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]■ >t,in vagy Péesptt házhoz 
).;ildví*: P"''sz évro o t t ,  f«T- 
t \re- írt. ott kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 15 kr.

e .j,.lepik minden szómba
j i , /  Egyes számok kaphatók 
Weídin ;er N. könyvk i 

(Széchényi túr).

H ir d e té s e k  á ra :
F.ffy négyhasábos petit sor 

egyszeri megjelenésiért Skrt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nvilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z t ő i  i ro d a :
Ferenciek ntcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendő!;. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Bükrn C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

ragadja m :g a muszkavezetoket is, 
tnegborzasztja okét a nemtelen bűn, 
mit elkövettek s „mea enlpát“ ver 
görcsösen összeszoritott öklük s ők 
is nyújtják az adományt.

A begyek és halmok zengik a 
török testvéri sze/etetet. Az alföld 
síkjain, a Duna partjain a felföld 
bércein, a zúgó erdők felett, mint 
kezdetben az „ur szelleme a nagy 
mindenség felett lebegett/lebeg  a 
török nemzet iránti szeletet, hála.

Megmutatta a magyar nép a 
múltban oh! mi sokszor, hogy ő ne
mes, nagy erényekkel gazdag neti- 

j zet. Nem halálra, de életre érdemes. 
Küzdeni tud, győzelmet aratni képes. 
Sok dúló csata, pártviszály s ellen 
ségei ármányának bukása kiállítja 
a fényes bizonyítványt, hogy a ma
gyar nép hős, erős, bátor és lovagi is 
nemzet. Ezen múlthoz illően viseli 
magát ma. Xénia helyzetéből kilé
pett, akkor midőn a nagyhatalmak 
szólni nem mertek. Kiáltott, testvér 
jobbot nyújtott, nem félte a veszélyt, 
nem remegte a vad hatalmat.

Nem érte be az érzelemnek szó
val való kinyilvánításával , tettre 
kelt. Harsány kiáltás hallatszott el 
Kárpátoktól az Adriáig, a szellő 
vette szárnyra a felhívást s irn az 
özvegy fillérét, a földmives gaboná
ját teszi a jótétemény oltárára.

Női kezek tépést készítenek, kö
téseket csinálnak s gyógyító ir g ya
nánt könyet hullatva reá küldik a 
szorongatott népnek.

A hála egy nemzet imájává lett. 
Hstve velünk nyugszik, reggel ve
lünk kél.

B ár-alná ég, hogy a béke nap 
jaiban élvezhetnék e kölcsönös ro- 
konszenv áldásait.

Bízunk, reményiünk a hála gyü
mölcse éretlen nem maradhat. A 
török nemzetnek a magyarok Istene 
és az Allah szövetsége győzelmet, 
diadalt nyújt.

Harcoljatok ti hősök, kebleteket 
védje, kardjaitokat élesítse, karjaito
kat erősítse, bátorságotokat, kitar- 
tástokat edzze a magyar nemzet 
élő hálája, erkölcsi támogatása.

Mig tí vérengző harcokban. Iti- 
1 ált megvető elszántsággal harcoltok, 
mert vad ellenség, véren szerzett 
hazátokat, anyátokat akarja letiporni, 
meggyilkolni, addig mi imádkozunk 
és dolgozunk értetek.

Kis gyermekeinket a ti szerete
tek melegével karoljuk át s a kis 
s/.ivbe becsepegtetjük a ti iiósi nagy
ságtok csodálatát, s ab! mi szép

látni a gyermeket, mint rajong a 
török bácsikért s mint gyűlöli a kö
zös ellenséget. Ifjaiuk vére pezseg 
s ábrándjaiknak ti vagytok képei, 
titeket látnak ébrenlétükben s ál
maikban li izzatok repül a lélek!

A férfi tk! asszonyok ! elmerengve 
mély gondolatukban, győzelmet eső
nek harcaitokban hős seregetek szá
mára. Mind, mind, kicsiny és nagy 
ifjú és öreg tiétek, ti nemes nemzet, 
ti hős törökök! Tiétek vagyunk baj
ban, veszélyben, tietek leszünk a 
jobb időkben. Tiétek a magyar nem
zet bálája, szeretete, bámulata s égbe 
emelkedő imája.

Vas-idi Balogh Lajos.

— A n iiagyar-osíitrá lí-iióm el
váuiértekezlet már az unalomig ülésez, 
de semmire sem megy. Mimikét részről 
hangsúlyozzák, hogy nincsenek kormányaik 
által további engedményekre felhatalmazva. 
— így vau ez, mikor némettel, vagy a mi 
mindegy, osztrákkal kell alkudozni. — Leg
jobb lesz. ha a magyar végre már azon 
meggyőződésre jön, hogy a némettel (ősz 
teákkal) egyáltalán nem kell alkudozni. 
Menjen a sogor a maga utján és boldo
guljon a hogy tud, mi meg ne legyünk 
bárgyúk, hogy néki mindig a legjava kü
lön siitetíel szolgálunk fel, ha részünkre 
egy falat száraz kenyér sem marad.

A n d rá isy  g r ó f  k ü lü g y m i
niszter jószágára utazott és oet. 20 ig vagy 
még tovább ott marad. Ebből az következ
tetik, hogy az osztrák-magyar (?) külügyi 
politikában semmi kiváló tény sincs ké
szülőben. — Mi azt tudjuk, hogy Andrássy 
gróf a kocsinak ötödik kereke, melyre 
szükség nincsen. — Elvégzik azt Bécsijén 
nélküle is, ellenzésére p -dig amúgy sem 
számítottak soha, mert hisz éppen azért 
oly kedves miniszter ő, mert semmit sem 
ellenez olyast, a mit a kamarilla akar. — 
Volna csak Beust, vagy llechberg most 
közös külügyér, bezzeg egyhaugulag kí
gyót békát kiáltana a magyar sajtó a kö
vetett külügyi politikára, de Andrássy — 
Tisza neve alatt a bécsi politika tehet a 
mit akar, a hályog a magyar szeméről 
igy csak nehezen válik le.

— A * e r d é ly i  feg y v er  e lk o b 
zás tárgyában Szende Béla honvédelmi 
miniszter jelentést tett a király elótt. Erről 
Írja a kormánysajtó: Csíkszeredára hoza
tott Szebenből egy zászlóalj gyalog és egy 
század lovas; Kézdi-Vásárhelyen vau hat 
hat század gyalog és egy század lovas: 
Sepsi Szent Györgyön egy század gyalog; 
Udvarhelyen van, de már három év óta, 
egy zászlóalj vadász. Ezenkívül van Csík
szeredán és Kézdi-Vásárhelyen a rendes 
honvédség, újoncaival. Több katonára nincs 
szükség és nem is megy. De a mi fő, sem
miféle befogatás azóta, hogy katonaság 
küldetett oda (tehát október 2-ika óta) 
nem történt, katonaság által elfogva vagy 
bekísérve senki sem volt. Addig lön össze
sen 8 egyén befogva, rendes, törvényes 
hatósága által. Ezek vaunak rendes vizs
gálat alatt. Azonban az is tény. hogy a

A magyar nomzot 
luí Iája.

Magunknak is van elég bajunk 
s még is hogy törődünk a mások 
ügyével? van küzdelmünk quantum 
gatis, s még is mások küzdelmére 
fordítjuk szemeinket? szegénységgel 
küzdünk anyagi nyomás alatt nyö
günk, még is még nyitjuk gabonás 
kamránkat, pénzzel szűk tárcánkat, 
s ruha szekrényünket, s adakozunk 
abból, a miből szűkölködünk. Ennek 
oka nem percnyi lelkesedés felián 
golásban rejlik, bent vau ennek oka 
a nemzet szivébe, vérünkké válto
zott 8 életclemünkkc lett.

De hát miről is beszélek.? ah! 
van c magyar szív. mely nem erezné 
szavaim értelmét.

Egész Magyarország egyetért a 
mi talán soha sün történt, s ezért 
há'a legyen a fehér cárnak a min
det! oroszok urának! Egyetértünk 
s ezen szép erényünk dédelgetett 
kedves gyermeke, a török testvérek 
iránti osztatlan, közös rendithetlen 
szeretet.

Ti szenvedő testvérek! veletek 
érez tudjátok meg .» magyar nem
zet' Borzadva gondolunk nehéz sor
sotokra. Könyeket hullatunk a tá
volba az elesett hős török katonák 
halála felett. Roncsolt keblünk esdö 
fohászt emel ég felé s esd szá no- 
tokra szabadulást, fegyvereteknek 
győzelmet, népeitekre békét!

Mily szép vagy én Hazám! én 
Magyar nemzetem! Ifjú vagy és 
dicső, erényed tündüklik mint a nap. 
trkiiiesüd tisztasága ragyog mint a 
gyémánt öröm tiiz gyulád az arcon, 
honfiúi büszkeség lángja lobban a 
szemben. A szív nyugtalanul d o b o g  
s az elme mélázva mereng a múlton 
fájóan gondolkodik a jelenen s re
ményteljesen tekint a jövőbeu.

Volt idő midőn a hatalom meg
tiltotta a hazaszeretetei, s a ki ha
zafi volt, annak láncot kovácsoltak 
s börtön ajtaját nyiták meg, mely 
dügleleies léget okádott, de a gonosz 
hatalom célt nem ért, szerettük, sze
retjük és szeretni fogjuk, a mi édes 
kedves hazánkat. Ah ! ha most a ha
talom a hála szavát akarná elnyomni 
s az érzelmet akarná oroszositani, 
ígérve paradicsomot, vagy Szibériát, 
szeutgyörgyrend keresztet, vagy 
lő ágú kancsukát, jégpalotát vagy 
penészes tömlőcöt, erőlködésére ez 
lenne a visszhang -Mi magyarok 
vagyunk/

A rokonszenv általános, magával

T  A  E G A .
V o l n é k ....................

( M o h á c s , 1S T 7 . a u * .  S í . )

¥ . In^k inatlar berepülném
K széles világot.

V Hogy, mint hazam: talalnek-e
C'ly bajos virágot ?!

Volnék dalnok, rólad rengne 
Énekemnek arja; 
t  házáról zengene az.
Melynek nincsen purja!

Volnék Rafael, világgal 
Bamultatnam en meg,
Hogy mily szépek e hazában:
Völgy-, halom- és hegyek

Volnék folyó, hömpölyögnek,
Merre van határod:
S elnyelnék sok gazt. kinek te 
Karjaid kitarod!

Volnék villám, lesújtanám 
Milliomokból mind azt,
Ki hazám szent homlokára 
Csúf bélyeget akaszt!

Volnék bármi. . .  mást szivemből 
Nem tennék igazán,
Mint, hogy boldogságod legyen 
Édes magyar hazám!

Kész Lászl".

Kgy biinisji.vi targ.valilH.
— Alom. —

Az x ..  . i világbirúgág előtt mely 
a népek bűnügyeiben a legmagasabb lómul 
-  egy fölötte érdekes végtárgyalás folyt 

le az orosz birodalom ellen. A vád a tn-p- 
büntetu-codex 2UOUP és 3UU001;> íjai 
alapján gyilkosság, emberölés, rablás, erő
szakosság s több más uiiuősithetleu vét
ségre irányul.

Vádlott birodalom kormánya altul van 
képviselve.

Az igen terjedelmes vádiratból a kö
vetkezőket vesszük k i: „Vádlott birodalom 
gyermekkorában a lehető legroszszabb ne
velésben részesült. Bölcsője Ázsiában rin
gott. Oskolai képzettsége még ma is nagyon 
hiányos. Vádlott Európába költözve magá
val hozta mindazon gonosz tulajdonságait 
és hibáit, melyek volt hazájában még ma 
is nagyon honosak. Vádlott mint itju, durva, 
erőszakoskodó, alattomos, ravasz, kegy et- 
leu és zsákinányhajhászó volt. Egész múltja 
egy sötét képe a iegkegyetlenebb véreng
zéseknek; családi gyilkosságok napi ren
den voltak körében. A nő orozva gyilkolta 
meg férjét, az apa fiát stb. Mindazáltal 
sikerült vádlottnak az európai államok jó 
erényü családjába bejuthatni. Tudva volt, 
hogy vádlott a legjobb esetben is csak 
fél barbár és mégis — nyilván javulását 
remélve — megengedték neki, hogy Európa 
észak-keleti részén egy nagy birodalmat 
alapíthasson. A müveit nemzetekkel való 
folytonos érintkezése azonbau nem hatott

rá javitólag. Sőt ellenkezőleg az uj kör
nyezet teljesen megérlelé keblében mind 
azon gonosz indulatokat, melyek abban 
addig csak lappangva csíráztak. Vádlott 
olyan önzést és rahlási vágyat fejtett ki, 
mely minden szomszédját komolyait fenye
gette. Különösen déli szomszédjának kel
lett sokat szenvedni. Évszázadok óta azon 
volt vádlott: a töröknek legszebb tartomá
nyait valahogyan elrabolhatni. Nem egy 
alkalommal nyilatkozott is, hogy a török 
birodalom fővárosának elrablásáért kész a 
hazugság, árulás, erőszak és gazság min
den eszközeihez nyúlni. A felvilágosodás 
és humanitás századában végre elérkezett
nek látta az időt bűnös terveinek megva
lósítására. (összeesküvéseket rendezett déli 
szomszédjának népei közt, felbujtogatta 
őket, békétlenséget támasztott köztük s mi
dőn igy az általa elvetett egyenetlenség 
konkolya megtenné véres gyümölcseit, a 
legádázabb szemtelenséggel a törökországi 
keresztények védnökéül tolta fel magát s 
kihivólag követelte, hogy Európa tervei 
kivitelében segédkezet nyújtson neki. Az 
európai államok szinleg ugyau tiltakoztak 
ez ellen, de aztán csak mégis szabad ke
zet engedtek neki védtelen szomszédjának 
megtámadásában. Ezért ezek ellen is meg- 
indittatott már a vizsgálat. Vádlott mint 
„megváltó14 vonult bordáival a török biro
dalomba. De csakhamar leveté álcáját s 
teljes valóságban mutatta meg egész Euró
pának veleszületett vadságát s gonoszságát. 
Vádlott a vallásosság s hutnanismus jelvé
nyét, a keresztet is megszentségteleuitette,

mozgalom ottani főrendezője, ki budapesti 
intézőkkel állott kapcsolatban, a határon 
már túl van. Mcszökütt. — A mozgalom 
— úgy volt szervezve, hogy a határra 
vitték a fegyvereket és a fölfogadott egyé
nek ott vették volna azt át a fezzel, hogy 
betörjenek. Toborzás csak a legközönsé
gesebb és leginkább városi elemekre ter
jedt ki, itatás és az akció esetén 500 fo
rint ígérete mellett. Úgy, hogy a szckely- 
ség jobban csudálkozik a terven és jobban 
örül megakadályozásán, mint bárki más.
A lefoglalt fegyverek száma egy pár ezerre 
megy; legújabban az ttzdi völgyben kap
tak 30 ládával. A vidéken, a közönség 
teljesen csendes.

