
VI. évfolyam.
E lő fize tés i «l!j:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 fit. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatok 
Weidinger X. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1878, augustus 10-én 32-ik szám.
H ir d e té s e k  á ra :

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  ir o d a :
Ferencziek utezája 22.SZ.I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

K i a d ó  h i v a t a l :
Taizs .Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Kossuth Lajos levele.
(Az , Egyetértésbőlu)

Helfjr lgnácz urnák, Budapesten.
C’o lle g n o  al Baraeeoue.)

Kedves barátom'
Fel veszem pár nap előtti levelem fo

nalát.
A közösUgye8 párt mindkét feleke- 

zete, azt veti önök prográmmjának ellene, 
bogv valósítása lehetetlen.

E nézet elterjedése akadály önök út
hibán, a* tagadhattam Mert hiába, nem 
minden ember olyan mint az a franczia 
tiszt, a ki I. Napóleon egy rendeletét e 
szavakkal fogadta: „Síre, ha lehetséges, 
már meg van. ha lehetetlen, meg lesz.“ 
— Hát vegyük kissé szemügyre ezt az
akadályt.

Öuök prograDanijukkal azon alapon 
állanak, melyen az nralkodó ház ország
osa nyugeszik. Ez alapon kiviil a dynas 
tanak nincs jogállása Magyarországon.

Az 1780 iki 14. t. ez. ekként szól: 
,d telsége világosan elismeri és vallja, 

hogy ámbár a trón-öröklési jog Magyar- 
országon ugyan azon személyt illeti, a 
kit az elválasztbatlanul s eloszthatlanul 
együtt birtoklandó többi országokban és 
tartományokban illet, mindazonáltal Ma 
gvarorszag szabad ország, egész kormány
zati rendszerében független; saját alkot- 
mánvnyal és önállással bíró és semmi 
más országnak vagy nemzetnek nem kö
telezett."

Ez az önök programmja. Önök mel
lett szól a nemzeti létjog, a történelmi jog, 
a szerződés jog.

Nem gondolom, hogy lehessen nemzet, 
melynek önállási, függetlenségi joga erő
sebb alapokon nyugodhatnék, mint nem
zetüuké.

És ez erős alapú jognak még azon 
előnye is megvan, hogy senki jogát nem. 
sérti, a világon senki érdekébe nem Utkö- 
zik : az európai történelem logikai fejlődé 
sével tökéletes összhangzásbau áll, sőt au 
uak észszerű postulátumát képezi.

És a nemzet, mely ily jogalappal bir, 
milliókból áll. — És e milliók életké
pessége mellett egy ezred év tanúskodik.

No bút én először is azt telelem az 
állított lehetetlenségre, hogy csak egyet
len egy dolog van a világon, a mi egy 
ily nemzet, ily jogának valósítását lehe
tetlenné teheti. Ez az egy dolog az: 
La azt a nemzet maga lehetetlennek 
tartja.

Szentségtörést követ el a ki lehetet
lenséget hirdet. A nemzet pedig öngyil
kosságot művel, ha azt elhiszi.

Minden nemzetnek lehet jövendője, 
csak annak nem, a mely azt lehetetlennek 
tartja.

A lehetetlenség hite, erélysorvasztó,
akaratgyilkos betegség, melynek a vége: 
Lalal. Az ily nemzet számára hiúban for
dul a sors kereke. Neki uines borogja, 
melybe a szerencse beleakadhasson. Azt 
nem is kell megölni, mert élve is halott; 
s halottal az élet változó viszonyai nem 
számolnak ; mig nemzet, a mely hiszen, 
még ha halottnak látszik is é l ; s bitével 
kényszeríti a történelmet, hogy őt számba 
vegye.

Tekintsünk Olaszországra. Mik azon 
akadályok, melyek a magyar nemzet erős 
jegalapu, olyan iUggetlenségének, a minő
vel önök beérik, útjában állhatnak, az >n 
akadályokhoz képest, melyek a pusitiv 
jogalapra nem is hivatkozhatott olasz égj- 
séguek útjában állottak még eze'őtt csak 
busz évvel is!

