicsőségek verő
fénye eloszlik . . . olyan sötétség félében 
botorkál . . .  és ugy szeretne azoknak a 
csillagszemeknek a fényessége után in
dulni..

Orahosszat kibatuul az ablakon a 
szomszédba/, kis ablaka íelé. Pedig az a 
leányzó rég elincDt az ablaktól, más annak 
a dolga, tisztogatás a szobában, főzés, 
mert hát vasárnap látogató is jön innen is, 
— onnan is, az erdőmester, a nótárius, a 
mányi ispán.

Odaktlnn szél rázza-zörgeti a fák 
ágait, bcsivit a nótárius ablakán. Es a 
nótárius most a szélvész nótájában is ta
lál költészetet. Különös dolog ez. Annak 
a hamis teremtésnek a nótája cseng-bong 
most is a fülében, annyiféle bolond, za
varos gondolat kóvályog a fejében. Es 
odakünn a szél, a zörgő ágak mindarról 
beszélnek, és a szája is utána sóhajtozza 
talán öntudatlan, félálomban:

„Venyigéről venyigére,
Fáj a szivem a szőkére. . .“

•

Nincs a határban olyan szép lány, 
Biot a pap toga^ott lánya, az a hamis

felügyelet alatt volt talán éppen ezért sike
rült neki elillanni, s most nyomozzák.

— A  soroksári sárgát m eg
nyitása ellen Földváry Mihály pestmegyei 
alispány hosszabb felterjesztést intézett a 
közlekedési miniszterhez, melyben kéri, 
hogy a zárgát egyelőre meg ne nyittas
sák, mert az ebből folyó minden kárért az 
államkincstárt teszi felelőssé, s egyszers
mind azon reménynek ad kifejezést, hogy 
a soroksári dunaág eredeti rendeltetésé
nek vissza fog adatni a fővárost is eddig 
fenyegető veszélynek végleg eleje fog vé
tetni. — Szomorú dolog bizony, hogy az 
intéző férfiak ezen országos fontossága 
ügyben még a közvéleményt megnyugtató 
megállapodásra nem tudtak jutái.

— Ivacskovics patrlarcha  
körlevelet küldött a szerb püspököknek, 
a melyben engedelmességre és testvéri 
szeretetre inti őket Helyettese Angyelics püs
pök iránt. Újvidéken valószínűleg Pante- 
lics Sámuel archimandrita fogja Ángyé- 
lics püspököt helyettesíteni. Pantelics haza
fias szellemű; az omladinsták Zsivkovics 
vagy Vqjnarics püspököt kívánják helyet
tesnek. Ügyan-e tárgyban Írják Újvidék
ről, hogy Angyelics kineveztetése a haza 
fias körökben, vallás s nemzetiségi különb
ség nélkül, nagy örömet okozott: de az 
omladinisták szivébe tör gyauaut hatolt. 
Nem csoda. Polit évenkint elesik 5000 
frttól, mert eddig a patriarchatus ügyvédje 
volt: Augyelics pedig kétségtelenül kiadja 
az útlevelet neki. Angyelics továbbá eszé
nek hatalmával és akaratának erélyével 
ki fogja Uzui e garázdálkodókat az egy
ház és iskola igazgatóságából és kiveszi 
kezökből az 5 millió értékű egyházi vagyon 
kezelését. Ez utóbbi táj kiilöuöseu nekik, 
mert eddig Polit uram s társai tetszésük 
szerint osztogatták a pén/.magot és jaj 
volt annak az adósnak, ki nem ugy nj járt 
el, a mint ők akarták.

Külföld.
Fraucziaország mely a most sírba 

készillő évtized kezdeten oly borzasztó vál
ságot állott ki, az nj évtizedet is válság
gal kezdi meg. A Waddington miuiszte 
rium megbukott, s bukása mozgásba bozta 
a pártokat, melyeknek sokasága egyedüli 
szerencsétlensége e különben irigylendő 
hatalmas országnak. A kormány bukása 
ugy Játszik a köztársasági és a parlamenti 
elnök közti nézet eltérés eredménye. Gam- 
betta, kit hatalomra törekvési aspiratiók- 
kal tán nem lehet vádolni, — határozott 
hive a köztársaságnak, s legbátrabb el
lenfele a royalista és az imperialista frac- 
tiokuak, kiknek merészségét Grcvy elnök 
túlságos simasága és tartózkodása ugylát- 
szik provokálta. Mindinkább több tért kezd
tek foglalni az ország közigazgatásában, 
s a Waddington kabinét pártfogolta őket,

s ez érlelte meg bukását.
A kormányválság már egy hete tart 

s valószínűleg az uj évbe is át tog nyúlni, 
s kétes hogy Grévy elnöki székét is nem 
fogja-e magával sodorni.

Oroszországban egymásl érik az el- 
fogatások. Minden bokorbau összeesküvő
ket látnak és hirlelik világgá, hogy any- 
nyit és annyit fogtak el. Pedig többnyire 
egy csomó ártatlan embert fognak el, kik
nek összeesküvéssel, merénylettel semmi 
közük. Hiába azoubau a hógörgeteg meg 
iudult s azt lándzsával többé feltartóztatni 
nem lehet! —

Az éjszaki hatalmak különben, miül 
a haraszt zörgéséről leltet Ítélni, uagy actio 
előestéjén állnak. — Oroszország minden 
diplomatája mozgósittatott, s titkos csatá
kat vinak magános helyeken, melyeknek 
okait s eredményeit sürü homály fedi. 
Oubril és Novikoff Szt.-pétervártt jártak 
titkos utasításokért, hol személyesen érte- 
keztek Suvaloffal, ki szinte nem rég ér-

znzáju, csintalan pajkos Julcsa. Elmonda
nám, hogy milyen szép a baja, a szeme, 
az arcza, kicsi lába, harmat keze: hogy 
olyan, mint a ma feslett rózsabimbó, m e
lyei a harmat fllrösztött. hajnali sugár 
csókolt . . . elmondanám, de gyÖDge az 
én szóm annak elbeszélésére. Nem értek 
én abhoz a költői mesterséghez.

Gsakbogy gyönyörűséges teremtés volt 
Hozzá olyan dolgos, olyan módos. Mikor 
az emberre nézett, hát esillagsugárral ál 
modott! Mikor megszóllalt, tündérzene 
volt az! Az első tekintetre, szóra, meg
babonázott. Az a bűbájos hamis teremtés!

Virágos tavasz. Feselő bimbó. Ked
ves kis leányzó. Körülötte tündérálom 
fényes képei lengenek; álom tele boldog
sejtelmekkel, virágillatai, dallal.-----------
Hajnali álom, bűbájos költészet! —

No hát hol is van az az Eszti leányzó? 
A kertben töri-zúzza magát a dolgos te
remtés, van most dolog a virágok gyom- 
lálásával, öntözésével, az utak egyenge- 
tésével; alig látszik ki a kis teremtés a 
sok virágból, ribiszke-bokorból, akáczos- 
ból. A madarak úgy ismerik már : együtt 
csicseregnek, dalolnak a lombos, virágos 
galy alatt. A galambok ott röpködnek 
fölötte, egyik a kezére, másik a vállára 
száll s a kis lány kezében mindig van 
bnzaszem a számukra.

A nap alkonyodéban vau. A láthatár 
széléről szétveti még egyszer a pusztára 
sugárözönét. A hazatérő nyáj kolomphangja 
a távoli fnrulyaszó álomra hivó, andalító, 
méla harmóniába olvadnak, van benne 
valami a vihar fájdalmából, s a szellő 
suttogásból, valami magasztos, szűz köl
tészet !

A madarak elmondták estimájukat, a 
galambok elszállnak, a boglyas kis török 
kakas Kukorékolva röpül a ketreezbe: a kis 
leány ugy el tudja hallgatni azt a furu
lyaszót, a madárdal Utósó hangját, sóba

kezett meg Bismarktót, kinél az angol 
nagykövet is konferált. A Három császári 
szövetséget tagadják, valamint azt is, hogy 
a szegény Törökország bőrére alkudozási. 
L jgvalósziuiib ) az a párisi jelentés, meiy 
szeriut nincs ugyan szó a bárom császár 
szövetségről, hiuem igeu is a bárom csá
szár közt a keleti ügyekre nézve létrejött 
egyezményről. Akáruiilyeu jelzőt keresse
nek is ki a diplomáim szótárából azért 
eljárásuk nem lesz egyéb uiiut a tarkas 
és bárányról szóló aesopusi mesének újabb 
kiadása egy bárauy és több farkas által 
előadva. —

Muktbár pasa a berlini szerződés 
Montenegróra vonatkozó részén jk végre 
hajtására kiküldött török megbízott még 
miudig sikertelenül küzd az aloán felke
lés ellen. Deczember 22 én a ragasiuai 
begyszorosbau Novibazár és Mitrovicza 
között a esapatjáuak rendelt élelemszállitó 
kocsikat megtámadták az albánok, a kísé
retet lefegyverezték s az egész trausportot 
zsákmányul ejtve az albán táborba szállí
tották. — ____

Az újévi üdvözlésekről.
Miuden magasztost az ember az által 

alacsonyit le, hogy saját nyomorának 
bélyegét süti reá, vagy annak támogatá
sára használja fel. Így van ez sok egye
bek közt az uj évi üdvözlésekkel is.

Igen szép, erkölcsös szokás volt ez a 
szent hajdankorban, midőn Kóma nem 
ismerte még azon bűnöket, melyek később 
megölték erkölcsét, megbuktatták világ 
uralmát s elvették szabadságát. Lélekemelő 
szokás volt ez az első keresztényeknél is, 
kik az üldöztetés napjainak keserűségét 
az által enyhítették s az egyilvétartozás 
kötelekét az által tettek szorosabbá, hogy 
az esztendő első napján, melyet ezért ün
neppé einelének, jó kiváuatokkal és aján
dékokkal kedveskedének rokonaik s jó 
barátaiknak. Egy eszményi ünnep volt ez 
atyáinknál midőn a szülők a testvér, a 
tokon, a barát s a gyermek látható jelek
kel adott kifejezést benső szivvilágában 
elő érzelmeinek.

Azóta az idő nagyot változott.
Korunk, Mill Stuart, a nagy bölcselő 

szerint a nyugtalan mozgás, a kritikai ne- 
gatio, a való .és eszmény közötti harez 
korszaka, mely barezban túlsúlyban arcai. 
A szelidenb idealismus a meztelen valót 
szem előtt tartó s egyedül kiindulási pon
tul vevő realismus háttérbe szorítja. Értéke 
csak annak van, ami gyakorlati jelentő
séggel bir. S ez elv teljesen uralván koruuk 
bölcsészeiét, uralja társodalmát is. Azödzós, 
mely a társadalmi élet harczaibau fősze
repet visz, az uj évi jó kivonatoknak is 
egyedüli aditó oka szokott lenni, sőtt 
korunk élelmessége e kérdésben máranuyi- 
ra ment hogy a „szív kívánalmait' egy
szerű adásvevés tárgyává tette.