M in ta  fő isp á n ! Y ersec sz .
k. város thatósági bizottságának többsége 
44 aláírással a minisztcreluökhez felirt pa
naszolván Staucsich György főispánnak 
példátlan részrehajlását, önkéuykedését és 
a törvény kijátszását, iránta bizalmatlan
ságot fejezvén ki, kérik, hogy ezen az ál
lam méltóságával meg netn egyeztethető 
egyéni liatalmaskodásnak mielőbb végét 
vesse. A felirat azt mondja, hogy eme fő- 
ispáni példány nem egy törvényhatóság, 
ltauem egy kannibál hottentotta csorda 
élére való. — Egy bizottsági ülést minden 
határozat nélkül feloszlatott, még is több 
e g y h a n g ú l a g  elfogadott határozat felől 
jegyzőkönyvet csináltatott. Egyszer kilenc 
bizottsági tagtól elvonta a szót, öt hóna
pon át nem tartatott közgyűlést. — A pol
gármesteri, főjegyzői, főügyészi, főkapitányi 
és pénztár ellenőri állomásokat üresedésben 
hagyta, a polgármesteri és főjegyzői teen
dőket egy kiskora dijnok által végeztette. 
Négy év óta sem pénztárt, setn hivatalt 
nem vizsgált. — I la a törvényhatóság a 
főispánnak bizalmatlanságot szavazott, ő 
elvonta a szót, feloszlatta a gyűlést s va
lótlan tartalmú jegyzőkönyveket vétetett 
fel, nincs tehát módjában a törvényható
sági többségnek határozatot hozni, ezért 
ez úton kérnek királyi biztosságot és szel 
l e mi l e g  k é p e s í t e t t ,  b ec s ü l e t  érze- 
t es  főispánnak kinevezését. — A honmentő 
kormány kormányzatának, harmadik évé
ben tehát ennyire jutottunk már, de még 
többre is vihetjük, mert hisz Tisza mint 
belügyminiszter a lleify Ignác elleni ren
dőri meréuylet ügyében ismét felülről 
eklatáns példával ment elő oly jelen
tés előterjesztésével, melyet nyilván füle 
hallatára az országházban hazugságnak 
bélyegeztek meg.

O R S Z lO G Y Ü L É S .
A képviselőbáz october 8-iki Illésében 

az elnök bemutatja elnöki jelentését lleify 
képviselő mentelmi jogainak megsértése 
iránt történt felszólalás tárgyában. Beöt hy 
jegyző olvassa a jelentést melyből a kö
vetkezőket adjuk: A miniszterelnök és bel
ügyminiszter Batiz Zsigtnond József-Fe- 
rencvárosi alkapitáuyi helyettes, vala
mint Béres István, Bartoss Lajos targon
cások, Fisékor Ignác és Kohu Hermami 
közszolgák, úgy nemkülönben Tittl János 
targoncás egyleti elnök és Schmidt Lő
rinc Helfy Ignác ur inasa inasa vallonra 
sainak melléklése mellett tudósított enge- 
met a Helfy Ignác képviselő úr házánál 
folyó hó 2-án történtek iránt. Batiz Zsig
áimul nyilatkozatából az tetszik ki, hogy

a menynyiben azt a rablás és gyilkosság 
cégéréül használta. Vádlottat továbbá nem 
egy szerződésszegés is terheli. — „Végte
len — igy fejezi be közvádló vádiratát — 
a vádlott által elkövetett kegyetlenségek 
sora. Vérpatakok jelzik azon utakat, me
lyeken vádlott katonái elhaladtak. Szám
talan helység romokban hever, ezer meg 
ezer védtelent megkinoztak, lemészároltak. 
Ezen vér iszonyú trösztiért kiált az égbe, 
azért kívánom én mint közvádló az embe
riség nevében, hogy ezeu ezer meg ezeres 
gyilkosság és gyújtogatással terhelt vádlott 
példásan megblintettessék."

Vádlott konok közönyösséggel hall
gatta végig a vádat. Védek ezésre felszólit- 
tatváu, kiuyilatkoztatja, hogy neki termé
szetes hivatása volt liitsorsosainak segélyt 
uyujtani.

El nök:  Tehát ön „segélynyújtásnak14 
nevezi az ezer meg ezer védtelennek le- 
gyilkoltatását?

Vádl o t t :  Én csak rajtunk elkövetett 
jogtalanságokat toroltam meg.

E l n ö k :  Igen. védtelen aggokon, 
nőkön, gyermekeken!

Vá d l o t t :  hallgat.
E l n ö k :  A vizsgáló biró irataiból ki

tűnik, hogy ön szította a törökországi ke
resztények közt az egyenetlenséget, s csak 
azért, hogy ürügye legyen mint „védnök" 
és „szabaditó14 felléphetni.

V á d l o t t :  Ezt tagadom.
E l n ö k :  Ne tagadja, mert cinkos

társai ellene vallanak.
V á d l o t t  (magában) A nyomorultak!

UliHló h iv u ta l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 22. szám alati.

az csak a kerületében levő korcsma s 
egyéb helyiségekben tapasztalt rendőri ki
hágások miatt azokat feltűnés nélkül akarta 
megvizsgálni és ezért Tittl János targon
cás egyleti elnököt felhívta, hogy négy 
megbízható egyént rendelkezése alá bo
csásson. Ezen fehivásra a fentebb említett 
hordárok lőnek kiszemelve, kiknek az
után Batiz Zsigtnond találkául Helfy ur 
lakását (csupa vóietlenségből?) jelölte ki, 
azonban a midőn ő a kitűzött órában 
(esti 8 óra) megjelent a kirendelt egyé
neket ott nem találta. Béres István saját 
vallomása (betauitott) szerint a kitűzött 
helyen legelőbb jelenvén meg, midőn ott 
senkit sem talált a közeliévé korcsmába 
ment és ott kis „spiez^-czet talán spicli 
szerepet) kapván az utasítást eltévesztve!?) 
egyenesen Helfy úr lakására ment s ki
jelentette, hogy a kapitányság által van 
oda küldve s mintán őt Helfy úr az elő
szobában leültette s inasa által borral ki- 
náltatta meg, alig 10 perc múlva megje
lent Heliy úr házában Bartos Lajos is 
(taíáu ez is be volt csípve és a bor vezette 
lépteit egyenesen II “Ily úr lakába? Milyen 
tátum!) s ötét figyelmeztetvén, hogy nem 
volt arra utasítva (hát mikép tudta akkor, 
hogy cullcgáját ott találja?) miszerint 
Helfy lakásába menjen távozásra hívta tel 
s miután Helfy úr c közben maga is ki 
jött az előszobába Martost is leültetvén 
Íiorral kínálta meg és annak elköltése 
után eltávoztak. Kijelenti egyébiránt 
Béres István, hogy őt senki sem bízta 
meg, hogy Helfy úr lakására menjeu, de 
később Schmidt Lőrinc inas vallomása utáu 
újból kihallgattatván, elismerte, hogy Heliy 
Ignác úr lakásábaui megjelenésekor elő 
mutatta azon darabka papirt, melyen 
semmi névaláírás nem volt esak B itiz 
Zsigáimul irta fel Heliy úr lakását, ne 
hogy a rendez-vousuak kijelölt helyet el 
téveszszék (mintha, nagy baj lett volna, 
ba két-három házzal odálib találják meg 
egymást.)

Bartos Lajos vallomásában azt mondja, 
hogy ő a kitűzött időben Helfy úr lakása 
előtt megjeleut de, ott senkit sem talalt, 
ekkor tudakozódni kezdett és egy kis tiu 
tói (este 8 óra után, miért ücsörgött volna 
ott a kis fin oly hosszú ideig? Hazug; ig 
az egészi megtudta, hogy egy bosszú 
szakálu i’érli lleify úr házába ment s ő 
ezt Béres Istvánnak tartván szinte bement 
és ott egyideig borozván hazament. Fi- 
scher Adolf és Kohn Ármin vallomásaik 
szerint szintén megjelentek a kitűzött idő 
ben s kijelölt helyen azonbau miután egy 
negyed óráig ott várakoztak és senki sem 
jelent meg, eltávoztak.

Schmidt Lajos Helfy úr inasa azon 
bán ellenkezőleg azt vallja, hogy a két 
elöl említett hordár egyszerre csenget
tek és léptek be Helfy úr házába, hol 
kinyilatkoztatták, miszeréut a kapitány
ságtól lettek oda rendelve még tuís két 
egyénnel. Helfy ezután azouual irt Tuaisz 
nak, de az inas őt otthon nem találta, 
Schmidt Lőrinc egyébként uein vette 
észre, mikép Béres István — kivel azutáu 
hosszabb ideig beszélgetett — részeg 
lett volna.

Ezekből — igy szól tovább az elnöki 
jelentés — méltóztatik meggyőződni tisz
telt ház, hogy a sokszor említett hordá
rok semmiféle hatóság által utasítva nem

(Fenbangon) mit cinkostársaim? Az a 
gyáva Rontania, az a hitvány Szerbia s 
az a pity-poty Montenegró? Ki adhatna 
e nagyravágyó tehetleuek szavára valamit? 
Igen most. ellenem vallanak, mert velem 
együtt ők is megjárták.

Erre előhívatnak a tanuk, kik mind
nyájan terhelőleg vallauak vádlottra nézve.

Roma ni a tanú vallja, hogy vádlott 
esábitgatásai és ígéretei által télrevezet- 
tetui engedte magát Segédkezet nyújtott 
neki, a mivel ez csufotau visszaélt: Or
szágát s alattvalóit mindenből kifosztotta.

S z e r b i a  tanít hasonlóan vak Köny- 
nyezve mondja, hogy vádlott teljesen 
tünkre tette őt.

M o n t e n e g r ó  tanú igy szól: Orosz
ország kérkedő szavának hitelt adva azt 
hittem, hogy egy tisztességes hatalommal 
van dolgom, melynek nem nagy fáradsá
gába fog kerülni: Törökországban a ren
det és békét helyreállítani. Éu uetu tud
hattam, hogy vádlott minden bölcsessége 
csak a wutkiban rejlik s hogy tervével 
ilyen csúf kudarcot fog vallani.

Ezzel befejeztetett a bizonyítási el
járás. A közvádlő elmondván vádbeszédét, 
vádlott büntetéséül anuak Európából való 
örökös száműzetését indítványozza. A tör
vényszék tanácskozás végett visszavonult. Az 
Ítélet kihirdetése és végrehajtása azonban 
elmarad addig, mig a szövetségesek elleu 
is a vizsgálat és végtárgyalás befejezve 
lesz.



voltak, hogy Helfy úr házába ntmjeiiek, 
különben Helfy úrnak, ki egyébbkéut szabad
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Másában s bárhová mehetésébeu 
>zva nem volt és a hordárokat 
sem utasította, mentelmi joga a 
által meg nem sértetett, sőt meg

unni is s/.andékoltatott és a kép- 
r személyes szabadsága a hatóság 
■gsértve, vagy esik veszélyeztetve 
t i hangos kacaj a baloldali pa-

itán Helfy Ignác emelt szót, a ki 
■ndolkozott ugyan és bár a félhi- 
sajtó ez idő alatt annyiféle mesét 
még sem volt elkészülve arra, hogy 

a in m ar képviselőbázban józan emberek 
elé ily i jelentést terjeszszeuek. Igaz hogy 
szégyeo érzettel szólok a dologhoz — szólt 
tovább — és ha tudom, hogy az emberi 
szalud igot és érzelmet megalázó tárgy
ért les k napirenden, mint a törvényhozó 
testűiéi tagja, úgy inkább megmaradtam 
volna rük időkre száműzetésemben, mint
hogy ; y  szégyen érje a magyar képvise
lőháza'. Mozgási Azonban itt neiu sze
méltemről, hanem két fontos dologról van 
szó, szó van arról: törvény uralkodik-e 
M igya országon avagy miniszteri önkény, 
alkotni tny uralkodik-e Magyarországon 
avagy rendőrségi kémrendszerV Mindenek 
előtt saját eljárásának igazolásáért felel 
arra a vádra, hogy miért .nem utasította 
el íz alkaini aiauko lókat s hogy ezt meg 
se.n kísérletié, indokul hozván fel, hogy 
az rt nem utas; o'ta ki, mert a hor
dárok » / :  momli.il.:, hogy Tiiaisz Klek 
und létsík ide küldve, még helyivel is 
m .kim ! i őket, m -r: meg akart győződni
va tj Îl iig íz it mond ittak-e ;il hordárok, vagy
es •A ÍÚ: védés forog fenn, miéri i< levelet
k •Ivóii l'iiai'Znak hitte, hogy :w. ügy
ti”z.áhai jön.

IK■ iy azután még két tényt constatált,
el - tör hogy a lton lárok Hetit Voltak ré-
>/ -Cek, másodszor hogy azért kiiltl itt
ne ik 1;i bort, mert megszánta e es ind is

járni tor kinézésű cm:>er<fkot, kik luéir a
rá . ivetkező reggeli *n is lépten nvomonf.; • ettek a nélkül, hogy it rendőrség ki
m ekkor bizonyára értesült a botrányról 
el vidította volna ősét. Helfy nem lát 
ei n a dologlian személyes kérdést. Ita 
ni i igen is látja az alkotmány, szabad
sz és képviselői iimuuuitás kérdését és 
' z a felett kell, hogy a ház döntsön. Fi 
gy. liuezteti ezután a kormányt arra, hogy 
vagy van Magyarországon törvény és al- 
ki natív. - -  akkor ne méltóztassék kém

In
lszerhcz folyatnodiii, 
Iátokra támaszkodni.

ne inettoztassek 
hanem támasz 

vau poigár, 
le.-,.en az képviselő vagy bárki, a ki a 
t" vetiy ellett vét, a tön ny szigorával 
stiiytassek ; de ha Magyar országon nincs 
foe ■in/, csak áltilkotnníny, ha Mugyaror- 

• lan C' ik knnrendsze rel lehet ural- 
kudni, a'-' ’ biztosíthatom a magam ré
szi rutát. ' ’"gyminiszter urat, hogy hóiba 
köb /.-g i ■■ el a fegyverszáUitmányoknt: 
W'd ha iy , : Ic. akkor Magyarorszá
gon iiunden kapa, máidén kasza fegyver 
fon lenni. ( Helyi • . s a balon) fegyver fog 
lenni minden férfikar, hogy clseperje, e 
nyomorult rendszert még nyomorultabb 
eszközeivel együtt. (Zajos helyeslés a balon. 
Eli- ntiiondás a középén.)