Majd a hiú balalom vágy kezdette 
azt, másoktól kötelességképeu követelni.

Fejedelmeknek is atkáimul szolgál, 
azon szépen stylisalt hazugságok világba- 
bocsátására, melyek „uj évi trónbeszéd*1 
neve alatt szokták a politikai lapok hasáb
jait betölteni.

A közéletben pedig merő etiquette, 
üres formasággá lett e hajdau szép szo
kás átváltoztatva.

Az emberi társodalom salakja pedig 
a csuszó-mászó szolgalelkek, a bizelgés s 
aljas képmutatás eszközéül haszuálták fel 
saját érdekükben.

Végre a kapzsiság s a becsületes 
munkát kerülő lébasság arczátlau kérege- 
tesi eszközévé alacsouyitotta le.

S mig a feuebb elősoroltak csak tár- 
sodalmi ferdeségek, mik minden kiirtá- 
sakra igénybe vett irtó eszközök nélkül 
mind megunt s a mai társodalini kereté-

ját! Ugy el tud abraudozui, merengeni 
azon ! Ugy elmerül gondolatai, sejtelmei 
világába . . bizony nem is veszi észre, 
hogy valami emberféle alak félrebajtja a 
galyakat, s oda lép a lányhoz, csak ak
kor rezzen föl, mikor megszóllal valami 
hang, hogy „Eszti kisasszony*1. Vagy ta 
lán ez a hang is abból a sejtelmes világ
itól szólalt föl.

Fölnéz az „Eszti kisaszony1*: mikor 
aztán megismeri azt az embert, ki ide 
tolta a képét az ő álmai közé: hát jósá
gosán mosolygott a vakmerő arcz elé!

— Jaj Istenem, Mányoki ur, bizony 
azt hittem, hogy elveszett ránk nézve.

Szemrehányó hangon tette hozzá: 
„Alig néz felénk!“

Valaki szivének oly jól eshetett ez a 
szemrehányás.

Nagyon együgyű arczczal beszélt a 
nótárius ur:

— Megbocsát, hogy zavarom, a tisz
teletest kerestem, de azt hallottam, hogy 
a mezőre van; a kertajtó nyitva volt, azt 
gondoltam, kegyed itt lesz.-------

A kis leány pedig épen nem jött za 
varba, vidám kaczajjal beszélt:

— Édes Istenem, aztán ugyan szép
környezetben talált! Szanaszét beverő gaz, 
közönséges virágok közt — — az igaz, 
hogy én szeretem ezeket a közönséges 
virágokat, az ibolya, a szegfű, a harang
virág -------minden reggel megöntözöm
őket, este ott vagyok velük, mig eialsza 
nak — — ugy e milyen hobókás gyerek 
vagyok ?

— Milyen boldog élet itt a virágok
közt! Ha az én remet házamba csak egy 
virág is volna ! -------

Azon a közönyös nótárius-arezon is 
megjelent valami fény — — talán az al- 
konyi napsugár ? vagy valami támadó 
napfény pirossága ?

Elbeszéltek azután sok apró bohóság

ben nem illő dolgok észrevétlenül fognak 
elenyészni. .

Az utóbbi azonban, melynek indító 
oka s egyszersmind vég czélja a könuyii 
módóui kenyérkereset, csak a társ idaluii 
erkölcsi tényezők erélyes együvé bat.isa 
következtében irtható ki.

Segíteni az Ugyefogyottakon, a sze
rencsétlen rnuuka képteleneken ez a tár
sodalom egyik fő és elengedbetlen köte
lessége, de midőn ezen kötelességét teljesíti 
igen kell ügyelnie, nehogy túlzásba esvén 
a társodalom bénultjai helyett a társada
lom heréit, s igy iegveszedelmesebb^tér- 
geit ápolja és tenyéssze.

Városunk a szegény és dologbáz felál
lítása által azon helyzetbe jut, hogy könyö- 
rület filléreit nem lesz kénytelen érdemte
lenekre vesztegetői el.

Addig pedig az uj évi köszöntések 
megváltása czéljából alakult bizottság ke
zeire tegye le a polgárság e czélra száut 
áldozatliiléreit.

A jótékonyság akkor igazán nemes, 
ha a szándék tisztaságának megfelel a czél 
magasztossága.

A körülmények befo
lyása.

Ismertem az alföldön egy becsületes 
jómódú embert, kinek tán egyetlen hibája 
volt, hogy szerette a bort. Mindig kész
séggel áldozott Bachusnak, hacsak volt 
titulus rá; a titulus bibeudi föltalálásában 
pedig roppant leleményességgel birt; — 
ő csinálta magának a körülményeket. Ha 
például egy-egy vándor tót-diák, tanító, 
színész, vagy bármily művész, vagy iparos 
vetődött a községbe ; Pali bácsi, — igy 
hittak az illetőt — vitte őket bázábi, ott 
tartotta egy bélig, s ez alatt tolyt a ven
dégség minden nap.

Midőn rokonai figyelmeztették, hogy 
ily életmód mellett töukre megy családja, 
el kell pusztulnia ; — s valóban jó gondos 
feleségén s hat neveletlen gyermekén nap
ról napra jobban látszottak az elszegénye
dés nyomai; — Pál bácsi csak azt felelte: 
„A körülmények befolyása alatt nem te
hetek rnást; csak nem hagyhatom vendé
gemet éhezni, szomjazni.**

Nem találják e önök k. Polgártársa
im ! hogy a magyar kormáuy nagyon ha
sonlít Pál bácsihoz V Ez is maga csinálja 
a körülményeket, a melyek befolyása alatt 
aztán feládozza a nemzet érdekeit, csinál 
olyan politikát, mely — saját bevallása 
szerint is — az országra káros, tönkre jut
tatja a nemzetet. így meut Boszniába s 
lokozza utánua az adóprés működését, pe
dig istenember látja — sőt talán Tisza 
Kálmán is tudja — hogy uapról-uapra nő 
az elszegéuyedés s közelit a bukás. — 
Ugy látszik, most is készíti- és megsza
vaztatja mamelukjaival azokat a körülmé
nyeket, melyek befolyása alatt majd egy
szer csak kinyilatk ztatja, hogy nem le
het mást tennünk, mint ellogadni a dua- 
lismus helyett a trialismust, lemoudauunk 
nemzetiségünkről s bemenulink a reicbs- 
ratbba; mamelukjai szavazni fognak ak
kor is miut a pinty!

Váljon nem volna-e jó megkérdeznünk 
az ünnepekre hazajött képviselőnktől: 1) 
mi szentebb előtte: Tisza miDÍsztersége-e 
vagy a haza élete ? 2) Megegyeztetüeti-e 
a folytou fokozott adó prés működését azon 
szavaival, melyeket programmbeszedében 
mondott? 3) Ha már miuden vész: ka- 
puuk-e legalább egy parányi reudjelecskét 
a barakkéért? !*)

Egy Deák párti polgár.

*) Önök választották, tellát legilletékosebbek 
e kérdésekre, ajánlunk azonban még egyet: mint
hogy a tervezett uzsoratörvény szorint Tarai ur 
zálogháza nem dolgozhatik többé tíü százalékra, 
hanem csak 8 ra. és ennek jövedelme a „ f .  Z .'

ról Esztike a virágokról beszélt, mindegyik
ről annyi szépet tudott mondani, dalolni: az 
a nóláriuslegény olyan áhítattal nézte azt a 
szózatos dalos ajkát. Volt is annak valami 
babonázó, csodatevő hatalma.

Dehogy beszélt volna bele a lány 
szavába: elhallgatta volna fényes reg- 
gellg.

Azután meg azok a csillag szírnek 
oly gyönyörűen világítottak! Élgoudoita 
az a nótárius legény, hogy micsoda cso
dás, boldog világ lehet ott fönn a csilla
gok közt!

Hanem hát mi ez? Valami kevésbbé 
költői harsogó nevetés zavarta szét az 
idyllt, vagy talán nem is ők voltak az 
idylli csoporfozat. .álom volt az.

Pap uram beszélt bele a költészetükbe 
prózai jókedvvel:

Teringettét, nótárius öcsém, talán csil
lagot választottatok? Veszedelem hordta! 
hát a felhők sasából turbéko!ó galamb lett ? 
Nó fuss ide hamar te baszonytalan kis, 
lányom, ölelj meg szépen, aztán beme
gyünk egy kis vacsorára . . .

Sürgölődik a kis lány, nem is ér rá 
a baromfiai után kitekinteni, bevannak-e 
jól reteszelve az ajtók, róka, vagy menyét 
nem visz-e a búbosokból ? Azután meg 
bizony Isten elfeledkezett a boglyas kakas 
meg a kis gyöngytyúkok etetéséről. Nó 
nem is csoda; mikor annyit mesélt azok
ról a kis szerelmes virágokról . . .  a sok 
mese megzavarja az ember fejét.

Még az álomban is azok a mesék 
kóvályognak fürtös kis fejében . . meg 
az a bálvány arc, mely annyira el tud 
ábráuoozni ezeken a meséken, az is ugy 
szereti a kis virágokat . . .  A boglyas 
kakasra meg a kis gyöngytyúkokra most 
az egyszer ugyan senki se gondol.

*

Hajnalodik. A bokrokban madár ének 
reszket. A mezőség gyöngyharmattal van

A falusi nép rákfenéje,
IL

Mondj ik :  „a legnagyobb törvény sem 
oly nigyon nyomasztó, ba azt lelkin n:- 
retesen végrehajtják' azonban minden köz
mondás sántít és kivételt enged a most 
idézett is, mert az 137(3. évi XV. törvény- 
czikket lelkiismeretesen végrehajtani se n 
lehet. Midőn Tisza és Széli ezen törvény- 
czikket megfaragták, sze nük előtt csak 
egy czél lebegett, t. i. a kormány önké
nyétől függővé tenni az adóprést, hogy 
igy mindenkor a közösügyes molocb szí 
mára a szükséges pénzt elötererahessék, 
nem gondolva azzal ba az által a p »lgá 
rok kilencztizedrésze is tönkre megy. X :m 
akarok a most idézett törvényczikk azon 
paragrafusairól értekezni, raeyek a jöve
delmi adók kivetéséről szólnak és oly ér
zékenyen az adózók zsebébe nyúlnak, c< ik 
azon látszólag ártalmatlan passusra telki- 
vöm a tisztelt olvasó figyelmét melysze
ri nt : „az évnegyed harmadik haváb in is, 
az adó végrehajtás utján behajtható.1 Ezeu 
nehány szó lehetővé tette a pénzügymi
niszter azon dicsekvését „hogy az egyenes 
adó minden évnegyedben majd hiáuy nél
kül az állam pénztárába belolyik,*1 és hogy 
ennélfogva bátran azt lehet következtetni, 
hogy a nép adóval túlterhelve nincsen.