1 sza Ká l mán  válaszolva Helfy 
beszedjére ' .gadja, hogy a hordárok bár
ul' i\ hatóság rendeletére mentek volna 
li. Iy izá'.a. habár kötelessége a kor
ín . ‘inak egyes egyénekre felügyelni. Ez 
tuásiitt és L i i m, különb ni — itgy mond 

i )■ - .'ntározii:! ni onstatálja,
h' - v mai 11/. a mi a menb-lmi jogit ik a

nézve l’ellio-
zafott alaptalan gyanún alipszik. Neve 
té a i afildalnni miért is kéri a házat, 
hegy napirendre terve ez eseményt he 
fejezettnek tekintse.

ü i “1 o ny i L a j o s  bán* szükségesnek 
faiija, ángy ha a képviselőliá/.uak egy 
tagja iránt történik ily otromba sértés 
hogy ;,zt a parlament kellő komolysággal 
tárgya )t: különben elismeri, hogy ily dől 
gok esni. a l'i'Z.a kormány alatt történ 
inni k. kinek helügyminisztersége alatt 
már kocsi sziliben is bújtak el drabauíok. 
Az ■ g. szét botránynak nevezi ésazt mondja, 
hogy a parlamentet nem szabad oly hely
zetbe állítani, mint az. olyan embert, a 
kinek „pardon" nélkül bármikor lehet a 
lábára hágni, i Elénk helyeslés jobb felöl.

í  i s z a K a I ni á n megjegyzi,^hogy a 
képvisel.máz mindig maga fogja iuegitni,él 
hágtak- a tyúkszemére és nem togja ma
gát mint a gyermek felizgatni engedni, 
i Ni ttgtaianság lialfelől.)

Appot iy i A I bér t  gróf szerint a ház 
tartozik alkotmányának, Európa népei előtti 
tekintélyének, hogy az ügyet komolyait 
tárgyalja és igy véieményezésadás végett 
a jelentést a mentelmi bizottságnak kéri 
kiadatni

Mo cs á r y  L a j o s  nemcsak jelentést, 
hanem vizsgálatot is követel a mentelmi 
bizottságtól.

K a a s  I v o r  br. szerint a kormány 
jelentésében eltagadja a valót (igaz!) és 
azon kifogásokkal, hogy a részegség oka 
mindennek, nemcsak hogy elégtétel nem 
adatik a képviselőháznak, hanem újabb 
sérelemmel tetéztetik : azon sérelemmel, 
hogy ezen háznak a kormány oly jelentést 
ad be. a mely — bocsánat e szóért — 
hazudik. (Mozgás jobb felől. Felkiáltások 
balfelől: Ügy vau! Helyes!

E l n ö k :  Keménylem, a kéjiviselő ur 
fel fogja világosítani kifejezését.

Ka a s  i v o r  báró: Úgy értettem, hogy 
a jelentés, nézetem szerint valótlanságot 
tartalmaz. (Mozgás.) Pártolja Apponyi in
dítványát.

Pulszky Ágost, S/.lávy József, .Szilá

gyi Dezső a napi reudretérés mellett van
nak.

S i m o n y i Er nő  a megejtett vizsgá
latot nem tartja olyannak, mely a törvény 
kellékeinek megfelel — miután a vizsgálók 
és vádlottak ugyanazok voltak és a másik 
tél nteg sem hallgattatott. A belügyminisz
ter azon szavait, hogy a rendőri közege
ket, ha az ember házába jönnek, ki kell 
dobni, meg fogja magának jegyezni, taiáu 
alkalmazhatja egykor és akkor tenni fogja 
ezt a miniszterelnök urnák, mint belügy
miniszternek felelőségére, mert hiszen ő j i- 
vasolta az erőszakos eljárást. (Elénk helyes
lés a baloldalon ) Az ügyet a ház ügyének 
tartja, és kell hogy elégtétel szolgáltassák, 
mert ami ina megtörténik az egyikkel, 
holnap megtörténhetik a másikkal. Pártolja 
Apponyi indítványát, úgyszinte pártolják 
Vidliczkai József és líujánovirs Sándor 
még pétiig Mocsáry módosításával, mihez 
Apponyi maga is hozzájárult, mert az ma
gától értetődik.

Szavazás alá kerülvén a kérdés, a 
többség Pulszky indítványát elfogadta, az 
elnöki jelentést tudomásul veszi és napi 
rendre tér. A képviselőház október ‘.tiki 
ülésében a bagatell ügyekről szálló tör
vényjavaslat van napi renden, azonban 
mintán már három órán át vitatkoztak: j i- 
rásbiró vagy szolgaion* végezze-e a b igi- 
tell ügyeket és néhány §. elfogadáson túl 
esett, feláll Ragályi Nándor, s azt mondja: 
megöl, ásván a tagokat, 7t> sincs je! u; — 
a húz tehát nem határozatképes, erre az 
elnök a tanácskozást holnapra halasztva 
bezárta a gyűlést.

K Ü L F Ö L D .
A francia sen itus baloldali tagjai is 

bot-sújtottak ni inifestumot közre, melyben 
a helyzet komolyságát hangsúlyozva hatá
rozottan a mellett nyilatkozik, hogy fran- 
eiaország békéjét csak a köztársaság tart
hatja fen, mig a clcrtealismtts az 17táfiki 
szabadságot, belnyugaliuat és külhékét fe
nyegetik. A párisi IX választó kerület re- 
publieanus bizottsága Grévyhez iratot in- 
intézett, melyben tudtára adja, hogy a 
megejtendő választásra a választás jelölt
ségét ő reá ruházzák, miután az ő meg
választatása inkább mint bárki másé e 
kőztá/sasági és parlamenti rendszer győ
zelmét fogja jelenteni az ország és Eu
rópa előtt. Erre Grévy egy levelet intézett 
viszont a kerület választóihoz, melyben 
azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
a köztársaság ellenei a republikánus al
kotmányt köztársasági értelemben rcvidiálni 
csak azért akarják, bog}- a köztársaság 
helyébe dynastiát tegyenek, Gambettu szin
tén hoesájtott iiianifestnmot a nemzet elé, 
melyben azt mondja, hogy Fraueiaorszá; 
elfogja Ítélni a dictátori politikát s a vég 
rehajtó hatalom népszavazati jelöltekhez 
csak azon alternatívát engedheti: megha
jolni vagy leköszönni. Gauibetta ezen in t 
nifestumát falragaszok is közölték a nép
pel s ezért őt ismét perbe fogják. A fran 
efa választások ép ma oct. 14 kezdődne

Tliiers özvegye a működő bizottság 
nevében Zsedényi álra! intézett részvétiratra 
következőleg válaszolt: „Zsedényi urnák, 
a magyar törvényhozó testület bizottsági 
elnökének.

Paris, szept. '■>'■). 1 s77. Elnök ur 
Mélyen meghatott a rokoiiszenv ama szí
v ó  érzete, melylyel ön a magyar törvény
hozó testület bizottságainak nevében elém 

járult azon nagy veszteség alkalmából, 
melylyel a halsors engem s velem együtt 
Franciaországot is sújtotta.

L _
bensőbb köszönetemet e dicső parlament 
tagjai előtt, kik ily utódon osztoztak fáj
dalmamban és gyászomban, s kik a bámu
lat és részvét ily megható jeleivel adóztak 
a szeretett férjnek, kit siratok, ama Tlti- 
ersnek, kit ön oly igazán nevez nagy férfiú
nak s hazája jótevőjének. Tliiers özvegy :”.

Német és Olaszország a francia válasz
tásokat illetőleg a repiiblieanusok mellett 
van miután úgy Német mint Olaszország 
mint a mouarchisták diadalát annyiban 
tartják magukra nézve veszélyesnek a men
nyiben az. eleriealis színezettel bírván bo
nyodalmakat idézhetne elő a külpolitikában.

A  h á b o r í t .

Az. európai harctéren ismét szünet állt 
he. Szulejmau pa-a ki Mehemed ali helyére 
neveztetett ki a Janira hadsereg fővezérévé, 
ntár megérkezett Kaezeljevoba, hol a fő
sereg létezik. Váljon lesz-e sikere e had
vezér - változtatásnak, azt a legközelebbi 
napok fogják igazolni, de azon egy elő
nyét már is felhozhatjuk a változtatásnak, 
hogy az oroszok ismerve Szulejmau me
részségét a Janira vonal: i fordítják fi
gyelmüket és az ottani hadsereg erősíté
sére Plevnától elvontak vagy 20UU0-nyi 
sereget s ezáltal Oztuau pasa helyzetét 
megkönnyítők. Különben Sefket pasa mind
inkább közeledik Plevnához segítség, élelmi 
szer és munitióval; Sefket pasa serege 
már megvert útjában egy orosz sereget 
és igy legközelebb azon meglepő hirt vár
hatjuk, hogy Ozmán pasa Plevnábód 
ugyanazon pillanatban fog kirohanást in
tézni, a melyben Sefket pasa már l’levuá- 
lioz közeledik és igy az oroszok ismét két 
tUz közé szorulva — ezen expeditió ép 
úgy fog sikerülni mint az első. A .lantra 
vonalon mióla Szulejmau vette ái a pa- 
rancsnokságot már volt kisebb csete-paté, 
melyek Jarról győződtetnek meg, hogy 
Szulejmau Kuscsukfelé közeledik — illetőleg 
seregét inkább a Duna felé vezeti, hogy 
ezáltal Ruscsuknak az oroszok általi ne
tán eszközlésbe veendő ceruirozását meg
gátolja.

Kulcsukul egyébbként a slolmziai orosz 
ütegek bombázták d: elínligattattak. Az 
orosz főhadiszállást a kedvezőbb (?) fek
vésit Sistovába helyezték, honnan futás 
esetén csakhamar a Duna túlsó részén 
fekvő Zimnitzáha metiekedhetnck.

Ezen áthelyezést a világlapok a visz- 
szavonnlás jelének tekintik. Mehemed ali 
a montenegrói hadsereg vezérévé nevezte
tett. Montenegró már annyira tűzbe jött a 
győzelmektől, melyeket ellen álló hadsereg 
hiányában vívott ki, hogy már Hercego
vinára vetette szemét, (le azt mondják, 
hogy „hait"-ot parancsoltak neki, mert 
hát a mi érdekeinket miután mi akarjuk 
esetleg Hercegovinát occtipálni — ve
szélyezteti.

A sipkaszorosról elmondhatjuk, hogy 
most itt „minden csendes.”

A figyelem azonban e héten jobbadán 
az ázsiai mintsem az uropai harctérre irá
nyult. M tktár pasa Karsz és Alexandra 
pol közt vívott ütközetekben annyira in ig- 
verte az orosz h idsereget, h tgy az h t 
toltak és sebesültekben mintegy t<> — 
1.’>W M emben vesztett. A törökök vesz 
te.-ege közel 2 -301) ember. Ezzel Mttk- 
tár pasa megtisztitotta volna kis.izsiat a 
burhar szolgáltad iktöl. a vereséget maguk
az oroszok is he is:n rik 
ntilást azzal igyekeznek

de a visszívó 
szépíteni, hogy

elfoglalt positiókra (?) a „vízszállítás”
J.ift es ezert nem
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igen nagy nehézséggel 
tarthatták meg. — Az ázsiai hűlj.irat te
hát m i ázott stádiumban állt, mint állt 
négy hómapp ti ez dőlt, vagyis a felsége 
cár vitézei az anyaföldön állanak.

Szerbia isme nagyobb zajjal 
folyik a hadikésziilés és már a csapat 
áthelyezések is megtörténtek; a szeri* kor
mány a közreműködésre vonatkoz ó szer
ződést is megküiötte Persiani orosz ügy
nökkel. Mások szerint pedig az nirlik, 
hogy Szerbia ttj politikai követelésekkel 
lépett fel, melyre nézve Per.siainak nem 
vohak utasításai s ezért ttj utasítást kért 
a főhadi szállástól katonai szempontból 
szintén nézete!térést forog fenn , mert 
Oroszország azt kiváltja, hogy az egész, 
szerb hadsereg két hadtestre osztassák, 
meiyek egyike azonnal Rulgáriába törjön, 
míg Szerbia öt hadosztályt akar! alakítani 
s azokat a török invasió által leginkább 
) nyeg ett pontokon kívánja elhelyeztetni.
I gv latszik a szerb hős (?) hadsereg érzi 
még a ‘avali „hidd 
mait és nem akarja 
jó> elmúlr.igoltatni, ő inkái*!* szeretné addig 
hit/ni halasztani a dolgot, mig Pieviiáiiil 
döntő ütközet vivatik ismét azután az ered 
lilém től függne, váljon actióha lép-e vagy 
sem. Nem rósz gondolat.

sz adi keszühídesekkel szemben a 
porta s ■ n maradt tétlen már is jelentékeny 
török li t haő áll a szerb határ mentén, 
habár legnagyobb részt cserkeszek és ha 
síbosiikak. E hadsereg parancsnokává a 
Mehemed Alival — a jautrai hadseregtől 

egy időben elmozdított Achiued Ejub 
tol) kiszemelve, de újabb birek szerint 
Mehemed Alit nem a Montenegró, hanem 
Szerbia 'Ölen miiködő hadtest parancsno
kává fogják kinevezni.

el hidd" utó táj ti il- 
mag.it még egyszer

l.eg u ja iib .
Lgy tegnap délután vett távirat sze- 

lint Aliik!itár pasa múlt kedden győzelmet 
metotl :./ oroszokon. Az oroszok támadó 
s<í w  szívérté. iniközhen 12000 orosz
l.'SOÍt U‘l.

1 Mi-vni és Orh.ininál segélyalap átok 
• s elel ni iszerek m-gérki zés ■ által jelenté
keny előnyöket nyertek a törökök! A hé 
ten nagy csatát várnak.

Semiegessági m ákviragok.
Az erdélyi kismérvű tegyvcrszállitmá- 

nvok körül a titkos imiuisitiónak egész 
apparátusaiul működik a magyar (lucus 
a non lucrudo) honvédelmi miniszter, nem 
csal; magára vállalta, hanem legközvetle
nebbül teljesiti a zsandártonök teendőit 
azon utasítás szerint, melyet a kettős mo
narchia sorsát intéző láthatlau kormány az 
úgynevezett közös kormánynak előirt.