Tisza Kálmán, jelenleg helyettes pénz 
ügyminiszter, kiadja az adófelügyelőknek a 
szigorú rendeletet, hogy deczember végéig 
minden néven nevezendő adót utólsó kraj- 
czárig hajtsanak be, ezek a jegyzőknek és 
községi birákuak esnek, fegyelmi elírás
sal pénzbüntetéssel sár. fenyegetvén, ezek 
ismervén a nép nyomorát megvauusk győ
ződve az adóbehajtás lehetetlenségéről, de 
Damocles kardja fejünk felett lebeg és 
hogy a felelőséget magukról elháríthas
sák pandúrt kérnek. A pandúr az adó
hátralékosoknál házról-bázra jár pirau- 
csolni; „Holnapig mindenki fizesse az adót, 
különben foglalás és zálogolás lesz.'1 Más 
nap a jegyző minden hátralékost pandúr 
által magas személye elé tereket, szidja 
............ két és még egyebet, azután min
dennap küldi a pandúrt házról-bázra az 
adófizetést beparancsolni; hasztalan, a Ind 
nincs ott nem lehet, — bounét pénzt lenni? 
eladni valója nincs, kölcsön venni nem 
lehet, mert senkinek sincs pénze, az uzso
rás pedig semmi árért sem ad péuzt köl
csön ; a nép már-már megunta a pandúr 
mindennapi kelletlen látogatását (mik mel
lesleg legyen mondva annyiba, vagy többe 
kerülnek mint az orvos látogatásai), de 
bála Istennek iine megjelenik a mentő au- 
gyal. Az uzsorás látja, hogy a szegény 
nép már elegendően meg van puhítva, 
ugy hogy néhány rongyos forintért lelkét 
az ördögnek is adná, megesik emberba
ráti szive és eltökéli magát embertársain 
segíteni a hogy csak lehet, elmegy ház
ról házra, de csak oda, hol adóhátralék 
van, mintha az adóhátralékosok lajstroma 
kezében volna, és ámbár tudja, hogy egy 
házban sincs eladó, de még ennivaló ga
bona sem, kérdezi: vau-e eladó búza, árpa, 
zab, kukoricza ? Nincs, ez majd a kivétel 
nélküli felelet, „nem tesz semmit, biztat 
az uzsorás, megveszem én a jövő termést is.“ 
És most a szegény adózó nem képes két
ségbeesésében magán segíteni a legundo
kabb uzsora martalékává lesz. Pénzt ma
gas kamat mellett kölcsön adui nem mer 
az uzsorás, mert minden fnrfangj i  daczára 
veszélyeztetve lehet a tőke is, de van más 
mód is, a szegény embert segíteni és mind 
a mellett öt-hat száz perczentet nyerni; — 
ba Trefort miniszter az alapítványi birto 
kokat korleseiuek és a kormány niarne-

szerkeszlöjeneli, illetőleg a zálogház kezelőjének 
sem eleg, valljon ezen érzékeny károsodásának 
helyrepótlása meg lett neki Ígérve és hogyan lég 
kárpótoltatni, s valljon fog-e ta ra i u re /en  u/sora 
törvény elfogadására szavazni V rtzerk.

bunezve fehér virágcsillagokkal, sötétzöld 
bokrokkal tarkázva.

A falu munkás népe nótázva megy a 
mezőre, a távolból idebangzik, mint egy 
elható ábránd sóhaja, a pásztor síp tiaugj i 
talán ott is vau a dalos lányok közt az 
az az egy, kinek a nótája reszketni kezd 
erre a hangra, s aszive körű! valami külö
nöset érez.

„Hej maholnap az én piros rózsám
Csikósné lesz az alföldi rónáu . . . '

Nótárius uram ablakja kivan nyitva. 
Az illatos, üde levegő beomlik a szoljába, 
a hol már niucs az a régi rendetlenség. 
Az Íróasztalról eltűnt a halálfej-tintatartó 
s egy csinos rézszobor került a Helyére. 
Nem is álmadozik az államok egyensú
lyáról, a restanratio viharairól, ói mos argu
mentumokról. Nótárius uram baja nem 
ágaskodik most a felhőknek: a csont lesh 
meg a kefe illendően rendre simitá. A 
marcona, mord ember most maga a jóság. 
Valaki bizonyosan megbabonázta. Talán 
az a hamis papleány . . .

Nó hát azután . . . ugyan minek is 
kerülgetjük már ennek a közönséges his
tóriának a végét. Ugy se sokat szépíthe
tek rajta. H át a vége olyan köznapi cere
mónia, a mit házasságkötésnek neveznek.
A bázasélet boldog költészetéhez már néni 
nyúlok : csicseregjetek, daloljatok, suttog
jatok madárkáim . . .  te vén nótárius le- 
géuy, te hamis, haszontalan kis lány!

Belemarkol rózsás n jjacskájaival annak 
az embernek a bozontos szakállába, meg 
tépázza csupa szerétéiből Jajj, te esuuy* 
ember, ugyan hogy is tudtalak annyin* 
megszeretni! Azután odanéz az ő leije 
urának a szemébe, meg is öleli azt a csú
nya embert. . . Hanem azért már f*. bá
bosokról meg a kis gyöngytyúkokról sem 
feledkezik meg.

Borsos István.



lakjainak potom árért bérbe tudja adni, 
nuórt uj u venné az uzsorás is a szegény 
paraszttól földiét és munkáját, ha a ter
mény tőzsdéa farosánál furcsább határidő 
üzleteket kötnek, miért ne venné az nzso- 
rés a megszorult paraszttól jövő évi ter
mésének egy részét? és úgy történik, 
liogy az uzsorás 5 —ö forintért kap jövő 
évre egy hold kukoricza földet, melyet 
a tulajdonos csak felszánt, elveti, raeg- 
kapálja, töitegeti a knkoriczát töri, a 
kukoriczaszárt kivágja, a babot, tököt 
szedi és azután a nagy emberbarát ud
varába illetőleg padlására viszi, — tör
ténik az, hogy az uzsorás határidő Uzle- 
tébeu megveszi az adóhátralékostól a jövő 
évi augusztusban vagy októberben szállí
tandó búzát lóerejét 1 ft. 50 kr.—2 ftér , 
egy zsák kukoriczát 25—30 krajezárért, 
mert úgy mond jövő évre kitűnő termés 
és minden nagyon olcsó lesz, — a meg
szorult szegény ember némi habozás után 
ile mégis kénytelen rá állui, és így lesz 
számtalan különben szorgalmatos és taka
rékos gazda és annak családja az állam 
kegyetlen adóbehajtásának áldozata.

Épen ma olvastam az uzsoráról és a 
káros hitelügyletekről szóló törvényjavas
latot, nem tudom lesz-e ezen törvénynek 
a benne elősorolt esetekben valami baszna, 
de azt bizton állíthatom, hogy az itt ál 
talam híven ecsetelt usorás üzleteket még
sem érinti és hogy az uzsorának lehető 
kiirtására csak egy mód van : „ne semi- 
sitse meg a kormány a polgároknál a 
megélhetés lehetőségét és ne támadja meg 
az adóalapot/* mint azt a végnélküii adó- 
íelenielés és a kegyetlen adóbehajtás ál
tal teszi, akkor — de csak akkor nem 
lesz alapja az uzsorának és sok százé cr 
szorgalmatos család ineg lesz mentve a 
hazának. Ez volna az egyetlen uzsora tör
vény mely a magyar polgár testén rágod > 
e rákfenét gyökeresen kiirtani hivatva és 
képes volna, mert jó módú polgárok kő 
zott nincs talaja az uzsorának : jobbat nem 
kívánhatok az újévre.

Baranyavár, 1-371*. deczember 22-én.
Gareisz József.

1 h o r r iz s g á la l  I n c h  hí u r a  v a ló  
k ik é in ié * é h e z  k ö v e tk e z ő  m eg- 

je g y z e m lö .
A „Pécsi Figyelő” 51 ik számában a 

-/.akfértiak által ejtett vélemény szerint 
Wertbeimer .1. borkereskedőnél egy bordó) 
bor találtatott, mely igen kevés fuehsint 
tartalmazó lett volna, ez tehát a comissiA 
által további ügyelem alól felmentetett 
unnék következtében Wertbeimer .1. ezen 
bort az utczára szabadon bocsájtotta. Erre 
nézve azon egyszerű kérdés merül fel, - 
miszerint volt é a eomissiónak arra aiapm 
oka ezen kérdéses bort felsőbb jóváhagy is 
nélkül a tulajdonosra bízni? Aligha igen.

A „P. F.“ ugyan két kikémlési mó
dot tett közzé, a fuehsint vörös borbtn 
könnyű utón feltalálhatni, — de ezen k:- 
kémlési mód mint igen is alaposan em
lítve volt, csakis rövid utón a bort feliile- 
teseu íuebsinra kikémlelni, s a gyanús 
esetben, azt vegyelemzés által bebizonyi 
tani, tehát a tucbsiut mint minőségileg 
mint mennyiségileg csalhatatlanul kintit 
tatni. — Úgy látszik a kísértő szak
értők a tény bebizonyítását figyelembe 
sem véve, azt vélték, — elegendő a di
csőségre a fentebb említett módok, 
vagy az iiyenhez közel álló mód szerint 
a kimutatást eszközölni, — Így legalább 
nem kerülhet sok fejtörésbe a fuehsint f 1 
ismerhetni.

Annyi bizonyos, miszerint a felülviz - 
gá'.o szakértő, először is illető expertek- 
től követett eljárást szőrül szóra megjegyezv e 
kívánja; melet'e legalább a corpus delieti 
előuiutatását, — végtére a fuebsinak meny- 
uyileges meghatározását; ezek hiányában 
az egész vizsgálat mint nem helyes, visz- 
szautasittatik.

Ennek folytán igen is nem jó volt a 
bizalmi férti aktól, az ügyet oly könnyedén 
venni, s a Wertbeimer féle ügyet oly fel
ületesen véve ignorálui, annál is inkább 
minthogy az úgynevezett szakférfiúk ne u 
éppen azok közé tartoznak, — kikre 
e toutos ügyet minden leiülvizsgálat 
nélkül bízni lehetne, de sőt nem is kompe
tensek. Skoff tanár nrrol azt tudjuk, hogy 
igeu száraz előadása mellett egy szeren
csétlen experimentator, erről az előadásait 
amúgy is ritkán követő kísérletei ta
núskodnak, miutbogy ritka esetek közé tar
tozik, ha egy simplex kísérlet tandem ali- 
quaudo sikerűi, — ezeket bőven bizonyít 
jak Skotf uruak a felnőttek szamára tar
tott előadásai és kísérletei, melyekre még 
a nők is igen élénken emlékeznek.