Az. állítólagos székely légiónak még 
egyetlen tagját sem bírták elfogni, mert 
nincsen, de azért puszta gyanúból napiren
den vannak az elfögatások és zaklatások, 
a szegény székely községeket megrakják 
katonasággal, hogy fogyasztóik el a la
kosság kevés télre valói élelmét is, a posta 
meghizhatlan lett, a távirda nem vesz fel 
magánsürgönyt, hogy ne lehessen megtudni 
ama törvénysértéseket, melyet ott elkövet
tetnek.

Kisült ezen alkalommal, hogy Monte
negró és Oláhország részére a bécsi arse- 
nálból a katonai kincstár világos vesztes
ségére potom pénzen vett W'erudl és Wencl- 
féle fegyverek roppant meuynyiségbeu a 
hozzávaló töltények millióival szállíttatnak, 
(le ezek iránt azután semmi sem derül ki', 
jegyzik ezeket is hamisan a szegény szé
kelyek rovására és küldik titkon rendelte
tésük helyére, legfellebb megszidják jól 
azon túlbuzgó hatósági közeget, mely uta
sítás nélkül szaglászni mert a szövetsége
seknek szánt hadi dugáru körül.

Feltűnt, hogy Bécsitől feltűnő süriiu 
nagy chantpagner szállítmányok mennek 

lélyen át Havasalföldre. Ez hónapokon 
át folyt eképen. Most egy üveg eltűrése 
folytán reájöttek, hogy ehampagner üve
gekben lőport szállították az orosz táborba, 
hanem ebben természetesen a bécsi had
ügyi kormánynak semmi része (?), hisz a 
lőpor monopólium tárgya és a hadügyi 
kormány tudtán kívül senki sem juthat 
nagyobb nienynyiségének birtokába!

E lap 1875. évi 52. számában em
lítetve volt a Villányban lefoglalt nagyobb

meuynyiségtt tültéuyszállitm tity, ni mv ka
rácsonyi ajándékul ment Eszeken óit a 
szerit-bosnyák határra. — A belügyminisz
ter táviratilag megrendelte a lefoglaló szol- 
gabirónál, hogy a lefoglalt szállítmányt 
nemcsak ne bántsa, hanem még pandúr 
kiséret mellett oltalmazza Eszekig, a mi 
meg is történt. — Ily előzmények utóin 
azután természetesen a hadi dugáru szál
lításának akadálya nem volt és folyt szá
razott, vizen, tengeren egyaránt, de azért 
mi semlegesek voltunk, csak a bécsi ka- 
marilla támogatta a szerb-bosnyák láza
dókat, azért pedig a török követség a 
monarchia külügyi kormánynál nem tehe
tett előterjesztést.

Most oly fegyvercsempészetre bukkan
nak, mely állítólag hazafias vállalkozásra 
volt szórnia, hja ez már más, ezt aka 
dályozui kell minden áron, még törvény
szegés árán is — és erre is vállalkozik 
magyar ember, vállalkozik olyan, ki a 
honvéd nevét viseli, jó lesz ha ezentúl 
zsandár főnöknek nevezi magát, az igazi 
magyar honvéd erre nem vállalkozik. Az 
igazi magyar honved epedve várja a pil
lanatot, midőn a nevére ejtett szégyent a 
magyar örökös ellenségének vérével lemos
hassa.

Egy 48-as honvéd.

magyar színészetünk
Ilii egy m ásik  akad t ly K-

A „ke re sz té n ysé g ” és „hum an itás” 
az oroszokná l.

Midőn az angol kékkönyv a lengyel 
görög-kathoiikusok kegyetlen „megsértésé
ről” közölte az erre vonatkozó iratokat, 
menten kinyilatkoztatta az orosz kormány, 
hogy azokat egy legközelebb megjelenő 
memorandumban megcáfolja. Persze a m :- 
morandum még máig sem jelent meg, id
ióta a liánom miatt, melyet a kereszténység 
és humanitás n ‘vében iz itt a cár a szul
tánnak.

A vallási pressiók csodálatos módon 
még a háború folyamában is napirenden 
latinak, különösen a görög-egyesült, de 
még a katholikus lengyelek körében is. 
Mint előbb, úgy most is kényszerítik ezeket 
a schizmatikus isteni tiszteletben részt venni 
s a házassági, keres -.teiési és temetési szer
tartást a schizma sz :riut végeztetni.

A római kát. és görög egyesült tegy- 
verfogható lengyelek bár a legkisebb lel
kesedéssel sem, de vallóistanukból kifolyó 
engedelmességgel indulnak a háborúba, 
hogy a kiadott parancs szerint a keresz
ténység és humanitás nevében leigázzák a 
törököt.

Szokásban vau itiiudeu keresztény ál
lamban, hogy háború idején — tekintettel 
az állam mindegyik vallóisfelekezetéiv -  
tábori lelkészeket rendelnek a hadsereghez. 
Mindegyik felekezet megtalálja ott papját 
A tábori életnek a katonaság erkölcseire 
kártékonyait ható számtalan jelenségei s 
az életveszély idején miudeti emberben 
hatványozottan élő vallási érzelmek valói
ban szükségessé is teszik ezen intézkedést.

Nem igy van ez az orosz hadseregben, 
lolib ezredre jut csak egy-egy pópa. Az 
egyes vallásfelekezetekkel pedig épen nem 
törődnek. A „txermáuia”, melyből e soro 
kát átvesszük, azt írja, hogy midőn az 
oroszok K imániáu átvonultak, egy római 
katli. lelkész s un volt a hadseregnél, noha 
ennek jelentékeny része rom. katholikusok- 
ból állott. Msgr. l'aoli püspök audicotiáért 
folyamodott a cárhoz, hogy attól e hiánv 
pótlására engedélyt kapjon. De a cár el 
sem fogadta őt, s a folyamodványt azzal 
utasította vissza, hogy a ki katholikus és 
elesik, halljon meg mint — orosz. A had
sereg elindult a csatatérre. Mindenütt a 
lengyel ezredeket tették ki legerősebb tűz
nek. Ezerek meg ezerek estek a harcban, 
ezer meg ezer kinteljesen vívta meg a ha
lul tusáját minden vallási vigasztalás nél
kül. Így bánik ei keresztény katonáival 
azon cár, ki a „kereszténység" és „huma
nitás" nevében visel háborút.

lálunk

A városi t. képviselő 
urakhoz.

A tuagyar sziu^/.et érdekében.

Ha széttekiutünk hazánkban, alig ta- 
varost, mely a magyar nemzetiség 

apotasara, fejlesztésére hivatott színészetért 
jelentékeny áldozatot ne hozna.

E városok közt van Pécs is. De ha 
tekintetbe vesszük, hogy más városok — 
mmt például Sz. Fehérvár, Kassa, Miskoiez, 
Eger. .--zutinár. Nyíregyháza, melyek mind 
egjikenek kevesebb lakossága van mint 
l eesnek kétszer háromszor annyit ál
doznak ez, ügyért mint mi pécsiek, bizony 
akkor be kell vallattunk, hogy a mit e 
tekintetben a város tesz semmikét* sem 
nevezhető valami nagy érdemnek. Pedig 
ha valahol, úgy nálunk vau szükség a 
magyar színészet felkarolására.

.5 — 4 éi óta kiváló figyelemmel kí
sértük az itt működött magyar színtársu
latokat. Mindegyik a legjobb szándékkal 
s szép reményekkel jött ide; csalódással 
s anyagt vesztességgel mentek el. Mükö- 
uésok a legjobb esetben is esak félitr- 
meddig elégítette ki a várakozást, mert 
nem részesülvén a kellő támogatásban a 
beadott anyagi zavarok közt csakhamar 
bomlásnak indult minden jó akaratuk s 
torekvesok.

Tapasztalásból mondjuk, hogy váro- 
sunk lakossága a jelenleginél sokkal ked- 
vezoob időkben is nem foglal magában 
olyan szm mz.látogató közönséget, mely
egy 30—40 tagból álló társulatot fen- 
tarthatna.

Különben ez köztudomású s azért is 
. a vár?8. a laagyar színtársulatoknak 
ingyen színház 0 s a színház intésére két 
°l ,at- L segélyezés mellett aztán boldo-

^alhatna is- valahogy
., ,lelB állana mej,élheteseiiek utjáhm. S

Es ez tisztelt képviselő urak az éven 
kint itt grassáló német színészet.

11a netu voln ánk meggyőződve a t kén 
viselők liazafiságáröl, a nemzetiség mind' 
igaz ügye iránt mindenkor tauusitaui sz, 
kott őszinte érdeklődése és áldozatkészs# 
géről: nem ériufetiők e tárgyat; d ■ m;! 
tán bizton reméljük, hogy a közM,aj|.'| 
kifolyó alábbi kérésünk felett netu fb4lai. 
egyszerilen ti ipircn Ire térni, kötelessé “ünk 
nek tartjuk azt kellő kifejtéssel a hohta 
után tartandó közgyűlés alkalmira becses 
ligyelmilkbc ajánlani.

A társulatokkal tavaszkor idevetödui 
szokott néniét színigazgatók kiveszik szín
hazunkat egy két hóra nehány s/.ótz forint
ért. Becsben potom áron megszerzik a |e„' 
újabb darabokat (főleg operetteket) mik"* 
a magyar szingazgatók esak a következő 
évadban adhatnak elő. Innen vau ho»v 
színigazgatóink már az operettekkel gL?,ü 
boldogulhatnak, mert azok nigyohl* részét 
az előttük itt működött német szintársula- 
toktól látta a közönség. Aztán — valljuk 
meg az igazai vaunak itt sokait kik 
csak azért nem látogatják a magy.ir’szini 
előadásokat. ni.*rt hát német előadásokon 
„is" gyönyörködhetnek.

Ezek pedig, Ita ezen alkalom m j-vo- 
natuck tőlük mindenesetre a magvar szín
házat látogatnák.

De eltekintve ettől, vagyis ha a német 
sztnesz.-t nem volna is anyagi tekintetben 
kártékony kihatással a magyar színészetre 
mégis ki kell azt tiltanunk színházunkból' 
mert működését legnagyobb részben a let;-’ 
triviálisaim ledérség s erkölestelensé- jei 
leiuzt. A jó Ízlés, ’
megmételyezésérc 
leteknek

l Áoies es nemzetiség 
irányított ilyen merénv- 

. . . . .  . aed vetni . V tavaszsza! itt
garazdalkodott nemet színészek 
szer

.‘.n az 
őtt volt

‘M i, vagy olyau

a varos, a mi 
Azaz egy pír 

ide

-------  neiu egy-
olyan szemtelenségeket produkáltak 

a színpadon, hogy a közönség jobb része 
kénytelen volt távozni. Ugyan éz okból a 
pécsi gymnásiutni ifiusóigaak szigorúan 
megtiltotta a tanári kar a német sziultáz 
látogatását, a miért csak teljes elismere- 
sunket es koszouetüuket nyilváníthatjuk.

Ls légre minek nekfiuk német sziué- 
szet t I ees már n 
4<i— 5J évvel ize " 
német, ki köztünk
koborgott, ideig ór.iig irt tartózkodó né u -r 
t ag} pedig olyau, ki itt magyar kenyéren 
el fzott ugyan, de a m igyar nyelve! csupán 

buta csokoiiy.isseg'i'il s blazirtságból nem 
sajat,rótta W. Ezek kedvéért csak nem 
Utij'iA. tova .tara is a mind undorítóbbá való 
nemet színi előadásokat!

Héttőn veszi kezdetét a jövő évi városi 
közköltség elunt",yzat tárgyalása. A s/.iu- 
i tz kibérlésére előirányzott összeg megál- 

iapitasa alkalmával kellene a német szí
nészetet is szól* i hozni és pedig ulyképeu, 
itog) a közgyűlés kimondja, miszerint e 
teielt csak úgy szavazza meg, hogy jöveu- 

nemet színészeknek semmi esetre 
sem adassék ki a színház albérletbe.

■ gaz, hogy ezáltal elesik a szini bi
zottság egy pár száz forinttól, mely jüve- 
uelem iiel különben eddig úgy sem lendí
tett i alanti nagyolt a uiagyai szinészeteu. 
L pár száz forint bőven lesz kárpótolva, 
ha a közönség kizárólag esak a magyar 
színházra lesz utalva. Ezen vesztesség ki- 
potlasa nem nagy áldozat és erre a városi 
közönség - -  hiszszUk — hajlandó lesz.

Ha a t. képviselő testület ezen ügyet 
tarosunkban uralkodó s fentebb előadott 
óhaj élteimében teszi magáévá, olyau ér- 
(lemet szerzend magának, mely országszerte 
őszinte s dicsérő elismeréssel találkozik s 
mely nem egy városnak buzdító például 
og szolgálni az Ízlés és erkölcsroutó s a 

geimauisátiot nagy mérvben terjesztő né
met színészet kiutasítására.

ISarauynttiejryére k in e v e z e t t  Is* 
k o ln lá to g a tö k .