Azonkívül az is tény, miszerint Skotf 
ttruak egyetemi diplomája nincsen, ilyen 
vizsgálatnál ezen körülmény a legelső kérdé
sekhez tartozik. Sebapringer ur technikus, 
de az ilyen esetben sem auetoritas, — le
het légszeszgyári igazgató, még hozzá 
köuyvvivő is, mint szakértő azonban 
nem léphet tel. Ennyi e tárgyra vo- 
natkozálag szolgáljon mint irányzó, — 
annyi bizonyos, ha ez ügy szigorú vizs
gálat alá kerül, csakis a fenneralitettek 
fognak figyelembe vétetni.

. . .  tv . .  .

Különfélék.
— A magyar országos segélyzö nöegy- 

let (veres kereszt) központi választmánya 
tisztelettel kéri az összes ivtartókat, misze
rint az alapszabályok 8—12 §§ ai értel
mében a tiókegyleteket és azoknak választ
mányait megalakítani és az alapszabályok 
21 §. szerint a vidéki választmányhoz, 
vagy a hol ilyen még nem alakult meg, 
közvetlenül a központi választmányhoz

főuteza 105. 6) aláírási iveik, illetőleg

évi jelentéseiket január 20-ig benyújtani 
szíveskedjenek.

— A pécsi jótékony nőügyiét kará
csony fájára adakoztak továbbá : Dulán-zky 
Nándor megyés püspök 100 frtot. Prlck 
Vincza 20 frtot és 20 mázsa szenet. Polák 
kationok 5 ft. Oíocska Etelka, Koszits Teréz, 
VészN., Engeszer N , Mészáros N. Scholcz 
Antalné, Sehu'hof Róza, Stirling Mari, Si- 
monfay Mari egyenként 2 frtot. Kindl Amá
lia és R 'i a féld Róza 3 frtot. Bolgár K., Stei- 
iinger N„ Mészáros N., Kanframu Niu- 
dorné,SehulczTeréz, ValentinO.tilia ésRat- 
kovics Vaiburga egyenkiut 1 frtot. Zelwsz 
egy öl tűzi tát. Förster Adél ruhákat, Alt 
és Bőhm 3 pár czipőt 2 pár harisnyát,
5 gallért, 1 kendőt 3 melegítőt és 10 pár 
kesztyűt, Beck Márton több kalapot. Ková- 
csies Mari 20 kötegben konyhasót. Klein 
Teréz 1.3 db kendőt. Ntgy Gyuláné egy 
kosár bábot. Mirbacb báróué használt ruhá
kat, Ócskái Autalné egy fdöltőt. Scbueid 
Mari egy inget. Bodó Karóim gyümölcsöt 
a karáesonfára, Kaltnekker és Vachaueraé 
asszonyok 4 do nagy süteményt. Cseh 
Anna még három felöltőt. Zsolnay Vilmos 
egy kocsival kőedényt, amely kegyes ado
mányokért meleg köszönetét uyilyánitja a 
választmány.

— Boldogabb az, a ki ári, semmint ki 
az adományt kapja.*. Jelszava az általá
nosan tisztelt megyés püspökünknek. A 
„Mohács® egy kimutatást közöl, mely sze
rint azon rövid két év alatt, mely a pécsi 
püspöki szék elfoglalása óta eltelt, piis 
pökünk tizennyolezezer forintot meghaladó 
összeget ajándékozott humanitási iskolai 
és közművelődési czélokra, átnéztük a jegy 
Kéket és még hiányosnak is találtuk, mert 
több tudomásunkra jött ad talány abba 
befoglalva nincsen. Nem kell még m ^ f e 
lejtkeznünk itt arról, hogy ezeket itteni 
püspöksége első éveiben áldozta, midőn 
tudvalevőleg jövedelmű érző tény rövid
sége* szenvedtek.

— A pécsi kereskedelmi és ipartana 
laí által a borkereskedők kérelmére tel
jesített borvizsgálat eredményének hivata
los közzététele a múlt vasárnapi gyűlés ha 
tározafa értőmében 8 napra el !e*t ha 
lasztva. Történt p ólig ez azúr , mert En 
gél .fázisét ti a. kimé1 tudvalevőleg íuchsinos 
bort találtak, azt kérte, hogy a közzététel 
nalasztassék el 3 napra, a mikorra is meg 
szerzi mindazon adatokat, melyek őt a 
borfestés gyanújától megmentik. Nem te
hetjük, hogy legnagyobb megbotránkozá
sunkat ne jelentsük ki a fent tisztelt tár
sulat ezen megfoghatatlan eljárása felett. 
Tény az, hogy Eugel J. íiai ezég piaezéi 
ben fuxinnal mérgezett bort találtak. Tény 
az, hogy a rendőrség Ilit ily tartalmú 
bordót lepecsételt. Tény végre és leginkább 
liogy a uevezett ezég ezen a fenyatő tör
vényszék ele tartozó ügy által a b a r a. 
n y a m e'g y e i b o r t e r m e l é s n e k  vég
telenül sokat ártott, melyet csak erélyes 
vizsgálat és a bűnösöknek kérlelhette;! 
megbüntetése tehet jóvá. Az a búza vona 
melyet ez ügyben tapasztalunk, épeu auy- 
nyit árt a nevezett ezégnek, mint a kül
lőid előtt már úgyis nagyon megingott ke 
reskedelmi bitelüakuek. Vegye a rendőr 
ség teljesen kezeibe ez ügyet s járjon el 
benne oly lelkiismeretességgel, minőt az 
ügy komolysága s megyénk, sőtt hazánk 
anyagi érdekei megkövetelnek. Nem el
nyomást kérünk, hanem részreha latlan 
igazságot! A szerecseu mosásnak ez ügy
ben seui értelme, sem jogosultságai —

— Dárdán a caszinó egyesület szép 
számmal megjeleut tagok részvéte mellett 
e bó 21-én tartotta közgyűlését. Feldl el
nök, Hölbliug pénztárunk és velők az 
egész tisztikar Iclépé-se folytán újra vá
lasztattak : Kovách Alajos igazgató, — 
Ehrenletzberger Vincze pénztáruok, Farkas 
Lajos és Fridrich Károly titkárok,^ Feldl 
István, Hirsch Lajos, Jellasich Károly, 
Lölficr Vioczc, Majer Béla, Kiuneíh Adolf, 
Bal -skó János, C/.iugell Sándor, Ferderber 
Emil, Hölbling György, Schultz Károly és 
Fritse Ede választmányi tagokká.

— Siklóson f. hó 2 1 én mint a lap- 
bau már előre jelezve volt egy „Korcso 
lyázó-Egylet“ alakult. A résztvevők száma 
oly nagy, hogy az egylet tagjainak kevés 
áldozata mellett is addig itt helyt télen 
még nem ismert élvezetet nyújthat. Ajánl 
juk e téii tornászást, mint a legegészsége
sebb és legkedvezőbb gyakorlatot, nem
csak a fiatalság, hanem a felnőttek részére is.

— A második zártkörű tánezmulatsá- 
got a jövő rövid farsangra január 17-re ren
dezik a pécsi keresk. önképző és oeteg- 
segélyző egylet tagjai alaptőkéjük javára.
_ Jegyek a meghívó előmutatása mellett
előre válthatók Valentin Károly, Ziruer
M. és Alt és Böhra uraknál. — Személy
jegy 1 Irt 20 kr., esaládjegy 3 írt. — 
Felülfizetések mint rendesen köszönettel 
vétetnek. — Kívánunk jó sikert hozzá.

— Megyénk drávnmenti vidékétől iv 
ják neküuk, hogy ott nem kis mértékben 
veszélyeztetik a közlekedést a -szokatlan 
nagy számban kullogó farkasok, melyek 
minthogy a Dráva befagyott kényelmesen 
sétálnak ide át. Egy alapos liajtóvadászat 
nem ártaua, úgy az sem, ha az illető köz
hatóság minden ilyen elejtett fenevad után 
némi jutalomban részesítené az illető va
dászt.

— Tálasy ur és a „Néptanoda.1' A 
helyben megjelenő s daróezos modoráról 
átalán ismert „Néptanoda“ czirntt tanügyi 
közlöny a „Pécsi Figyelő egyik múlt szá 
inában Tálasy, a somogymegyei másodtan- 
íelttgyelőre vonatkozó kedvező s magábau 
véve ártatlau közleinéuyUiiket meghazud
tolni és gúny tárgyává tenni iparkodott. 
Ha a „Pécsi Figyelő” tek. szerkesztőjének 
nem tartoznánk vele, figyelemre sem mél
tattuk volna ama hetveakedő emberek 
irka firkáit, kiknek ezéliataival és uevet

séges törekvéseikkel minden iézan gondol
kodású ember már régóta tisztában van. 
Ez alkalommal is egyedül csak aauyit ta 
lálunk jónak e tárgyban felhozni, hogy 
az említett tanfelügyelőre vonatkozó tudó
sításunkat biztos kiforrásból merítettük: 
tehát az akkor közlőttek oly tények, me
lyek kétsésrteleuné teszik, hogy hazánk 
tanfelügyelői közt vanuak olyanok is, kik 
lelkiismereteseu felelnek meg az iskolai 
törvény követelményeinek . . . .  S miután 
csak ily módon lehet megyei tanügyttnket 
emelni és virágzásra hozni, azért megér
demli Tálosy ur, ki kerülete iskoláit szor
galmasan látogatja, ismételt dicsétetünket 
és elismerésünket.

—- Hegyen völgyön lakodalom Ott 
vagyuuk azon pontou, — a hol az el- 
nyomorodott, kifosztott nép már nem zú
golódik, hanem siet bármi utón módon, 
óráit vígan töltve anyagi romlása feletti 
búját eltéledui. — A helybeli zllogházak 
a karácsonyi szent ünnepekre kifogytak a 
forgó tőkéből és annyira megteltek zálog
tárgyakkal, hogy már nincs is helyük 
többnek felvételére. — A luxus élelmi czik 
kekben és szeszes italokoan nagy a vá 
sár és forgalom felcsigázott áruk daczára, 
annál szomorúbbak a hasznos és szttksé 
ges czikkek előállításával és árusításával 
foglalkozó iparosok és kereskedők, ezek
nél ugyan ott ragad az áru, ha csak hi 
felre el nem vesztegelik. — Á italában azt 
mondhatjuk már a többségről, hogy má 
tói holnapra élüuk és nem gondolunk a 
holnaputánra, — valljon meddig tart még 
ez állapot?!

— Csóka Sándor szinig A/.gató a közön
ség óhajának megfelelni kívánván társu
latának erősbitésére két énekesnőt a Rüh 
nővéreket, Etelt és Amáliát, kik Kassa 
kedvenczei voltak három éven át. szer 
ződtete, tegnap volt első felléptük a „Kis 
doctor" operetteben. Hisszük, hogyamüértő 
közönség a színigazgató által hozott áldo
zatot méltányolva ezért kárpótolni fogja.