A Pécsi Figyelő” f. évi 21. számá- 
,Jan S.Zero,lcáém jelezni, miként az 1870. 
evt N y MII. f. c. 3. §-a alapján a megye
ien kinevezendő iskolalátogatók tárgyá

ban a kormányhoz felterjesztés téte
tett. Ma már azon kedvező helyzetben va 
gyök, miként ugyancsak ekkor tett Ígére
temet beválthatom s a f. évi 22373. szánt 
alatt kelt mm. rendelettel kinevezett 59 
eőNcn névsorát is közölhetem. Ezek a kö
vetkezők: Alföldy .Sándor kórósi ref. főes
peres; Baross Sándor cstizai körjegyző; 
><K (>n\1 Istyán kovácshidai körjegyző; 
omdför károly nagy harsányi ref. lelkész; 
ísoner Lajos bogádi körjegyző; Feuersteiu 

János ntágocsi kereskedő; Freytag Gyula 
szászvári körjegyző; Gebhárdt Károly vó- 
kany1 plébános; Gőzön László keői ref 
lelkész; Gontbárovies Mihály darázsi kör
jegyző; Gyenes János gyűdi körjegyző: 
Guggenberger Jáuos rác-kozári evaug. lel- 
kész; Hegyessy László h. hetényi plébá
nos: Hepp János szabolcsi plébános; Hor- 
'•áth Mór kir. járásbiró Pécsváradon; Hu 
bér János nádasdi esperes-plebáuos; Ivá- 
nyos Soma kis csánv-oszrói ref. lelkész; 
Jeszenszky Zoltán megyefai földbirtokos; 
Kubinyi Elek német-bolyi esperes-plébános; 
Kovács Alajos dárdai ügyvéd; Kisfaludy 
Pál uradalmi ügyvéd; Kardos Kálmán 
arany sarkantyus vitéz és hidasdi földbir
tokos; Kérdi Lajos baksai körjegyző; Ko- 
hárics József magyar mecskei körjegyző; 
Kovács Antal terehegyi ref. lelkész; Ka
tona Imre köblényi plébános; Krebesz 
György kapos-szekcsői körjegyző; Lakuer 
György püspök-laki plebáuos; Márton Már
ton németii plébános; Manninger György 
kácsfalusi plebáuos; Marschal J. lőcsi kör
jegyző; Máteréuyi J. kir. aljárásbiró Pécs-



váradon: Mayer Károly pécsváradi Iigy- 
vól: Naranesik József l>--íIvei körjegyző: 
Nád****}' Kalmár <z >nt-löcinci földbirtokos : 
y udvicli Gyula baranyavári mérnök; Na- 
; ■ k Lajos iiattiaai körjegyző; Otrokócy

|,:i >s berememli plébános; Otocska Géza 
.-villái bérlő: l’etrás Ferenc villányi orvos • 
l’ápé Sándor duna-szekcsői urad. tiszttartó ; 
IVtrovics Ignác inánfai körjegyző: P.isies 
János dáiyoki plébános: Kakovszky Kde 
véinéndi plébános: Rák Imre körjegyző: 
Hilimer Klek járásbiró Sásdon; Serli Sán
dor undiáesi orvos; Sebnle Bálint pápai 
kaniar. s és uagy-nyárádi plébános: Szabó 
dvula vaszari körjegyző; Somogyi Ignác 
kákócai körjegyző; Sudár Ferenc vörös
marti körjegyző; Schell Antal egerághi 
viearius: Spiesz János köv. szüli isi plebá- 
11.■„. I nger Kde vaiszlói körjegyző; Uray 
.Viola baani plébános és W.ihlfogl Károly 
szajki plébános: II sz.

S iklós, I s ;  7. o ly t. 9 -é n .
Tehát a török testvérek győzelmeit 

Siklós nagyközség és vidékének lelkesült 
közönsége is - habár a helyi viszonyok 
'ítiite akadályok miatt kissé későn — niél- 
i.iau ünnepelte meg.

Az e bő 7-ére rendezett kivilágitási 
ünnepélyen, dacára a folytonosan tartós 
esőz snek. nem csak a helybeli polgárság, 
hanem a vidéknek számtalan lelkesült tagja 
is reszt vett; kik nem tekintve az idő rosz- 
s/asagát, nem kiméivé a költséget és tá- 
:„d»ágot, örömeiket a mienkkel egyesi 

nilők. az ünnepély díszének emeléséhez 
'dozatkész lelkesedéssel járullak.

I sti 7 órakor taraeklövések jelezték 
az ünnepély megkezdését, melyre a v.i 

sliáz előtti lerscgeu egy ■: viilt impozau-. 
■meg köz* pette 1 1,1 darab iáklya kigyul 

ve mellett telíobogtak a török s magyar 
:~zh'.k s f. Iharsainak az „éljenek." Majd 

ír b beli re!, lelkész. / “ke Lajos úr a zász 
. kka 1 körbe veit emelvényen egy meg 
ragad mii szép és lelkesítő beszéddel nyí

lta nn g az ünnepélyt Szólt még l’akuszy 
Gyula ügyvéd úr valamint ez ünnepélyes 
menet befej-zésekép Szabó Károly ügyvéd 
. r. A menet batái tahin lelkesedéssel, de 
példás rendben \ onult \ égig a főbb utcákon.

Nem hiányoztak a diszes transpa- 
nsek s a s a haiária'an lelkesedés, a 

, gleír s,,!ib házak ablakaiba is világos 
- got varázsolt. Különösen ki emelendőnek 

ö'in pedig azt, hogy a közlelkesedésnek 
e város szerb ajkú lakosai is hódolva, ab
lkaikat kél náz kivételével kivilágitot- 
• k. szép jelét adva ez által annak, hogy 
a bár szivük érzelme e tekintetben nem is 
. v a miénkkel magokat még is e haza pol- 

g (inak tartják > az összes polgárság köz- 
vrziílele előtt meghajolni készek.

V/. ünnepélyt herekesztőieg népes tár
sas vacsora tartatott a nagy vendéglő tér
im n, Imi is a többször felhangzott lelkes 
;> bar köszöntések közt olvastatott fel 
I /öli (labor nagytóthfalusi tanitfi szép 
alkahni költeménye. K. 1).

Különfélék.
Kinevezés. Szili/ Antid pécsi };ir. 

iiu'iiyszéki bírót a budapesti kir. Ítélő 
ö laho/ pótbirává nevezte ki ő felsége

a király.
.1 pécsi állami föreát tanodához a 

a icia nyelv tanárául Vajda \ ietor okle- 
• - tanárt nevezte ki'a vallás és közok-
t'a«üg\ i m. kir. ministerium. Vajdában 

> [i oly müveit egyént mint jeles képzett
ségű tanerőt nyert reáltanodánk.

A magyar leír. ti" ,-o.s. aranyban 
amatozó járadék kölcsönre városunkban 

egyesek mint pénzintézetek mintegy 
1- iiih) frtot Írtak alá. Kzek közt a pécsi 
takarékpénztár Iikhiihi írttal szerepel, Bu
dapestéi...... . lU-ig lLDáiGOl frt Íratott
alá.

A pécsi kereskedői ifj th egyleti 
november hó 10-én a Seholtz-téle söresar- 
iiokbau az egylet segélyezési tőkéjének 
gyarapítására tombolával egybekötött táuc- 
cstélyt rendez.

.1 váron pénztári hivatal az egyes 
la/tulajdonosokhoz felliivást intézett az 
épített nyári laktanyák és istállók költsé
gei rájuk eső részének betizetésere. K lak
tanyák. a város lakosságát a katonatartás 
terhétől szabadítják meg. Hisszük tehát, 
hogy az egyes háztulajdonosok nem fog
nak a fizetéssel késedelmeskedni. Az épí
tési költség 3 s részben a városi közpénz- 
tárból 4 8 részben az egyes háztulajdono
sok által lakrészeik arányában fedezendő.

Egy lakrész (szoba) után 2 ft. 17 kr. 
számittatik. A befizetés 14 nap alatt teendő 
meg, különben nem menthető fel senki a 
fentemlitett tehertől. A ki pedig a járulé 
kát a kitett időben befizeti, az már a jövő 
évtől kezdve nem lesz beszállásolással ter
helve. Megjegyzendő, hogy ezen mentes
ség a háború esetén való mozgósítás ide
jére ki nem terjed.

Színházi hírek. Gcröfi, színigazgató 
úr megkezdte már a bérletek gyűjtését. 80 
előadásra terjedő bérletnél egy páholy 200 
írtba, egy körszék 50 írtba, egy zártszék 
40 Írtba kerül. Megjegyzendő, hogy a 
bérleti összegek részletenként is fizethetők 
s igy remélhető, hogy e körülmény foly
tán is sokan fognak bérelni, a mi nagyon 
kívánatos is, mert a jelenlegi színtársulat 
nagyon megérdemli a közönség pártfogá
sát. Ma este a „ Fatinica* cimli operetté kerül 
színre és pedig azon változtatással, mely 
szerint abban (a mint illik is) a török veri 
le a muszkát. A darab végén lesz egy-két 
tableaux a — plevuai csatából. E darab 
fényes kiállítására nagy költekezést és elő
készületeket tett az igazgató.

— A tőrök győzelmek megünneplésére 
rendezett fáklyásmenet költségeinek fede
zésére befolyt adakozások s a kiadásokról 
szóló V- -mitatást beküldötte hozzánk a rend. 
k i zo t t rMA kimutatás szerint a bevétel 
volt 212 frt kr. a kiadás pedig (nyom
tatván. ok, sürgönyökre, fáklyákra, zené
szekre s'i).) 1.1.i ft 2' 1 kr. A feuiniradt lő 
ti. ö.) kel a polgármester úrnak adtuk át, 
ki is ezen összeget a török sebesültek ja
vara hozzá érkezett több adományokkal 
együtt küldi fel a budapesti török cousula- 
tushoz. A teutemlitett alkalomra történt 
adakozások névszerinti kimutatását térszüke 
miatt csak a jövő számunkban közölhetjük.

— lir. Padmanitzky ár a nemzeti szin- 
ház intendánsa levélileg felszólította lloffer 
urat a pécsi székesegyházi énekkar és a 
pécsi dalárda tenorénekesét, hogy nem 
volna c hajlandó a nemzeti sziuházbeli 
operához tcnoréuekesnck szerződni, mely 
esetben felkéri legközelebb jelentkezni s 
illetőleg képességét bemutatni. Hogy lloffer 
úr képessége s tehetségével meg lesznek 
elégedve az illetők, azt bizton jósolhatjuk 
s igy már előre fájlalhatjuk azon vesztes
séget, mely lloffer úrnak kilátásban levő 
távozásával a székesegyházat, a pécsi da 
lárdát s közvetve a pécsi zenekedvelő kö
zönséget éri, melynek lloffer úr gyönyörű 
hangjával számtalanszor nyújtott ritka mű
vészi élvezetet.

Egy rémes jelenetnek volt színhelye 
tegnapelőtt a mohácsi szolgabirói hivatal, 
tragicus hőse egy magát iparosnak vallott, 
ismeretlen ti ital ember volt, ki azért ke
rült a szolgailiróság elé, mert személye 
iránt gyanút keltett az által, hogy drb 
aranygyűrűt potom áron kinálgatott az ot
tani aranyművesnek vételre. A szolgabiró- 
ságnál \\ altér nevű, munkakeresés eélj iból 
utazó iparosa ik vallotta magát. Ezen ál
lítását azonban semminemű Írással nem 
tudta bebizonyítani. S igy, miután illető
ségi helyét s azon városokat, hol legipóbb 
dolgozott m 'gnevezte, rögtön kérdést 
intézett a s/i.: .abiróság e helyekre, s a 
fiatal embert letartóztatta, úgy azonban, 
hogy az Moháesott egy rendőri közegnek 
kellő távolságban való kísérete mellett sza
badon járhatott volna a felvilágosítás meg 
érkezőéig, a  liatal ember, a mint azt uek' 
tudtára adták — revolvert vont elő zse
béből s szíven lőtte meg magát. Azonnal 
meghalt, /sebeit kikutatták, de egy drb 
5 ftoson kivid mitscin találtak azokban, 
mi a szereueséílemiek kilétére valami fel
világosítást adhatott volna.

„.4 l>écsi jogász-segély-egylet az 
idén is megalakult. Elnökül választották: 
Varga Lajost: aleluökül Kiss E. főjegyzőül 
Ballus Zs. aljegyzőül Kószits K. pénztár- 
nőkul Kautmann I. ellenőrül Urszágh L. 
könyvtárnokul Gruber F. Bizottsági tagokul 
megválasztattak: Mártouffy I). Xeissidler 
A. Szabó <!y. és Zöld S. Kapcsolatban 
evvel felemlítjük, hogy az egylet elnök
sége megbízható instruktorokat, nevelőket 
és ügyvédi segédeket szívesen ajánl az 
ilyeneket szllkséglőkiiek.

— Egy s< h sait török tiszt érkezett a 
magyar fővárosba. Ez Kőváry Béla, ki egy 
török kozák-dragouyos ezredben főhad
nagy és az első plevnai ütközetben meg
sérülvén teljes felgyógyulásáig Szerbián át 
haza jött Magyarországra. Noha török és 
magyar útlevele is volt, mégis négyszer 
tartoztatták le a szerb hatóságok, Belgrád 
bán pedig egy étkezési teremben kardját 
lopta el egy szerb miniszter fi t s csak 
nagy nehezen juthatott ismét tulajdonához. 
A lopás a szerbeknél egy időben nagyon 
mindennapi dolog volt, inig első Milos fe
jedelem irgalom nlilklll minden tolvajt fel - 
akasztatott. Ez segített a bajon, — ha 
nem ezen Milos rég meghalt már.

- Egy f r .ncia táp a kővetkező esi 
uos adomát beszéli el a cselszüvő Aristarehi 
asszonynak száműzetése alkalmából. Bonin 
porosz tábornok s volt hadügyminiszternek 
kevés vagyona, de annál több gyermeke 
volt. Különösen férjhez menő leányokból 
jutott neki az isten áldása. Egy fiatal, 
Berlinben tartózkodó török diplomata: Aris
tarehi bcy, ki ti vére a sautosi hercegnek, 
Aristarehi Miitiadesnek, azon időben épen 
nősülni szándékozván, módot keresett, hogy 
Bonin tábornokhoz bejuthasson. Itt termé
szetes n szívesen fogadták s midőn a bey 
leendő ipjának kérését előadta, ez azt kér
dezte tőle: „Ön tehát vőiu kíván lenni í 
Örvendek rajta. S hány leányomat akarná 
nőül vénül?" - - I ram, válaszolt a tialal 
ember - én keresztény vagyok s nem 
mohamedán. — „Ej be k á r1 — sóhajtott 
fel a tábornok.

„Balaton-Egylet* ámen Zalume- 
gyében a felső-magyarországi „Kárpát-Egy
let" mintájára egy társulat van alakulóban, 
melynek célja volna tagjai számára ingyen 
könyvtárt létesíteni, Magyarország minden 
lapját a fürdői idény alatt járatni, tihanyi 
viszhanghoz kikötőt létesíteni, a Balatont 
felméretni, kirándulásokat rendezni, ásatá
sokat eszközölni, sat. sat. Szóval a tllrdő 
vendégek szellemi szórakozását tudomá
nyos eszközökkel előmozdítani, a vendé
gek kényelmét lehetőleg megszerezni. — 
A tagok alapítók s pártolókból állauáuak, 
kik az egylet által nyújtandó s szerzeudő 
előnyben részesülnének, s az egylet min
den egyes évi beléletének működéséről di
szes évkönyvet kapnának, mi által a szel
lemi kapocs a kies fürdő vendégei közt 
évről-évre szilárdulást nyerne, s az egyleti 
tagok családjai már miut ismerős helyre 
érkeznének meg. Az eszme létesítésében 
való tevékenység végett Bátortí Lajos a 
tihanyi apáthoz nyílt levelet intézett, miu
tán az apát mint a fürdő tulajdonosa leg
inkább hivatva lenne előmozdítani az egy
let létrejöttét

— A tö rö k  s e b e s ü lte k  ré s z é re  a d a 
koztak Eg.-y Irma úrnőnél: Jolianu Júlia, átaugl

An ia. Hilscher Ágnes, Schulhof Rozs. Tauszig Ár
min, Ohreustein Berta. Bobus Emília. Watlerstein 
B ideg. Horváth Anna tépésnek és sebköteuek való 
vásznát. Friedrich Antónia, Fried Johanna, Né
meth Erzsébet, líeint'eld Teréz, Hölbliug Mari té
pést és vásznat sebkötőkuek. líuvald Ilona 2 frtot 
és vasznit. A tépés 13,003 gramm több ismerős 
és a nőegyleti iskolás leányok által állittitott ki 
és a „Festi Napló* szerkesztőségéhez küldetett be.

A török sebesüllek részére adakoztak 
szerkesztőségünknél: M a d a rá sz -S z o n ta g h  Her- 
m i n urnö két és fél kilogramm tépést. S z o n ta g h  
B arna 2 frtot, S z o n ta g h  M átyás 5 frtot, Fo
gadjak nemes lelkii adományaikért forró köszöne- 
tiinket.

Megjöttek a szegény vándormadarak 
telelni. Hozzánk jöttek, bízván a mi jó 
ízlésünkben, műveltségűnkben, áldozatkész
ségünk és hazatiságunkban. A magyar 
színészet, bármiét állítják is, hogy „üzlet-1 
terére lépett, hibáiban és jó tulajdonaiban 
a régi maradt; vakon hízik tehetségében, 
kedélye egyenértékű nála az észtehetség
gel, a közönség elnézésére bizton számit, 
hivatásához láutorithatlauul hű. Szemeiben 
kedv és önérzet ragyognak, derültek, vi 
dámák, de igen gyakran tétlenek és még 
többször nem tanulnak. A magyar ember 
mindig szerette és szereti a szinészuépet, 
sokszor szidja, mókázik vele, de nem lehet 
el nélküle. Akárhogy állítsák is, hogy az. 
hogy a magyar színész a magyar nyelv 
és nemzetiség apostola, csak phrázis, de 
ha az is, igaz, tagadluitlanul igaz és igy 
a színész méltán számol hazatiságunkra. 
Fájdalom, városunk Ilire a színészet pár
tolására nézve folyton hanyatlóban vau, 
évről évre csak nyomorognak, tengnek 
nálunk a társulatok, majdnem csodáljuk 
azon igazgató bátorságát, ki sátorát nálunk 
meri felütni. Okai ? Fsak kettőt emelek k i : 
először is nálunk mindenki kritizál és bí
rálatában annyira túlkövetelő, szigorú és 
nagyravágyó, hogy még a nemzeti színház 
személyzete sem álln i meg a sarat, mert 
llát a bécsi „burgszinházbau" szebbet és 
jobbat láttunk már, -  másodszor a ma
gyar szinügy nálunk uem közügy, vagyis 
magyarán mondván, németebbek vagyunk 
a németeknél. No meg büszkeségünket ta
láljuk abban, ha ízlésünk tiuomabh a fő
városénál és a mi ott tetszett, nálunk 
semmi, a mi ott megjárta, nálunk „nieht 
zum anschaueu.“ Csak azért is! Miudeu a 
régi. Először is háromszor egymás után 
üres a színház, ha az ember szét néz, j a j ! 
hányat lát, a kik nincsenek itt. És ezek 
uem mindnyájan ama fajtából valók, kiket 
nyárspoigároknak hívnak, vaunak közöttük 
szájas és nyelves honfiak is, olyanok is, 
kik leikökre vették. szigorú feltételeket 
diktálni az uj színigazgatónak, ki tartsa 
szerencséjének, hogy ide jöhetett és ingyen 
megkaphatta a színházat néhány apró szí
vesség kíséretében, u. in. ingyeu páholy, 
2 földszinti es 2 karzati jegy a háztulaj
donosnak, egy két este a nőegylet részére 
és több efféle, — de mily kevesen vanuak 
a magyar zsidó családok közül is !

A kik megjöttek, mindannyi régi is
merős, kikre büszkén tekintek, mert ép 
egészségben, példátlan türelemmel, a füle
ket és veséket hasgató légvonatot és a 
végtagokat megremegtető hideget stoicus 
nyugalommal elszenvedve szemlélték négy 
éven át négy sziuigazgató bukását. Mintha 
mindenik azt mondaná: mi nem voltunk 
okai, uii itt voltunk, itt vagyunk ha áldo
zattal is de hát ezek és ezek . . .  A 
rózsaszínű papirossal bevont páholyoknak 
csúfolt kalitkákban ugyanazok az arcok 
mint mindig és ugyanazon csevegők is. A 
szélső zártszékeken a régi abonensek, a 
zártszékek első soraiban (Kerkápoly szerint 
„elől-beiől") ugyanazok a suttyomban diák
jegyet váltott, a színpadnak hátat fordító 
uraeskák mint rendesen.

Szóval a régi. kopott, Ugyefogyott 
színházban minden a régi. Dehogy minden. 
Uj az színigazgató és társulata. Gerőti An
dor urnák hívjuk azt a bátor, vakmerő 
férfiút, ki merész vonásokkal irta zászla
jára : Pécs. E bátorságát hódoló elismerés
sel fogadom — de bizony-bizony nem iu- 
stáiok belőle.

Régi nóta, hogy az embert az első 
fellépés után Ítélik meg. Legyenek olvasóim 
meggyőződve, hogy semmi más indok nem 
vezet, mint a valóság elismerése, midőn 
azt mondom, hogy az első fellépés sike 
ltilt. Persze éti csak egyszerű magyar em
ber vagyok, ki képzelődés és a nagyravá- 
gyástól menten csak a lehetőség korlátái 
között szokott Ítéletet hozni és lelkiisme
retesen számba veszi a körülményeket is. 
Az első operette előadás az ismert Girofié- 
(lirotla nem csak sikerültnek nevezhető, 
hanem jobb és rendezettebb volt mint akár 
Miklósy és Eollinusz, akár a német Sehulz 
alatt. Ének és játék tekintetében egyaránt 
kevés kifogásunk lehet. Először is kezdjük 
azon, a mi legritkább nálunk. A karok, 
főleg a férfikar szépen és öszhangzólag 
énekeltek. Másodszor, a mi szintén ritka 
dolog — a kiállítás is meglehetős volt. 
Harmadszor — bocsánat hogy nem először 
említettük, de hát az igazgatónő ügyeit 
jobban mérlegre vettük az énekesnőével 
— Geröfiné megfelelt a várakozásnak. Ele
ven játéka, pajkossága, szeretetreméltó 
megjelenése és kedves csicsergése kitűnő 
operettejátékossá <|ualificálják őt, mert előre 
bocsájtjuk, hogy mi az operette énekesnő
ben nem kívánjuk feltétlenül az operai 
erősebb és nagyobb hanganyagot. Könnyű 
játszi mint az operette jellege kívánja, 
hangja nem erős, nem magas, de vonzó, 
ügyesen alkalmazott és a mi fő, nem ha
mis. Ismerünk liires francia operette éne
kesnőket, kiknek annyi hangjuk siues miut 
Gerőfinének, de vau piquánsan csintalan 
és kedves modoruk, értelmes hanglejtésük, 
szem- és arcjátékuk és találó toilettejük 
mint Gerőfinének és épen ezért tetszenek

is, mint tetszett Gerőtiué Budapesten. Ba
logh Árpád is, bár nincs határozott tenorja, 
bizonnyára többet ér akár Ércinéi, akár 
Béreinél, vagy a tavalyi hamis hangú 
. . .  (nevét el is feledtük már) hát még 
Scliulc érdemes tremolojánál, ki valamely 
galíciai telepeiből szabadult meg. Balogli 
már csinos megjelenése és némi játékánál 
fogva is tetszett. Ámde nincs szándékunk
ban, először is részletes kritikát írnunk, 
elég legyen azzal mondva, hogy Szép Já
nos, Szombathy (ki utolsó ittléte óta uem 
sokat haladott) sat. használható operette 
tagok.

Itt a sorok között bevalljuk kritikusi 
elhatározásunkat. Részletesen és szigorúan 
csak akkor fogunk birá’ni, ha a közönség 
látogatni fogja a színházat, mert nem ta
láljuk méltónak az elhanyagolt és saját 
hibánkból kedvetlenné tett színészt az üu- 
fentartás és nélkülözés küzdelmei közölt 
még leckéztetni is. A restséget, gondatlan 
rendezést és felületességet azonban semmi 
körülmények között sem engedjük el, mert 
az igyekezet és gondoskodás minden em
bernél jó és halsorsban becsületbeli dolog.

Előadták még a héten .Schiller „Ár
mány és szerelem" drámáját, Benedix egy 
ismert vigjátékát „Dic .1 mrnalistcn, vagy 
I)r. Vespc", melynek ékes és igen ügyet
len cime: „az emaueipált nők a XlX-ik 
században," az „egy bécsi szakácsnőt" és 
a feledíictlcu Tóth Ede „Falu roszát." A 
megjelent csekély számú közönség meg 
volt elégedve az előadásokkal, anélkül 
hogy egyik vagy másik szereplőt kitüntette 
volna.

E közleményünk a közönségről szólt 
a színészeknek, reméljük, hogy a közön
ség felismerve kötelességeit, alkalmat nyújt 
nekünk, mihamar írhatni egyetinást a szí
nészetről a közönségnek. Á megelégedés 
neiu helyzetünktől, hanem annak felfogá
sától függ.

I R O D A  L O M .

M elllicr V ilm o s könyvkiad • mai (Budapesten 
Kalap-utca 4.) megjelent M ontép in  X. regénye 
„A hazassagtövés drámai" 2.'i-ik füzete. Fordította 
franciából M árto u ffy  F r ig y e s , a ra  ogy füzet
nek 25 kr. Ezen füzettel a regény ezen illustrált 
kiadása be van fejezve. Kotettablai dbja 30 krért 
rendelhetők meg. A regény megrendelői cgyenkint 
2 ft. 50 kr. utantizetéssel kapnak két diszes olaj- 
nyomatú képet vászonra, melyek ara cgyenkint 10 ft. 
Mell n e  r V ilm o s könyvkiadónál (Budapest, 
Kalap-utca 4.) megjelent Féval „Az ö rdög  fia" 
cirnu regényének két első füzete M á r to u ffy  
F r ig y e s  áltál franciából fordítva. Féval ezen 
legújabb és kitűnő regénye 31 füzetre fog terjedni, 
s eredeti párisi képekkel lesz illusztrálva, heten- 
kint egy füzet fog megjelenni, melynek ara 25 kr.

- Rendes elótizetok (Ú irtai v. 3 frtal) más elő
nyök mellett kapnak bárom olajnyomatu képet vá
szonra és pedig az „A ra tá s i ün n ep é ly "  — a 
„K arácsony  esté re" 3 —3 frt. es a „B a tth y án y  
u to lsó  m en e té t"  3 frt. 50 kr. utánözetés mellett

=  A „Vasárnapi Újság* október 7-iki szama 
következő tartalommal jelent meg: „Ne nyúlj hoz
zám" elbeszélés Jókai Mórtól (két képpel Greguss 
János és Jókai rajza után). — Az izraelita rabbi- 
seminarium (képpel.) — „A dologkerülő" költői 
elbeszélés Tamásti Gyulát >1. — A jelenkor robbanó 
szerei. — Képek a harctérről: Három nap a Sipka
szorosban; lovas kémszemle Plevna előtt; orosz 
parlamentair a török táborban (3 képpel). — Egy 
amerikai „Holttenger." Sárai Lajostól. — Egy tö
rök képviselő magyar levele. -  Irodalom és mű
vészet, stb. rendes rovatok. A „Vasárnapi Újság" 
előfizetési ara negyedévre 2 frt, a „Politikai Uj- 
donságok"-kal együtt 3 frt. Teljes számú példá
nyok január 1 -étöl még folyva t kaphatók. Ugyan
csak a Frauklin-Tarsulat kiadó-bivatalaban (Buda
pest, egyetem-utca 4-dik sz.) megrendelhető. A 
„Háború-Krónika" negyei 5 /  ■ a „Vasárnapi Uj- 
sag“-gal 2 frt 50 kr., a „Politikai Újdonságok
kal 2 frt.

=  A „Figyelő" irodalom törtene közlöny 
111. kötete 3-ik füzetének tartalma : Heltai Gáspár 
„Magyar Krónikája," Helmar Ágost. — Szirmay 
Antal és Hungáriája, Vajda Viktor. — Jog- és 
természettudomány az Árpádok alatt, ifj. Fejérpa- 
taky László. — Ormós László, Abafi Lajos., — 
Két kalocsai megyei pap iró, Szülik József. 
Pécskai népköltészet, Haraszti Gyula. — Kazincy 
Ferenc, Aranka György és Kozma Gergely. Kozma 
Ferenc. — Gróf Miké Imre leveleiből, Felméri 
Lajos. — Gróf Dessewffy József levele Gróf Szé
chenyi Istvánhoz, Abafi Lajos. — Ányos- és Virag- 
reliquiak, Szigetiéi 1). — Irodalomtörténeti reper
tórium, id. Szinnyel József. — Kisebb közlemé
nyek. Szerkeszti és kiadja: A b afi-A ig n er I. ajo  s 
Előfizetési ara egy évre 8 frt. Egyes füzet ara 1 
frt. Kiadó hivatala Budapest IV. váci utca 1. sz.

=  Az „Osszehusonlito irodalom történeti 
lapok" 13-ik száma megjelent köv. tartalpmmil: 
Zu Wilh. Schotts 70. Geburtstag. — De Beer, Ne-, 
derlandscho Bydrage. -  Irodalmi szemle: — 
Petőfiana. — Petőfi in spaniseber Sprache. - 
Kaltroff-Massalszky Heléu hercegnő. — Dóra d 
Istria Petőfiről. — Symmikta. (Buttler Beautiful 
Ilonka. A Ballad of Vörösmarthy 1. II. Magyar. 
Volkslieder 17—ID — Buttler, Horr fair of Szász.
- Volkslieder dér transylvan. Zigeuner. — Ine- 

dita 1. II. Bibliographie. -  Correspondance. Szer
kesztik és kiadjak: Dr. Urassai Sámuel és Dr. 
Méltó Hugó Kolozsvárott. — Ára egész évre ti ft

G A B O N A  Á R A K
a f. é. október hó G. tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 11.50 ft. 10.90 ft. 10.40
Kétszeres „ „ „ 9.40 , 9.10 „
Rozs w r „ 7.70 i> 7.50 „ —.—
Árpa r> 7) .  7.50 . 7-00 „
Zab n ff „ 6.50 „ 6.40 „ —.—
Kukorieza „ 8.50 TI • TI ’

Hajdina 100 klg. ft.
Széna Tt 7) * 3 . -
Szalma n .  1.20

l 7T 37-5. l t  t é r ’ )
Hálanyilatkozat.