— Vcdress Gyula tehetséges és c mel
lett művészetében folyvást haladó szinés/. 
jutalomjátékául előadatik D'Ennery itt még 
nem látott hatásos színmüve: Őrültek háza 
Dijonban. — Ajánljuk a jutalmazandót 
is a t. közönség szives figyelmébe.

Dunába ugrott gózkocsi. Vasúti 
baleset történt, a múlt hetekben Gomboson 
•i alföld fiumei vasút egyik vegyes vona
tán A mint a vonat ugyanis a gőzkompra 
vezettetett, hogy a Dunán áthaladjon, a 
két hátsó, egy üres és egy petroleumus 
bordókkal telt teherkocsi kikapcsolódván, 
egyenesen a Dunába rohant. A kocsikat 
csak nagy munkaerő alkalmazásával hoz
hatták ismét a víz felszínére s onnét a 
partra. .Szerencsére emberélet nem esett 
áldozatul.

— Az évi grahilácziók megszüntetése. 
A fővárosi hatóságok, pénzintézetek, biz 
tositási társaságok s azok tagjai, nem 
különben az egyletek és malmok elhatá
rozták, hogy a kölcsönös uj évi üdvözle
teket megszüntetik.

— Gyászjelentés Kardos Kálmán 
aranysarkanytyns vitéz, Kornélia, Hermin 
és Emília fájdalom telt szivvél jelentik sze
retett édes atyjuk Vaszkai és Kardosfalvai 
Kardos Antal Baranya vármegye volt tő- 
birája és alispánjának, folyó hó 21 én, 
élete 70 évében, a halotti szentségek ájta- 
tos felvétele után, végelgyengülésben tör
tént gyászos kimultát. A boldogultunk hült 
tetemei e bó 23-án fognak délelőtti 11 óra
kor Hidasdon a családi sírboltba örök 
nyugalomra tétetni: az engesztelő szent 
mise-áldozat temetés mán a házi kápol 
uál an fog a Mindenhatónak bemutattatni. 
yildás és béke hamvainak!

— Dr. Ribáry Ferencz. Viláytörté- 
nelmének® megjelent első kötetét raegkül- 
dötte Rudolf főberezegnek, ki azt a leg
nagyobb elismeréssel fogadta, a mit szer
zőnek, főudvarmestere Bombelles grófáltal, 
ki is fejeztetett, azon óhaja kíséretében, 
vajha a szerző „a magyar irodalomnak 
díszére váló e munkáját® akadálytalanul 
befejezhesse.

— József föherczeg és a magyar nép. 
Az Arad,negyében pusztító árvíz alkal
mával József főherceg épen aradinegyei 
birtokain volt, s hogy mennyit te í a men
tési munkálatok körül, tudja unudeuki. 
Egy érdekes epizód azonban eddig titok
ban maradt. Aradmegye több községe 
között Erdőhegy községét is elöntéssel 
fenyegette az árvíz ; zúgtak a vészharan
gok s a nép özönlött ki a töltések felé. 
A gáton megjelentek között az elsők egyike 
József föherczeg volt, ki látva a nép két
ségbeesését, oda kiáltott: „Mutassák meg, 
jó emberek, merre vágjuk át a töltést 
hogy a víz az én töldjeinet öntse el, s a 
község megmeneküljön.® Az emberek eleinte 
alig akartak hinni (liléiknek de a főher- 
ezeg ismédé a fölhívást, mire többen az 
öregek közül egyszerre válaszoltak: „Mit 
gondol fenséges ur, mi azt az áldozatot 
nem fogadhatjuk el, hanem védni fogjuk 
magunkat körömszakadtig.® S neki állot
tak a töltésnek, s megvédelinezték a viz 
ellen. —

— Uj czimii bélyegjegyek fognak a 
lövő évi január hó 1 tői kézdve életbe- 
épni. A magyar korona területén 18JS- 
évi attg. hó l-ső napjától kezdve forga 
lomba levő, zöld alapszínnel ellátott magyar 
bélyegjegyek helyett 1380. évi ianuár hó 
l-ső napjától kezdve más szinit alapszín
nel ellátott, de különben változatlan alakú 
jegyek fognak forgalomba hozatni, meg
jegyeztetvén, hogy a foriutos eategoriáju 
jegyek alapszíne rózsaszínű, a krajc/.áro- 
soké pedig söti'tbarua lesz. A jelenleg 
használatban levő bélyeg’egek 1880. jan ár 
31-ével fognak használaton kivül helye
zett bélyegjegyekuek 1880. évi január 31- 
ike utáni használata törvéuyes bélyeg

kötelezettség nem teljesítésével egyenlőnek 
fog tekintetni s az illetéki törvény szerint
ezzel egybekötött hátrá yos következmé
nyeket fogja magi u*án vonni A forgal
mon kivül helyezett el nem használt bé
lyegjegyeknek. a törvényes határozna inyok 
megtartása mellett a bélyegraktáraknál és 
kir. adóhivataloknál iugyen leendő kicse
rélése 1880. évi február hó 1-től ugyaua- 
zon év ápril hó 30 ig terjedő határidő 
tűzetik ki, mely határidő után a forga
lomból kivont bélyegjegyek sem kicse
réltetni. sem megtéríttetni neai fognak. 
Ipari és kereskedelmi könyvek, nem 
különben oly váltó űrlap >k, számlák stb. 
melyekre még az eddigi békegjegyek 
1880. évi jan. 31 ike előtt eszközölt sza
bályszerű hivatalok felülbélyegzés által 
alkalmaztattak, ezen időponton tnl is aka
dálytalanul vétethetnek használatba-

— Madár per. A szegedi kir. járás - 
bíróság előtt a napokban olyan p >lgári 
pörben tartatott tárgyalás, melynek sze
replői, a véletleu összetalálkozása folytán 
egy természeti kategóriába tartozó névvel 
biruak. A fölpörös neve Rigó, az alpörös 
Veréb Mátyás. A tárgyalásnál tanuk vol
tak : Sas Lajos, Varjú Gábor és Szarka 
Máté. Tehát valamenyien madarak. Volt 
már a Bachkorszakban Mohácson egy ily 
szárnyas szolgabiróság, segédszolgabíró 
volt: Csirke, toll nők: Csóka, írnok: Póka.

— Szegény ember szerencséje. A 1864- 
iki államsorsjegyek főnyereménye legutóbb 
a prágai leszámítoló banknak jutott, mely
nek részvényei rögtön tel is szökkentek 
tizenöt forinttal. A részvényesek örömét 
azonban egy szegény ember siratja, a kit 
tulajdonképen illetett volna a nyeremény.
A nyertes sorsjegyet ugyanis egy hajdan 
jobb sorsban élt, de most szegény ember 
zálogosította el a banknál s egy ideig 
fizette is a kamatot; az 'utolsó batáridő
nél azomban képtelen volt fizetni s a sors
jegy odaveszett, a bank tulajdona lett. És 
kevéssel utóbb erre a sorsjegyre esett a 
főnyeremény, mely a szegény embert úrrá 
tehette volna!

— Petitiók! A szerb skuptsinában 
közelebb igen komikus kérvények olvas 
látták fel. Egy belgrádi cipészinas a közer 
kölesiség hanyatlásának meggátlását kérte. 
Egy poigár feleségét a sophiai bolgár 
püspök rabolta el, azt kérelmezi, hogy a 
kormány feleségét szereztesse vissza és őt 
sértetlenül helyezze férji jogaiba. A kérvé
nyeket egész komolyan jelölték ki tár
gyalásra.

—- Azon zsidók bünoerében, kik csa
lás utján vonták ki magukat a katonai 
szolgálat a'ó! a budapesti kir. tenyitő tszék 
kihirdette az Ítéletet, mely szerint: ifjú 
Seliicdlcr Jakab ujouezszökés miatt 2 heti, 
Wenszky József 3, Bauer Autal 3 heti 
fogságra ítéltetett. Láng Edének a vizs
gálati fogság büntetésül betudatott, Lőwin 
gór Jakab ugyancsak ujouezszökés miatt 
3, Bastar János 2, Sachs Mór 1 heti, Mill- 
ler Károly 3 napi fogságra Ítéltetett s 
K ein N.-nek a vizsgálati fogság tudatott 
be betüutetésül. A fenuti büuténybeni büo- 
részesség miatt eli'éltettek Löwinger Lipit 
1, Sachs Ignáez 1 heti, Hess Róza 24 
órai fogságra, Fleischmann Adolf csalás 
miett l ' / j  évi börtönre ítéltetett. Edenben 
Horn Arnold, Geldstein Károly, Gruber 
Dávid, Ebrlich Miksa, Hamuiéi Nándor, 
Kranszmann Ferenc, id. Schindler Jakab 
Hochsteiu Magdolna* Láug Izrael s Erlich 
Ignác a vád alól felmentettek.

— Szombathy Ignáez győri jogtudor 
és főreáltanár egy kis füzetet adott ki e 
czim alatt: „Magyarország hajdaukora a 
vizözöntöi a római hódításig.® Nehogy 
kritikánk érdekeltnek látszassék n -m eresz
kedünk abba, hanem adjuk szószerint, a 
„P. H.“ ismertetését. A mü 84 lapra tel
jed, azonban ebből 40 lapot szerző rövid 
önéletrajza foglal el. Ez önéi traiz szintén 
csaknem az özönvíznél kezdődik, s miit 
(lénkit bizonyosan érdekelni fog az eddig 
ismeretlen nagyságunk 1039 ben kezdődő 
családfája, melyhez számtalan táblázatos 
kimutatás van csatolva a vizözöntöi a 
római bódításig, s attól ismét a szerzőig 
terjedő Szombathyakuak. Örvendünk, hogy 
szerző megkönyitette leendő életiróinak 
munkáját, megírva töviről hegyire legki 
sebb tárcacikkének történetét s ezeknek 
érdemeit, melyeket hazánk eddig méltá
nyolni képtelen volt. Igaza van szerzőnek: 
„Nur die Lumpen sind bescheiden“, nap 
jaiukhan az öudicséret sem — szagos.

— Meggyilkolt uzsorás. Tisza-Ujlakon 
vérfagyasztó esemény törtéat e hó 15-éu 
éjjel. Volt ott, mint az „E—s“ nek Írják, 
egy Festinger nevezetű zsidó korcsmáros, 
ki borzasztó uzsoráskodás ival számtalan 
családot tönkre tett. A nevezett nap éjje
lén ismeretlen tettesek a korcsmáros szó 
bájába törtek, a hol ez utóbbi két gyer
mekével együtt aludt. A korcsmárost és 
a gyermekek (ikrek) egyikét, egy 7 éves 
iskolás fiút a betörők kegyetlenül meg
gyilkoltak; ezután összeszedtek minden 
pénzt, mely néhány ezer frt. lehetett. Ke 
resték az uzsorás váltóit és kötvényeit 
is, de ezeket nem találták meg. A másik 
gyermek, kis leány, úgy menekült meg, 
hogy még a küzdelem kezdetén ijedtében 
az ágy alá rejtőzött, s csak reggel, midőn 
a cselédek a szobába mentek, bujt elő. 
— A gyilkosság ügyében a vizsgálat rög
tön inegindittatott, s Tisza-Ujlakon két 
gyanús egyén, kik a tett elkövetése előtti 
órákban a korcsin ’trosnál borozgattak, már 
el is fogatott.