Alulirt nyilvános és hálás köszönetét 
mondok pécsi orvos S c h w a rc c  F r l*  
g y ea  urnák, ki nekem szemem világát 
G évi teljes vakságom után ismét tökéle
tesen visszaadta. Az isten áldja meg érte. 
( I—1) < «áspár J á n o s ,

bicsérdi lakos.

wmr Varró-iskola. “W
Alolirott tisztelettel tudatja, hogy u ő i
r u h á k  és f e h é r n e m  üek

beii iskolát nyitott
é«  o k tó b e r  1 -ével alapos oktatást ad 
a r u h a m i n t a  r a j z b a n  és k i s z á 
ll á s h a 11.

Egyszersmind elfogad r u h á k a t  és 
felié ni  einilc k é t  e lk é « c ité 9 ;v é j;e tl.

Lakik Nepomnkntea 9. sz. ala't a 
posta átellenében.

Ferencfy Juha.

Egy szoba
bútorral, —

belváros János-utca 4. sz. a. 

házban, — tlZ O lll lt l l  k Í “

adandó.

Lakás korcsma és mé
szárszék

Budai külváros, fő-utca 15. sz. tiéh. 
Mohos, most Darnay Flóris-féle házban, 
közel a gabona-piachoz

az egész utcai lakás
avagy ti ré szb en  is, mily különösen 
korcsmának hentességgel összekötve aj in 
latos, azonnal bérbe kiadó, most tuég rö 
vid időre értekezhetni a háztulajdonossal.

A h e ly b e li  n y ilv á n o s  k e r e s k e 
d e lm i k ö z é p ta n o d a  t. é. október 
hó 1-étől kezdve a Szécliényitéren, .Iá 

, „ ger féle házban 6. sz. a. vau.
Folyó évi okt. 15-én veszi kezdetét .1 

k e r e s k e d e l m i  s z a k o k

esti tanfolyama
(Abendkurs.)

P o rg e s  E d e , igazgató.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelőséget a szerk.

X A G V FÉKÉNCZ
laptulajdonos.

II A K S C H E M II .  K IS  J Ó / .S É F
felelős szerkesztő. Szerkesztő tara.

Birtok eladás.
Somogy megyei Megyer község 
hat&rábau fekvő köriillHül 146U 
hold; Fiad község ii ti tárá
ban fekvő mintegy 600 hold es 
végre rAkiiyi-boliodi pusztán 
ugyancsak 600 hold tago.sitott birto
kok szabad kézből örök áron eladan- 
dók. — Bővebb értesítést V ft iu o n iy  
K á r o l y  h. ügyvéd urnái (Buda
pest Józsefiéi- 15. szám) nyerhetni.

Pályázat.
A pécsi takarékpénztár igazgatósága 

részéről közhírré tétetik, hogy egy segéd- 
könyvvivői állás 800 frt évi fizetés. 1 próba
év és a megállapított évi fizetmény kétsze 
regéig terjedő, készpénzben vagy értékpa 
pirókban nyújtandó biztosíték mellett meg- 
nyillott.

A pályázók ezzel felhivatnak. hogy 
a magyar és német nyclvbeni, valamint a 
kettős könyvvitelben! jártasságukat, szak 
képzettségüket, valamint feddlietlen erköl 
esi ínagaviseletllket és életkorukat igazoló 
folyamodványok folyó 1877 évi o k tó b e r  
lió 15-lg alólirt igazgatóságnál beadan
d ó t

Pécsett. 1877. évi sept. hó 24-áu.
„4 pécsi takarékpénztár 

245. (3—2) Ig a zg a tó sá g a .

A p éc s i k ö z é n b á n y a ,  é s  g é p g y á r

részvénytásulat

rendes közgyű lését
1877. é v i  O k tó b e r  2 8 -á n  d. e. 10
ó r a k o r  Pécsett saját helyiségeiben tar- 
tandja, melyre megjelenni kívánok az 
alapszabályok 25. §-ra figyelmeztetnek.

Tárgyai:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő bizottság jelentése a száma

dás felett.
3. Fél évi osztalék megállapítása.
4. Felügyelő bizottság kiegészítése.

Kelt az igazgatóság részéről 1877. 
évi Szeptember 28-án tartott ülésből.

K o s z t tá  S z i lá rd
társulati titkár.

25. $. Minden részvényes, ki szavazati joj-aval élni 
akar, részvényeit a társulat titkárjánál há
rom nappal a közgyűlés előtt téritvéuy 

mellett letenni tartozik.



Nagy ííi leszállítás.

O 1
S ingerfé le  e redeti va rrógé

peknek
mostani ára:

50, 65, 71 frt.
flcteukinti részletfizetésekben:

á1*írttól kezdve
egy megfelelő részletösszeg leté- 
te‘e mellett, áremelés nélkül.

( íreg vagy a célnak meg nem 
felelő, mindenféle rendszerit var
rógépek eredeti Siuger-léle varró- 
gépekérti cserénél fizetés gyanánt 
fogadtatnak el.

A világ; legnagyobb varrógép  
gyára

187fi. érben úgy mint az előbbi években l e g n a 
gyobb  ü z l e t f o r g á s t  eredményezett, miután 

eladásai

362.361 drb. varrógépre
vagyis több mint egész Amerika összgyartmanyanak fe lé re  

rúgnak.
A legismertebb és legnagyobb gyalruk eladtak az 

1870-ik évben.
T h e S in g er  M am iig  Co. :t6 2 .3 6 1  g ép
Wheeler & Wilson Mfg. Co. . 108.097 „
Domestie S. M. Co.......................  26. ö <7 r

14.425 gép ! 
12.758 „
12.71 ti

Weed Sewing Machine Co. ■ •
Wilcox & Gibbs S. M. Co.
Remington S. M. Co......................

A Singer Co.-féle verrógép-gyár az egyedid', 
melynek eladásai számban mindig növekedtek. 
már Philadelphiában állított ki egy ily gépet, mely 
2.000,000 számot viselt. E számok magassága vala
mint a philadelphiai kiállítás pályadij-biróság hatá
rozata, mely által az Original (eredeti)S inger-fele
{jepek a  leg jo b b  c sa lá d i g é p e k n e k  n j  »•*
y á l l í t t a t o t t .  legvilágosabban k.tünteti, hogy 
ezek eddig még t i i l l in ln d v a  n e m  l e t t e k .

o

GeiieraNAgenliii' für Nntvl- mitl .llittel-Enrapa G. N E ID L IIV G L R .

Péc s e t t ,  csak a Királyuícábau öbe í k ó  K. kereskedésében.

|SZ(*ronc*s(*tlenül já rt 
törökök javára

S T R A U S S  A.
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első fehérnemű- és kelengye-gyára
Héewhen, K o th e n tln ir m str a sse  31.

a kel. ti háború miatt késztetve erezé magit a konstantinápolyi és odesgaj roppant fi ikrak
tárait. imlv k úri és női fe hér nem ti e k hé. 1. vászon- és asz ta 1 nem iie k bö 1 sat. 
állnak. li--.>l>e helyezni at. melyek gyors kelendőség elérése végett valóban mesés olcsó ára- 
k.ói rrusittitnak el. A jövedelem a habomban szerencsétlenül járt törökök javára
van szama.

Az egyáltalán vab* tartós os kitíinű ininősegekérfci jótállást a cég martra vállalja. 
A tovabl'i és teljes megnyugtatás végett az igényeknek meg nem felelő aruk készséggel ki- 
cseréltetnek, vagy kívánatra bérmentes visszaküldés mellett íuég a pénzösszeg is. postautal

vány mellett, visszatérittetik.
Egy részlet ing és lábravaló könynyü minőségű, db 75

Tájékozási táblázat az árjegyzékből.
Egyáltalán kitűnő minőség.

Neme szama 1 2
1 shirtin-nriing sima vágj redős mellel ft. 1 1*',
1 angol trikot-mellény vagy nadrag, fehér és színes „ 1  1 , i
12 elegáns battisztkendő színes mellel, beszegve „ 1 1 '9
12 háromrétű gallér, legújabb idom „ 2 2' .,
1 horgolt női ing a legjobb schirtingből 
1 elegáns női labra?ab> szegély-disziU:ssel 
1 finom shirting éjjeli korz»t szegély kék kel legjobb inino&eg 
12 tinóm vász*>nkendő valódi vászonért kezeskedünk 
1 vászon úri labravaló
1 elegáns francia korzett dús hímzéssel „ 1 >/„ 2 2*/* 3 3*
1 tin. színes kreton-ing. szavatolt valódi m 
1 fehér uri-ing sima háromrétű mellel 
1 dúsan díszített női-ing. legjobb minőség 
1 ít-gfin. hímzett női labravaló, elegáns munka 
l shirting női alsó szoknya, legjobb szibas 
1 úri labravaló, valódi rumburgi vászonból 
1 angol oxford-ing. vagy francia ereton 
1 legtin. hímzett báli iug kézi hímzés, legújabb -*zabas 
fi j in. angol kézelő, legújabb szabas 
1 tii n kirnzett női ing v. Augot dúsan díszítve 
1 tinóm női alsószoknya dúsan díszítve 
1 női 1.1 • . ló hímzett fodrokkal
1 úri .nb. .auiburgi vászon valódi, siiua vagy redős a legfi 
1 uri-ing. v lédi rumbnrger fantasie. hímezve a legfinomabb 
1 női lábravaló a légiin, zsinórból, sima és dúsan díszítve 
1 szoknya a legjobb zsinorbarket sima és dúsan díszítve 
1 Lurzett a legjobb zsinorbarket sima és dúsan díszítve 
1 u-i ing valódi vászon, sima és fan. legfinomabb 
1 női ing. valódi vászon, hímezve a legfinomabb 
1 női ing, valódi vászon, kézi hímzett 
1 db «‘iU r*"»f zsinérbarket. a legfinomabb 
1 korzett hímzett fodrokkal legfinomabb 
1 db * 4 széles lepedő varras nélkül 
ti db " A szeles leped" varras nélkül tiszta Vast.ui legttu 

asztalnemű fi személyre, fehér és színes 
asztalnemű 12 személyre, fehér és színes 
db 3o rí'd szeles házivaszon
db -1*’. róf c4 széles kreaszvaszon

J d:. ón r..f széles irlandi és hollandi v.
1 db Ö4 r<d a4 szeles rumburgi vászon
12 db törlőruha csinvat és damasz

Kimerítő képes árjegyzékek, vaiam nt kelengye előirányzatok kívánatra ingyen és
bermentve.

K A a d ón  :
25 forintos bzrmlaual 12 zsebkendő ,
50 forintos számlánál egy fi szem ély re  va 1 - » dam az a s z ta l t e r i t é k ,  2őy (24 1)
75 forintos az.tinóinál 24 d a rab  nagy  a sz ta lk en d ő ,

10U forintos szamlaual egv darab 30 röfós h áz i vászon.
Megbízások a pénz beküldése vagy utánvét meVett.

2*
2« * “ 4
“ 4
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’O G F Á J Á SF i
Gál mily íienili és iiiérvli. de sőt 
ha a fog bármily odvas is: rög- 
t.iu és tartósan megszüntethető a 
több orvosi tekintély által kitű

nőnek elismeri 194 (0—0)

indusi kivonat
által, mely hatályossága miatt minden család- 
uak nélkülözhetleu házi gyógyszerül ajál- 
ható, 85 és 70 kros üvegcsében kapható, 
itt Pécsett a kizárólagos raktárban 

K n ch ern m n d l .4. 
ru*zerkereskedésében Eerencziek utcza 11. szám.

Titkos betegségek
és azok következményei —

a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
gyorsan és a szokott életmód megváltoz
tatása nélkül gyógyittatuak. — Végre 
kapható egy sze r  a kellemetlen lá b -lá 
za d á s ellen. — Rendel naponta 11-től 
1-óráig P é c s e t t ,  a Deákutcai 1-ső szá
mú házban. 156.(0—16)

Levelekre gyorsan válaszoltatik.

Unger Antal és fiai

' --ÓV
’hf

vaskereskedése Budapesten, é posta-uteza, görög házban
ajánlja mindennemű v a s k á ly h á k  lég im -  

iá) * y o b b  r a k tá r á t , legújabb kőszén és 
'  coaks fűtésre berendezett tö ltő  és m é r 

s é k lő  k á ly h á k a t , köszörült, fényezett és 
bronzszinü k a n d a lló k a t  márványlapokkal 
a legfényesebb kiállítással, továbbá minden
nemű v a s k á l y h á k a t  kőszén és fatüzelésre 
épitési vállalkozók, vasúti és bérházak ré- 
részére. — M árvány k ö p en y  k á ly 
h á k a t  tö ltő  és m é r s é k lő  s z e r k e 
z e t te l  kőszén és coaks fűtésre; — m á r
vány k ü lse jű  k a n d a lló k a t  kőszén tlt ■ 

izelésrebe rendezve.— Minden ebbeli á r u in k !
P®n *,®s ra jz a it  és Á rjeg y zék é t kívánatra bérmeutesen megküldjük és a vl- 
d é k r ö l jövő megrendeléseknek p o n to sa n  megfelelünk.

A s/.cjfetli *8 1

országos kinl- r  1
iittüon i  Ii g y o l n H t e t e s . érdem- ja ') 

éremmel tón- 'Ml
tettetett ki.

2.'5 (tí — 1

!! A ki 111 eyjcsulatvii akar lenni !!
az. ne olvassa ezen hirdetést 25G 5 1)

A fehérnemű- és vászonárak különleges gyára
Bécs, Kiiriupr.sir.isse 17. I emelet.

o inciy-k szolid szolgalatir-d m ir t legtivolabh vidékeken is meg vannak győződve, cp úgy 
allit a el" a legolcsóbb es legjobb fehérneuiü*;k"t >:a vas/.onárukat, mint azelőtt, és készpénz 
fiz>*t. á vagy útin vét mellett kővetkező szabott arak szerint küldi meg. Azon aruk, a melyek 

ii"in tetszenek b?cseréltétnek és vissza is vétetnek.
é s  m i n t á k  i n g y e n  l iér inei i tve  k i i i i l rh ie U.

f* rfi-ingek, sifion 3, 4-.szeres sima in3ll»»l f. 1.5), 1.75 2 2.5(4, gazdagon díszített mellel 
t l.í.i. 2. 2..>o. 3. hímzett mellel f. 2 50. 3, 3 50, valódi csinos cosinouosai perkalb d ; vagy 
írni s cretonb.d f. 1.50, 1.75, 2. 2 50, valódi ox'ort szőveth’il f. 2 2.50. 3. valódi tiszta 
va>/onhol f. 3. 3.50, 4. rumburgi viszont) »1 f. 4. 4.50, 5 fi. 7.

k  ‘tyák, parautos viszonbó í. 1 l..»f tiszti lenh d k *sz i!t viszonh d f. 1.25, 1.50, ruui-
burgihól f. 175, 2. 2.50. parketh il f. 1.5), 2, 2.50. 

kai erők. tucatja és kézelők tol tucatonk-nf leguiah » divuaik f. 2 2.50. 3.
Asehkendök. tiszta vászon, fehér fi darab mkint f. 2. 2 ’>). 3 4. 5. fi. szövőt*, színes sz - 

 ̂ ! ’*• •*->>b d. 5, fi. pamutbatiszt s'.in ;s széllé!, sziu irf, > f 1 1  25. 1.50.
Visó zubbonyuk, gyapot!. .1 f. 1. 1.25, 1.50. 1.75. 2. M-rin . valód, t szta gyapotból f. 

2. t ). .». 3.í)0. 4. fel selyem 1. 2.»). 3.»0, egész s;lyen f. 5. fi. 7, ü, szövött zubbonyok f.
■ Orepí 1. 3. •>..»). 4 1 .j ). g.ity ik hisoni > szövetek!) >1. ugyanazon árért kaphatok.

- jM-nnristiyak, a legi.hh min —giek fi ptronkiut f. 2. 2.50, 3 3 5). 4 lg.
Női ingek, sjfion. nvil-.ssal vagy a nélkül f. 1.15. 1.50. szegély diszitissei tetszés szerinti 

• V ^ ■*; w> 2.»'), himz'v'kkel í. 2. 2 25. 2 50. angol szabis hímzett szegélylyel f.
».̂ ...»). valódi tiszta viszonhd nyíl tssal vág v a tulkúl i. 1.75, 2, 2.25. szegély dtszi-

t"u ,L ~ " ", l - :i- biinzéi«kkel I. 2.75. 3. 3.5J, 4. Icé<i munkiv.il f. 2.25. 2.50. 3.
H ÓI rő rse itek . legtinuruubb_ siflunból. szegly disíitósiel f. 1.25, 1.50. ■>. hímzésekkel f. 

 ̂ hímzett díszítéssel 1. 2.75, 3. 3.50. 4. batiszt-clairbol f. 4. 5. fi, parkéiból
2, 2.50.

\u -nudr.gok . silluii, s.g,ly díszítéssel i. 1.25, 1.50, hímzésekkel f. 1.50 1.75, 2, hímzett 
díszítéssel f. 2. 2..>0. 3. parketh d f. 1.50. 2. 2.50.

Aö-í.stuh'iyak. legfőbb siirunb.il, • zeg.-lyl.vet vagy széles foglalással f. 1.75, 2. 2.25. föd- 
rokkal t. 2.2n, 2.50, 3. uszályszoknyak szegélylyel vagy széles foglalással f. 2.50, 3, fodro - 
kai 1.  3. 3.50, 4, hímzéssel f. 4. 5, f i .  parkét szoknyák f. 2. 2.50, 3.

Iluzi*\aszón, tiszta len, 78 cent. szeles, 23.5 meter hosszú f. 7. V). 1«).
< reas-vaszoM. tiszta len. «0 cent. szeles. 20 meter hosszú f. 13. i l 10. is.
Ir.amli szövesd vászon, tiszti len. 30 meter bosszú f. 20. 22. 24. 27, 30. :il ,íi 4n.
Uiimbiirgi Vászon, tiszta len. 41.5 meter ho.szn f 24. 25, 20, 27. 28. 30. .15. 40 100. 

i,- tiszta len, 152 cent. szeles, 231 cent. hosszú 0 darabonkint f
1 ■ 20.O0, 22, 1(0 cent. szeles, 234 cent. bosszú 0 darabonkint f. 1H. 20. 21.50. 24, 

2b, U-lvaszon lót) cent. széles 224 cent bosszú 0 darabonkint f. 10, 12. 14.
tszt.il terítékek, t; személyre f. 4 75. 5.50. 5.75. «.50. 8; 14 személyre i. 0. lo, 11 12 

13. 1.1. damust b személyre f. 12. 13, 14. 10. 18; 12 személyre f. 2l" 22 24 20 28 32 
tel vászon b személyre f. 3 50, 4. 4.50, 5; 12 személyre f. 0. 7', .0. 0.

Kuyetcrilek, tiszta len. 0 személyre f. 0. 7. 8, il. 1(1. 12; 12 személyre f. Hl 12, 14 10. 
2" 24. felvaszon 0 személyre f. 3.50, 4, 4 50; 12 személyre t. 0, 7, 8 .'

H o lokabatok . ö ltönyök , agynem iiek . leán y  és gyerm ek  feh érn em  üek, vala
mint minden e szakim vágó aruk, az árujegyzékekben világosán láthatok. Mindennemű tu- 
OoMtusokra készségesén es ingyen válaszoltitili.
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^  .'Y=18» VPii' ^  jv  Tyí- (>- eyr-:
l.egfijabli div. és clcg. díszített női ruhák Is. 20, 25. dii 35 frt és fellehb 
Felöltő (Paletosl 12, 15, 18, 20, 25 frt. es fellebb.
Rövid derék jakni Hu. sodr. szövetből 15. 18. 20. 25. 3o irt. és fellebb.
Fsőköpcnyek 10, 12. 15, 18, 20 frt. és fellebb.

Különféle dísztárgyak a legnagyobb választékban, vagy kivanatra mérték után 8 Óra 
idó. alatt készít

DEÜTSCH SÁNDOR-féle
fehérnemű- és női-ruha divattara,

B udapest, K ira ly -u tca  18. sz. a la t t ,  az ,,a ran y  sashoz*.
Ugyanott a leggazdagabb készletben legújabb divaté őszi- és téli-szövetek 25, 30 35 

40, 45 krajcáron és még fellebb kaphatok.
Sodrozolt szövet minden színben 45, 50, 55, GO kr. és még fellebb.
Chaviottszövet * , széles 40, 45, 50 kr. "fl szeles 1.—, 1.20.'’l.50 és 1.80 kr.
Fliincil minden színben 1.20 kr.-tól 1.80 krig.
Ternöszövetek 70, 85, í»0, kr. 1. 1.20, 1.50, 1.80. 2.— és fellebb.
Piquetparkot fSchnürl) fehér vagy színes 25, 30, 35, 40, 45, 50 kr. és fellebb.
Műire és Filéz nlsó-szoknyak 3.—, 3.50, 4. 4.50, 5.— es fellebb.

„ Kgyszersmind bátorkodom a nagyérdemű közönségnek sajat gyártmányomat ári- és 
noi-feherncmü készletemet vagy mérték után becses figyelmébe ajanlani u m 
Ferfl-Oigck ^ ^ S a llé f^ n e U u ^ k itu n ű  ( hiffon, Cretun vagy Oxrort-szövetböl

Női-ingck. pongyolkák és nlsó-szuknyák 1.50, 1.80, 2.— 2.50, 3.—.
I’ovabba legnagyobb készletben rum burgi, creasz és cénmvázznnk. nsztalnem dek 

knuavasz, Nankin, asztali es agyteritők. ul Ionian és salonszőnvegek vaiam nt l „ » í ’ 
srbalkendök, Fiaid es telikendők a legolcsóbb gyári áron kaphatok *
b é r m e n ^ n ^ X e t a e t 8̂  e8ik8löltetnek- -  árjegyzékek és minták kivanatra

K e i n 6leje h0Sáza8^ a és »<SJ d«ék beküldése kéretik.

r -.1- m  . . . .  2S . i- '  - TT.Vv - ^ . . 9 - '  ^  ̂  . 'N)  ̂  -rfO

ISátorkmloiu a tisztelt közönséget, valamint tisztelt vevőimet tigyelmcz- 
tetni, miszerint saját teliigyeletem aialt a leggondosabban készített, a budit- 
pesti kereskedelmi kamara által cimlapom mint védjegy 10ű/is75 szóimmal fgjf 
ellátott és hatóságilag engedményezett ív)

sosborszesz
az alább következő cégeknél mindenkor valódi minőségbe e r e d e t i  árakon Mi 
kapható P é c s e t t :  lleeh Vilmos, Kísért János, Paehcr U\. Mesterházy, ®  
Korácsics K., Sijtőcz I s t vFög l e r  M. és Múl dini L. uraknál. S

Tisztelettel fi - 1

lBárvárt Károly,
VI. kér. Nagy-Mező-utca 48. sz. alatt 

Budapest.

rcMb; -isöi -díte

Q  Csalások m sqakadalyo- 

ZGsa vá g e it
arra tigyelineztetjük a t. közönsé
get, miszerint minden eredeti Sin- 
ger-féle varnigépngy a karon,vala
mint a védjegyen a „The Singer 
Manifaeturing Co.* eéget viseli, s 
egy az amerikai gyár elnökéüek. 
un*. . í t t s fe re  A . l ( :» p p c r  aláírá
sával, valamint az én aláírásommal 
ellátott 'gazolványuyal (kezesség- 
jegygyeli van ellátva. E a é l k ü l  
valanieiinyi Singer névvel ellátott 
\arrögé|i ulánzott és nem amerikai. 
A tőligyuiikség -i A»‘iilI in ^ e r  (». 
bírja. K i j a v í t á s i  m ű h e ly  bóir- 
inineinü varrógépek számára sziute 
iti P é c s e t t  nálam van. a vidéki fisz- 
tele vevők a kik hajlandók inasoknak egy 
val<*di amerikai beszerezni,és annak
irat beküldik a L.r ‘i» bérnientesen az ubdsó 

vasút állom áiáig fog nekik szállíttatni.

Kispiaeon a »i. sz. alatti házban a

együtt jövő 1878. évi á/iril 1-től fogva több 
évre b é rb e  a d a n d ó k . Föltételek meg
tudhatók ugyanott.
lu.il ‘ ‘
1877

Árverési hirdetmény.
A pécsváradi közalap, kir. kerületi 

erdőhivatal részéről közhírré tétetik, hogv 
a Pécsvárad-bozsöki egyetem alapitv. d u 
dálómhoz tartozó pécsváradi erdőgondnok- 
Ságban az 1878-ik évi folyó vágásokbiil 
és az úrbéri rendezések befejezése után a 
községi legelőterületeken fennálló és az 
uradalom tulajdonát képező, összesen 11- 
e z e r  0 3 0  k ö b m é te r r e  fe lb e c s ü lt  
16881  I r t  é r t é k ű  fa  tö m e g  tö v ű n  
a legtöbbet Ígérőn -k zárt Írásbeli verseny
tárgyalás mellett fo ly ó  év i o k tó b e r  
h ó  1 5 -k é n  d é le lő t t i  10 ó r a k a r  
felsőbb jóváhagyás fentartásával következő 
módon el fog adatni.

Záit Írásbeli ajánlatok csak kellőleg, 
tudniillik bélyeggel, a megígért, szám- 
és betűvel értehnoseu kiirt ár után számí
tott összegnek 11 0 tóli bánatpénz és azon
világos nyilatkozattal ellátva, hogy az 
ajánlattevő az eladási feltételeket ismervén 
azokn ak m igát feltétlenül aláveti, az 1877- 
d ik  í i i  o k t ó b e r  h ó  11-ig esti 0 
ó r á i g  fogadtatnak el, azon időu túl ér 
kezett avagy feltét des ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek: a leendő legtöbbet Ígérő 
a teljes vét -lámák felét az árverés jóvá
hagy. isi után azonnal és legkésőbb az 
l8 7 7 - ik  év i o k t ó b e r  nó  tiő*éu az 
uradalmi pénztárba készpénzben bér és 
tehermentesen hiánytalanul mnlliatlauul le
fizetni, a rendes vágásokban a fa vága 
fását ls77 évi n o v e m b e r  lió 3-val 
megkezdeni és az erdőrendészeti szabályok 
szigorú betartása mellett a fadöntés s fel
dolgozást az 187s -ík, évi lebruftr iu<i  
h ó  1 0 -ig  és annak a vágás területekről 
a kitűzött erdei utakon való eltakarítását 
legkésőbb az l*7s ik évi m á jú *  hó I- 

eszközöltetni tartozik.
Az ajánlatok a pécsváradi m. kir. 

közalap, kerületi erdőbivatalba Pécsvára- 
dou nyújtandók be. ahol a verseuytárgya 
ás a fen t kitűzött nap és órában tartatik 
meg.

Az uradalomnál adós, vagy azzal 
perben álló lelek nem árverezhetnek.

Továbbá közzé tétetik, hogy ahol a 
kegyúri vagy az uradalom tüzelőfa szük
séglete nyeretik, az a feldolgozás és számba 
vétel után de csak az uradalomnál fenn 
álló árszabály szerinti ár mellett a teljes 
vételárból levonásba hozatik.

\ égül közhírré tétetik, hogy az illető 
eladási helyek mindenütt a helyszínén, a 
további részletes feltételek ellenben a pécs
váradi m. kir. közalap, kerületi erdőhiva- 
talnál a hivatalos órákban megtudhatók 
illetőleg megszemlélhetők.

Pécsi-áradon 1877. évi október 3-áu. 
I jh n z y  D én es, kerületi erdőmester.

! □  ü f
Az étvágy hiánynak a Hoft' féle M 
malátakészitmény által való meg- ff 
gyógyításért következő l iá la n y i-  
l a t  h o z a t  érkezett a es. kir. udv. 
malátagyártulajdonos és a cs. k. 
valamint több európai nagyhatalmi 
udvarok szállítójához: H o l t j a  
n o s  úrhoz, Bécs, Graben, Brauer- 
strasse 8.

Pencing (Bécs mellett) 1877 aug. 1.
Igen tisztelt uram!

Saját találmányi! malátakivouatá- 
nak használata által nőm, ki étvágy- 
hiány és sorvadásban szenvedett — ; 
teljesen belyreállott. Fogadja tehat 
ezért hálás közönetemet

K eh iért M ihály.

3 ^ -  Kapható Pécsett Z u c k e r -  
■ nand l A. füszerkereskedésében 
Ferenciek utcza.

Nyomatott Taizs Mihályuál Pécsett 1877.