— Törvényszéki elnök, ki nem jogvég
zett. Érdekes kérdésben fog legközelebb 
határozni a legfőbbitélőszék fegyelmi ta
nácsa. Az eset abból áll, hogy egy vidéki 
törvényszék elnöke felől egyik aljárásbi- 
rája odanyilatkozott, hogy niues ügyvédi 
oklevele, sőt jog sziki tanúim anyukat sem

végzett. Az aljárásbiró ebbeli nyilatkoza
tának valósigP Írásbeliiig is elism :.-e, 
mert a törvényszék elnöke tényleg nem 
is iskolázott. Az aljárásbiró ellenében most 
már a főnöke irányában tartozó tisztelet 
megsértése miatt vádat (?) emelt, a vád
lott azonban azzal védi magat. h >gy az 
igazmondás nem fenyithető. (Valljon mit 
érdemel azon miniszter, ki ama tszéki el
nököt kineveztette ?)

— Degradált város. Csongrádmejge 
e hó 11-én tartott közgyűlése Csongrád 
város rendezett tanácsát megszüntette és 
uéháuy törvényellenes pont törlésével jóvá 
hagyta a törvényes szabályrendeletet, mely- 
Ível Csongrád újra nagyközséggé lett. — 
Éunyire jutott a 20,000 lakóssal bíró 
Csongrád, — és ez igy megy mindazon 
városokban hol egy cormupáit ngju ee- 
zett intelligens proletaritns kezébe rag ad|a 
a hatalmat, hogy azután a félrevezetett 
nép vágyó ábau szemtelenül pusztíthasson, 
a józanabb ás vagyouosabb lakosság végre 
megunja e garázdálkodást és iukább gyám
ság alá teszi a várost semhogy a pusz
títást tovább elnézze.

— A mormonok hittérítőket küldöttek 
Ausztráliába is. Az amerikai egyesült álla
mok kormánya figyelmeztet erre azzal, 
hogy ott, mint náluuk is a töbu nejilség 
büurett és szigorúan feuyittetik, minélfogva 
a kivándorlás és áttérésre való Secsegie- 
tés hamis alapon nyugszik. — Ezt eddig 
helyesnek látjuk, de azt, hogy az európai 
müveit keresztény államokban a két több- 
uejüség — úgy férjesség szigorú ti alma 
mellett egész háremeket lehet tartaui és 
hogy e részben sok uralkodó fejedelem, 
miniszterek, fő hivatalnokok, tszéki elnö
kök sőt még a jó (?) példa után Írnokaik 
is nyilvános botrányt okoznak és peftg 
m.udeu raegfenyités nélkül, s hogy m :g a 
UérnejUség hivatalból, a bázass igtórés 
pedig csak a sértett fél kérelmére üld i- 
zendő büutettuek vau kijelentve, ez csak
ugyan annoinaiia. — A szegéuy mormo
nok családi élete mindenesetre tisztesége- 
sebb, mint minőt a keresztény népek meg
romlott felsőbb osztályaiban tapasztalunk.

— Mai számunkhoz mellélcelve veszik 
olvasóink a Franklin Taradit kia lisáb m  
megjelent könyvek jegyzékét, valamint úgy in 
csak a Franklin Társu'atníl meij 'Gnö 
hírlapok előfizetési fölhívását Ez utóbbiak 
között a legrégibb, az im n ír  27-ik évfo
lyamába lépő Vasárnapi Újság, mely nagy 
képes hetihpnak, az olvasó közönség e 
kipróbált házi barátjának, lövőre legjobb 
ajánlása képeinek évről évre szaporoló 
száma és szebb kivitele imllett, kiváló iro
dalmi erők által kiállított, foiyvást növe
kedő változatos tartalma, mely teljesen 
fölöslegessé teszi a magyar közönségnek 
hasonló külföldi lapok járatását \ mig t írs- 
lapja, a Politikai Újdonságok a politikai 
heti események gondos és h i  összeállításit 
adja. Ezek kiegészítője a Világkrónika c:i- 
mü kégies melléklap. Ez iv tartalmazza 
ezenkívül a Jogha lományi ,Közlöny szak
lap előfizetési felhívását, továbbá i Frank 
Un- Társulat által kiadott naptárak, ün
nepi és alkalmi ajánlókul szánt könyve,k, 
ifjúsági ira'ok, szépirodalmi müvek, regé
nyek és novellák, tudom ínyos müvek, kizer- 
dekii népies iratok, népköltészeti és adoma- 
gyüjtemények, nyelvtudományi, történe'mi 
és földrajzi müvekés irntkönyvek bő és 
nagyválasztéku jegyzékét, a mint erről a 
mellékelt iv megtekintésével mindenki meg
győződhetik.

Zenélő m üvek és Karácsony.
Elvabsztlntlan és miért? halljak kérdi)zni 

az olvasót, mert Heller H J. urnák Bernben világ
hírű zenélő műveit ez idő tájban szokták i-a-eii- 
kint hirdetni, és ezután ezer és ezer karácsonyfán 
a legdrágább tárgyakat tulsugározva látjuk csil
logni! ez nagyon természete), mert Heller ur oly 
tökéletesen készíti el ezeket, hagy mindenki ki e 
müveket hallgatta, élénk vagyat érez magiban, 
olyant megszerezni. Mert init nyújthat kelleius- 
sebbet a férti a nőnek, a vőlegény a monya oouy- 
nak, a barát a barátnak? visszaidézi a boldog 
emlékű órákat, m iniig vig, uevet i-s tréfál maid 
vi táin, emeli a kedélyt és szive kom ír nótáival 
elűzi a szomorúságot és búskomorságot, a legjobb 
társalkodó, a magányosoknak, és m íg a betegnek 
a szeuve-iönes és a szobához láncoltaik legnivebb 
barátja! egy szóval egy H íller féle zenélő műnek 
egy szalonból , egy betegszobából, egyáltalán 
egyetlen jó házból sem volna szabni h iá
nyoznia.

A korcsmárosokra nézve nincsen egyszerűbb 
és biztosabb vonzó erő, mint ilyen mű, a vendé
gek illand > megszerz is íré ; a kiatást, etek. mint 
több több oldalról értesültünk, nemhogy megbán
ták volna, hanem még arra inditattak, hogvnagyobb 
müveket szerezzenek be. iniutáu az ei iszór vasa- 
roltakat még haszonnal tovább adták, miért is 
ama vendéglős uraknak, kiknek ily zenél i ui ív ik. 
meg nincsen, nem győzzük eléggé in üegen alatt
iam. hogy ily biztos vouzo erőt gyakorló m iv x e t 
késedelem nélkül szerezzenek, annyival is iukább, 
mert nagyobb összegeknél nem kell az égiszét 
azonnal kitizerni. Meglegyezzük mig. hogy az 
egyes darabok gonddal vaunak kiválasztva, a leg- 
kelvehebb régi op rák, operettek, tánc-.darab >k 
és dalok vannak a Hellerféle művekbiia a legelőb
ben egyesítve Heller ur oly szerencsés, hogy cibb 
u 'var és főur szállítóm, és a kiállításokon dilakat 
nyert.Réviden olvasóink és olvas inóinknek uzintébb 
kivanatot, neiu fedezhetünk ki, anintbagv minél 
előbb hozas-anak Heller féle zenoió műv kot: 
gazdag képes árjegyzékek bórmeutve küldőinek.

Mindenkinek ajánljuk hogy inog kise >b ze
nélő azeleuczeket is egyen-sen a gyárból ti azas.on, 
mert sok helyütt oly műveket ajánlana< mint 
Heller-féléket, melyek nem valódiak; mindegyike 
müvén, ha valódi, nyomtatott és teljes aievéneg 
rajta kell lenni.

A ki valaha Bernbe megy, ne maiassza el 
a gyárt megtekinteni, melyet sz.vesen megmutatnak.

Pécsi színház.
A múlt évben oly köztetszést aratott 

„Egy katona tö ténete® czitnü frauezia 
sziutnü a jelen évadban is színre került, 
még pedig a múlt szombaton és uagyszamu 
közönség jelenlétében, amely az érileKte- 
szitő mesében oly gazdag mű rnindeu fej
leményét a leguagyotb figyelemmel, ni old
hatni részvéttel kísérte és megelégedését 
nem egyszer fejezte ki.



Valóban nem minden színpadon fór- 
ditnak annyi g«ndnt az összjátékra mint 
itt, s a fentczinizett darab előadása is a 
legnagyobb egyöntetűséggel folyt le, oly
annyira, hogy a közreműködők mindnyá
jan dicséretet érdemelnek. Az „Egy katona 
története* jövőre is járja tehát, és közön
ségünk bizonyára sietni fog mindannyi
szor megnézni előadását. A főbb szere
pekben Vearess, (Renand); Tőkés Emília, 
(Madelait)e); Vihary, (tábornok); Csókán 
(Adriene); Turcsányi, (Valentiné); Th'i- 
rasszovics Margit, (herczegnő;) Toldy, 
(de Lansse); Németh, (mint bizalmas és 
beszélő arezjátékkal színező őrmester) mű
ködtek közre.

Vasárnap az annyira kedvelt „Kor- 
nevilii harangok" uj szereposztással ke
rültek színre, amennyiben Sz. Némethné 
Szerpolettet személyesítő és Alszeghy Ilon 
a Németbné egykori szerepét Germaiuet 
ábrázolta.

A csere mindenkép hasznosnak, czél- 
szertlnek bizonyult. Alszeghy Ilon szokott 
mérsékeltsége igy nem tűnt fel annyira és 
nem csorbitá az operette jellegét; mig el
lenkezőleg a Aémethné eleven játéka, fel
villanyozó éneke az egész előadásnak 
mindjárt kezdetben megadta a kedvező 
hangulatot s a közreműködők szabatosan 
végezték feladatukat e szellemben. Vára- 
ágnak ismételni kellett elbeszélő dalát, 
hérczy folyékonysággal énekelt s a ba>- 
earolle ábrándos dallamát megfelelő ár
nyalattal és könnyödén adta elő. Toldy 
mint Gáspár apó, Sz. Németh mint biró 
testűi alakok voltak; és Vihary valamint 
Völgyi a jegyzőt és Írnokot gűnynya! sze- 
mélyesifék. A ház arczuiatja élénkségre 
nézve semmi kívánni valót sem hagyott 
bátra ; és a jelenvoltak közül többen bizo
nyára ismét tanúi lesznek a „Korncvilli 
harangok" további szinrebozatalának.

A keddre hirdetett .,Bőregér* czimíi 
eperette AIszeghy Hon közbejött betegsége 
miatt elmaradt és „kisasszony feleségem" 
került szilire l i n z y  Ödön tenorénekes ja 
vára, akit ez alkalommal babérkoszorúval 
leptek meg tisztelői. A betegeskedéseket 
nem csodáljuk, hiszen a szellős és védte
len hely. amely színpadul szolgál, ép a 
legalkalmasabb arra, hogy a legiuegvi- 
selhetetlenebb természeten is kifogjon és a 
gyöngébbek egészségét tönkre tegye, főleg 
midőn a gyakori közreműködés még a pi
henést sem engedi meg.

A lefolyt héten egy nevezetes újdon
sággal gazdagodott sziuháznnk műsora: 
Győri Vilmos „Nótán Kata* czindt 15 fel- 
vonásos népszínművével, amelyet Buda
pesten kivtlí még alig adtak egyebütt. A 
fővárosi sajtó meglehetős tartózkodó volt 
e mü irányában, mert oly iró terméke az, 
aki más téren bizonyára szép érdemeket 
szerzett magának. Tény azonban, hogy e 
népszínmű oly bajban szenved, mely ren
desen orvosolhatatlan; ott indít1, a hol 
más életrevaló darab már java feszült
ségben tartja a közönséget, s csakhamar 
mintegy parancsszóra véget ér: a Deus 
ex machina folyton ott őrködik, hogy .Sa
ruiéiként segítségére legyen az elárvult me 
sének. Van néhány jó alakja, szép nyel
vezete: ennyi az egész. Szinészeink eleven 
és összevágó játéka mindazáltal oly ke
retbe foglalta azt, hogy va;árnapi oarab- 
kint még jó ideig tarthatja magát, s mon
danunk sem kell, hogy ez úttal is oly 
nagy közönség nézte előadását, minőt je
len szerencsés évadunkban íh kivéteieseb 
ben laiunk a színházban. A ezimszerepben 
Sz. Némethié működött. A több szerepeket 
Balázsi (Varga Tamás), Várady (.Sándor), 
Csókám• (Juiesa), Bokorne * Kizsok), Vi
hari (postás), Toldy (kéményseprő), Bokor 
(c'.igányvajda) játs/.lák. Sz. Németh ke
délyes parasztgazdát állított elő Kánya 
Mártonban; Völgyi jó csősz volt, s Vcd- 
ress az cpizódszerü fejlődésre rcméoynyel 
kecsegtető, de csakhamar báltérbe szorult, 
indokolatlan napszámosnak jó körvona
lokat készített; Némethnc és Várady a 
kínálkozó dalokat szépen énekelték, noha 
m g kell vallanunk, hogy keveset találtak; 
és Szcntirmay Elemértől, azaz Németh 
János ismert termékeny zeneszerzőnktől 
azoknál már jóval szebb és kedvesebb 
dalokat is ballottnnk.

•
Jövő szombaton megint uj termeket 

látunk, s ez is tannsitja színigazgatónk 
gyorsaságát a fővárosban megkedvelt da 
rabok megszerzésében. Nem kevesebbről 
van szó, mint Szigeti nj színmüvéről: „A 
nagyralátó‘‘-Tó\, mely a társaság egyik 
kiváló női tagja, Csókáné asszony javára 
kerül színre. Tehát ajánljuk!

J Á T K K R E M  l>.

Vasárnap, decz. 28-án Két huszár egy
baka énekes népszínmű.

Hétfőn, decz. 29-én Szép Galathea R o t h 
E t e l k a  2-tk felléptével és 
Miért nem házasodik meg a 
sógor ? uj vígjáték.

Kedden, decz. 30 áu Vedress (őjuIh 
jiitalonijátekánl Az örültek háza
Dijonban D’Enm-ry remek ha
tásos színmüve.

Szerdán, decz. 31 én S z ü n e t .
Csütörtök, jaunár 1 én. Újévi üdvöz'et.

Allegória ; és diszelőadásnl Egy 
nő ki az ablakon kiugrik a nép
színház kedvelt népszínműve, 
dalokkal.

Péntek, január 2-án S z ü n e t .
Szombat, januar 3-án C f tó k in é  asszony 

jntalomjátékánl Nagyralátó a 
nemzeti színház legújabb ked
velt műsor darabja.

- r »'"» ■— ---------------

I R O D A L O M .

=  A „Magyar föld" uj nemzetgazdászati 
napilap mutatványszáma jelent meg. Szerkesztője : 
Berényi László, lapfeliigyelök Dessewffy Aurél g r . 
elnök, Podmaniczky Géza br., Széchenyi Pál gr. 
_  Az élénken összeállított szám programmon, 
apróbb érdekes hireken és a tárczán kívül György 
Endrétől hoz egy czikket a helyi érdekű vasutak 
és Máday Izidortól egytt a gazdatisztek és erdé
szek segély és nyugdijegylete ügyében. E lap a 
gazdasági érdekek felkarolására megindult országos 
mozgalom fentartasa ezéljábói indult meg. Előfize
tési ára negyed évre 4 frt. -  Szerkesztősége és 
kiadó hivatala: Budapest-. Koronaherczcg utcza 
3 szám.

=  „A m ag y ar azubadságharez tö rtén e te "
(1348—49) irta Vargyas Endre, kiadja Mebner 
Vilmos Budapesten. — E második bővített kiad
ványból beküldetett a 1 6 -2 0  füzet számos képpel 
díszítve. Egy füzet ára 20 kr.

=  a „Képes családi lapok* ötödik füzet 
tartalma. Szöveg: 9. szám. Zsiga bátyánk. Elbe
szélés, Vértesi ArnoldtóJ. A válás. Románcz. Lauka 
Gusztávtól. Utazás a pokol felé. Elbeszélés, irta 
Margitai Dezső. A kit hiába várnak! Rajz, Balázs 
Sándortól. A bankár úr titkai. Braddon E regénye 
Az igazság itala. Csevegés a bőrről. Dr. liurik 
Pétertől. Alfonzé és Krisztina. - sz. - r. Népmou- 
dák Dolisina vidékéről. 111. A kincsvágyó. Össze
gyűjtötte Mikulik József. Megtört szivek. Mozaik. 
Humor. Apróságok. — Lord Pakoupait és a med
vék. Idegrazó történet, -at, 10. szám. Zsiga bátyánk 
Elbeszélés. A kurzorhoz. Költemény Hddvari Is t
vántól. Büszke lelkek. Elbeszélés, irta Benedek 
Aladár. A bolygo. Rajz. I! Biittner Linatól. A kis 
kedvencz Angolna-fogas ftkóthonban. Egy boldog 
népecsk '. Egy érdekes párbaj. A divatlap Napsu
gár és a lioldsugár. P. Tóth Kálmántól. \ bánkor 
vir titkai. Braddon K tegénye. Humor. A pórul 
járt kéményseprő. Igaza volt sut. Képek: XII 
Alfonz, és Mária Kiisztina iidierezegnó. A válás. 
Az őrült leány. A kil liiab* várnak. Megtört szi
vek Lord Pakunpart és a medvék. A kis kedvencz. 
Angolna logás Skotlionbaii. Egy érdekes párbaj. 
A divatlap. A pönöjart kém* nyseprő. A niellckla- 
pokon: A hét hírei. — láreza. Talány fejtések 
es megfejtőik nevei. Kérdések es leiele tok. E»rn 
füzethez egy kivágott szabásminta van mellékelve. 
Kiadja Melim-r Vilmos. Ara egy tüzelnek: 30 kr.

3  A „Függetlenség* czimü lap első és 
második mutatvány szama megjelent és gazdag 
tartalma, .jeles czikkei, úgy kitűnő szerkesztése 
megfelel a várakozásnak, partunk ezzel egy újabb 
kitűnő közlönyt nyer.

== „Hazánk'' czim alatt jövő évtől egy uj 
tüggetlenségi parii lap indul meg Győrött. A lap 
vezére Krisztinkovics Ede, kiadó tulajdonosa Dr. 
Szoinbatby Ignícz, felelős szerkesztője Caepy Pál. 
Ara egy évre 8 frt.

=  „V adászlap* czim alatt verseny vállalat 
indul meg a „Vadász újság* mellé; mutatvány 
szamát vettük és tartalmát jó s reszban jelesnek 
találtuk. Müat egy szerkesztői megjegyzés tudatja 
velünk, a magyarországi vadászatokról szóló czik- 
kek mind eredetiek. — Szerkesztő Sárkány János 
Eerenez a „Vadász és Versenylap* szerkesztője. 
A lap diszes kiállításban 12—16 negyedrét oldalon

jelenik meg minden szombaton Előfizetési ara 
egész évre 5 frt félévre 2 frt 60 kr, mely a szer
kesztőséghez. Post, Nemzeti Casino II em. in
tézendő. —

=§ Az összehasonlító Irodalomtörténeti 
lapok* légúti bbi számának nevezetest) czikkei 
ezek : La vie klephtique dana l empire persan. 
Dóra ItTstriatól. — Schoppenbaueriana. — Snn- 
nikta. -  The songs of the Trsnsylvanisn Gypaies, 
Phillipstöl. stb,

—  r A német k u ltn ra  befolyása Magyar- 
országra,* Társadalmi tanulmány irta Barci Iván 
második bővített kiadásban jelent meg Reichard 
és Litfassnál Sopronban. — E tanulmány a ..Sop
ron* czimü lapban egy czikkforozatként jelent meg 
először megje’enése után kiadott külön lenyomat 
rövid idő alatt elkelt, úgy hogy a fiatal iró több 
helyről jö tt fölszóllitás folytán müvét újra átdol
gozta és most a kiadók egy csinos füzetben máso
dik kiadásban újra közre bocsátottak. A fü « t  ára 
1 frt éi a kköuyvkereakedésekben kapható. Föl- 
kérjük t, olvasóinak figyelmét e műre, mely a cik- 
sorozattól mind beosztása, mind pedig tartalmára 
nézve is lényegesen különbözik.

5 =  Obernyik Károly szépirodalmi összes 
munkái sújtó alá rendezte és életrajzzal kiegészí
tette Ferenczy József. — Az. egész mu megjelent 
négv kötetben Laufer Vilmosnál Budapesten. — 
Obernyik müvei sokkal ismeretesebbek, sotnhogy 
ajánlatra szorulnának. — A kiadmány csinja és 
korreetsége dicséretre méltó. A négy kötet ára 7 
forint.

=  „Magyar ifjúsági és népkönyvtár"
czim alatt Orosz Gusztáv és testv. kiadásában in 
dult* meg egy vállalat Kisfaludy Tóbiás győri 
fögyiun. tanár szerkesztése mellet:. Minden vasár
nap egy füzet adatik ki és előfizetési ara egy 
évre 5 frt fát kr

5 5  l ’j  zenem üvek Taborszky es Parsch 
zoncuivkereskedésében Budapesten megjelent. H ar
madik ábránd magyar dalok felett. 1. Lehullott a 
rezgő nyárfa. 2. Búra bura bú bánatra születteni. 
3. Eáj a szivem, Rácz Páltól zongora kísérettől 
hegedűre szerző Huber Karoly. Ára 1 ft 50 kr.

5=  K alauz „az összes adó és jövedék ügyek- 
ban* Dobos János ni. kir. kir. pénzügyi fogalmazó 
által Kaposvárott sajt*) alá bocsájtott közérdekű, 
és olcsó füzet (előfizetési ára 20 kr) hogy a kívá
nalomnak minden tekintetben megfelelhessen, az 
országgyűlés áltál megvitatandó adóemelési és uj 
adó iráuti törvényjavaslatok letárgyalása előtt a 
sajtót el nem hagyhatja, s igy előfizetések január 
közepéig elfogadtatnak szerző által.

GABONA ÁRAK.
a f. é. decz. hó 23-én tartott heti vásáron

l. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 13.70 ft. 13.20 ft. 12.50
Kétszeres , 
Rozs ,
Árpa ,
Zab
Kit korié/.a

11.20
10.00
8.00
8.00
7.20

Hajdina 1<X) klg. 
Széna „ „
Szalma „ „

ft .

10.80 
9.70 
7.GO
7.50 
G.80 
7.20 
3.00
1.50

A z  alapjegyzett intézet tisztelettel 
kéri a n. érdemű közönséget miszerint 
további rendetlenségek elkerüibetése végett, 
minden ügyben csakis az intézethez köz
vetlenül (ó p o s t a  u t c z a  20 sz.) s nem 
mint eddig H i l s c h e r J .  úrhoz, forduljon. 
Esetleges fizetések ezentúl szinte az inté
zetben teljesiteudők.

tisztelettel
.Kegyelet* temetkezési intézet.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a 8ZPr*"

NAGV FE R E X C Z
laptnlajdonos.

H A K S C H  E M I L  K I S  .1 ÓZ  S É F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

E E iL r c L e té s e lls : .

g : Eladó! 31
A h.-hetényi alsó begyben

3 holdra terjedő tago- 
sitott birtok,

szolid , szántóföld-, vét- és nagy kőbányá
val, mely építésre és országúira kitíiuőuek 
találtatott, kedvező feltételek mellett asza- 
h a d  k é i.b ö l e la d ó .

Értekezhetni I I - IL tényben B ércei 
PÚI é s  l i á l t á l .  263. (3 2)

Zenálö müvek
4—200 darabot játszók; expressióval 
és anéiklíi, mandolina, dob, harang, 
castagnetta, mennyei hangok, iiáifajá 
ték stb.

Zenélő szelenczék
2—16 darabot játszók ; továbbá neces- 
sadrok, szivartartók, svájezi házak, arcz- 
kép albumok, Írószerek, keztyütartók, 
levélnyoiutatók, virágcserepek, szivar- 
tárczák, dohány szelenczék, dolgozó 
asztalok, palaczkok, sörös poharak, 
pénztárczák, székek sat. zenélő müvek
kel. Mindig a legujabbat és legjobbat 
ajánlja

H e l l e r  J .  U .  B e r n b e n .
\j/t&  Csak a közvetlen megren

delés biztosit a valódiság mellett, min 
den készítmény idegen, melyen nincsen 
rajta nevem. A gyár saját házamban van.

j(s—p) '8(jz ’ Attpinn
nasajaatnlip sod?\[ 'tiozpq
baki] |udu 89 jaqaiaAon rao|Bjnl jutni
JHÍZOl} 5pj[.I1jSljA v 5jl)B}Z80 aoq5JÍ*|J9
4Hbíj 0000S d?ős' naSt o(H

S e h u lh o f  K á r o l y  R ó b e r t
manchesteri lakás által feltalált

osztrák császári és ,ii*. magyar királyi ki- 
zárólag szaba- fiaimat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H a t á s a :

1. A Sopiana-szajszesz a száj- és orrüregnek 
(odvas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi inig 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

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

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusi bantalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszszel megnedvesittetik.

5. Diphteritis és más torok bajoknál igen sí- 
keres gargarizaló szer.

Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S eh u lh o f 
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P j. 
e s e t t .  W eisz  Ferencz urnái M o h ács. Petráaz 
gyógyszerész urnái S ik ló s ,  H e in d h o f e r  Róbert 
urnái Zom  bor, T ö rö k  J. gyógjszerész és Édes- 
k u t i  L. uraknál B u d a p e s t ,  D ie b a l l a  György 
gyógy sz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  Főraktár: 
Dr. S e h u l h o f  Adolf urna] P é c s e t t ,  67.(2—0)

5358. szánt A pécsi kir. ügyészségtől. 
k . ii. i s 7 9 .

A pécsi kir. fogház felügyelői lak 
ablak kereteinek és redőnyeinek kija
vítására ............................... 14 tt 50 kr.
valamint a pécsi kir. ügyészségi 
börtönhöz tartozó kúthoz készí
tendő szivattyúra . . . 110 ft 50 kr.

összesen : 124 lt 50 kr.

a nagyméltóságu magy. kir. Igazságügyi 
Minisztérium által folyó évi November hó 
18-án 40464 szám alatt engedélyeztetvén, 
ezen munkálatok biztosításaczél|ából 1880. 
évi Január hó 18 ik uapjának reggeli í) 
órakor az alolirt kir. ügyészség hivatalos 
helyiségeiben nyilvános szóbeli árlejtés íog 
tartatni, melyre a vállalkozni kivánók ezen
nel meghivatnak. Az árlejtésre kitűzött 
óráig bezárólag, 50 kros bélyeggel ellá
tott s 12 forint bánatpénz csatolása mel
letti zárt Írásbeli ajánlat is benyújtható; 
az árlejtési fetételek az ügyészségi hiva
talos helyiségben a szokott hivatalos órák
ban megtekinthetők.

Kelt Pécsett 1879 évi dec. hó 13 án.

Zsnlnay Gjörgy
kir. alügyc-z

f
*|
&

1
4 '

Hirdetmény.
A pécsi kölcsönös segélyző egylet

alulirt igazgatósága által a t. ez. egyleti tagok ezzel értesitetnek: mikép az 
igazgatótanács által jö v ő  1 8 8 0 . é v i  j a n u á r  1 -tö l kezdve az igénybe ve
endő kölcsönelőlegezéseknél a kamatláb aránylagos leszállítása elhatároztat
ván, jövőben idegeD- és magán váltók, úgy zálog- és kötlevelek után első 
izbeui nj megszavazásoknál 8“/„, meghosszabbításoknál pedig csak 7% kamat 
fog számitatni. Törlesztési kölcsönöknél az eddigi fizetési módozat fentartatik.

A t. ez. tagok értesitetnek továbbá, hogy a meghosszabbítás végett be
adott váltók ezentúl naponta fognak bírálat alá vétettetni, minélfogva azok a 
lejáratkor bármely napon bemutathatók lesznek.

Kelt Pécsett, Deczember 23-án 1879.
K i m l l  . 1 6 / s é f .

I

üzleti igazgató.

Keskeny
ú tifű  • m eU czn k o rb ák ,

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

A ttrm é a z e t á l u l  a AiDh<rlt#C
jAvirm te re m te tt  m efbegs'M ifhetlen keskeny utifö 
Azon m ég edd ig  fel nem  d e ríte tt  titko t fogleljA 
m egábA n, m iszerin t a gége és leg reö  ren d szer 
g y u lU d t ny ek b á rty á já rA  ta]ó Azonnali gyors 
és enyh ítő  haté*  g y a k o rlá sá e a t  az  illet** beteg  
szervek g y ó g y u lásá t m inden tek in tetb en  leh e 
tő leg  e ló seg ftí.

lítifuböii ti.zt. «i,tué- ^ " * "
k rö t k ezesk ed ü n k , kúlönös ~~ ^
figyelem be a já n lju k  h a tó sá g ila g  b e jeg y ze tt v éd jegyünkéi sa^ dobozon 
levő  a lá írá su n k a t,  m ert csak ezek ig azo ljak  annak  va lód iságát.

* Bchmiát Vidor & fiai,
c«. k. szabadat gyárosok Becs, Wieden, Allegasse 48.

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, bili János, 
Spitzcr Sándnr és Reclt Vilmos uraknál.

l i n i l i E E  U I R U t  COMP. IE W -Y D R 1
A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA.

A z eredeti 8lnger varrógépek
fölülmúlhatlanok jóságuk, czélszerü alkalmazható
ságuk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva 
minden más fajta s utánzott gépeknél kedveltebbek ; 
mint azt az évenként emelkedő mennyiség is mu
tatja, mely most több mint leiét teszi ki az ösz- 

szes amerikai gyártmánynak.
Az eredeti Singer varrógépek  

legtöbb sokoldalúsággal bírnak, s a legtökélete
sebb segédkészülékkel látvák el, s a legkülönle
gesebb ezéiokra rendezvék be : családi használatai 
kéz vagy lábbal hajthatók, s a kézműipar minden 
szakának, u. m. szabók, ezipészek. kárpitosok, 
szíjgyártók, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg

felelnek.

Az eredeti 8inger varrógépek
az egyedlilick, melyek egyszerű ezéliránvos s kön}' 
nyen megtanulható szerkezettel bírnak, melyről 
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítás' 
dijak tanuskoduak, hanem azon körülmény is, bog} 
azok majd minden varrógép gyárosnak mintaké

pül szolgálnak.
Az eredeti Minger varrógépek

gyári áron s részlet összeg
minden árföl- at*a*
emelés nélkül nak el, hogy ez
havorkérni le- |  |  Q  f  által a kevésbé
fizetés és pedig: vagyonos osz
tálynak is megköunyittessék egy ilyen kereseti 

forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

I
Az eredeti Singer varrógépek

e ttak  úgy valódiak, ha az itt látható gyári jegyet, valamiül a gép kárján a „Tae íiiuger Manutaeturing Co" föl
iratot viselik, s egy G. Neidliuger aláírásommal ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák ; tökéletes jótállás mellett

adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül:
N f i l D L I N O G R  « .

A „The Singer Manufactnring Comp. New-York* főtigyuöke.
F 1 0 K R A K T  A K : Pécs és vi- í ) R F T j / f í  U urnái, ki egyszersmind ajánlja a u. é. közönségnek a városházi b<»l- 
dékc számára föutczu 1. szám " P "   ̂ l \ l l  1^-ti lielyisegébeu újonnan berendezett norinbergi és diszmü-kereskedesét.

!v . a t  j i i  Caj.) A»áia.'vu«i i8 ’<9.