És mi ma Olaszország!
És mi az a varázshatalom, mely azzá 

tette a mivé lett? Az, hogy ez a szó „le
hetetlen" az olasz bazaiiság szótárában 
soha nem létezett. Soha! a sorsnak semmi 
csapása alatt. Ők nem lapultak el az aka 
dályok előtt, hát az akadályok simultak 
el törhetlen hitük, bajtbatlan akaiatuk 
előtt, melyet sem elcsüggeszteni, sem meg
kérlelni nem lehetett. Mindig lehetségesueK 
tartották, hogy olasz kérdés legyen, lehat 
lett. S a történelem kényszerülve volt azt 
felkarolni. Ez nyújt kulcsot ahoz a különös 
jelenethez, hogy még akkor is ők nyerték 
meg a hadjáratot, mikor a csatákat el
vesztették.

Magyar kérdés soha sem lesz a tör
ténelem előtt, ha azt maga a nemzet lebê  
tétlennek lartja, s a jogUladást, melyet 
egy boldogtalan perezbe i minden tekintet
ben indokolatlan aberracziója nyakába 
hárított, oly bevégzett ténynek tekinti, 
melytől a jog alapjára visszatérni lehe
tetlenség. . . .

llát éu azt mondom a kicsinylntliek- 
nek: a nemzetek religiójában a független
ség a szentlélek, mely elevenít. Ne vét
kezzetek a szentlélek ellen! Meg vagyon 
írva, hogy minden más bűn megbocsátat- 
hatik, de ez az egy nem. — Ennek a bün
tetése nemzeti elkárhozás. — Ne vigyétek

nemzetünket kisértetbe, hogy oly bűnbe 
essék, melyet a világ bírája, a történelem 
soha sem hagyott, és soha sem hagyand 
büntetlenül.

Ez az első feleletem.
* **

De menjünk tovább.
Nagy európai válság állott be tőszom- 

szédunkban,
Nincs a józan észnek oly faja e ke

rek földön, a mely ngy láthassa a dol
gokat, hogy ez a válság le lett gombo
lyítva a berlini cotigressnson. Nem is 
lehetett, nem is lett.

Hát éu szeretném figyelmeztetni nem
zetemet. fontolja meg, hogy e válságos 
probléma végmegoldásánál a történelem 
egészen máskép lenne kénytelen számolni 
azon Magyarországgal, a mely eltökélt 
akaratot mutat arra, hogy önczél legyen, 
mint a miként számolhat oly Magyaror
szággal, mely ezt maga is lehetetlennek 
tartja — s belenyugszik abba, hogy őt 
„vigye* az, a mit Ausztriának neveznek, 
de miről rég ki van mondva, hogy az 
nem is állam, csak kormány.

Mit csináljon a történelem logikája 
egy ily Magyarországgal? Észre sem ve
szi, ha útjában nem áll, elsepri. ha útjá
ban áll.

Gondolom, nem szükséges bizonyít
gatnom : hogy adottnak véve fel az ural
kodó közösséget hazánk és Ausztria közt, 
Magyarország, mint állam, mint önczélias- 
ságra törekvő politikai tényező, csak az 
önök programijának, a pérsoual uniónak 
alapján foglalhat állást, awrrási proces- 
sttsnál, a mely megindult.

Ha Magyarország, mint önczél iasságra 
törekvő nemzetegyén áll a világ előtt, 
mint oly politikai nemzettesf, a melynek 
elhatározott akarata visszakövetelni az ön
álló államélet minden a'tributumait, me
lyekre ngy történelmi, mint törvényi és 
szerződési alappal bir; visszakövetelni 
azért, mert csak ezen alapon eszközölhető 
az, hogy Magyarország kormánya oly po
litikát kövessen, mely a magyar nemzet 
létérdekének m 'gfelei; az ily Magyaror
szágról mindenki tudja a világon, hogy 
az nem akarhat foglalni, nem akarhat ter
jeszkedni, nem akarhat anneetálgatni, mert 
az nemcsak nem áll érdekében, de sőt 
létérdekével elllenkezik.

Az ily Magyarországot semmi szom
széd nép nem fogja soha szabadsága, füg 
getlensége akadályának tekinteni, s az 
orosz ármány — akár mit csináljon is 
különben — azt a csalétket soha sem fogja 
közöttük bintegethetui, hogy jobb, ha az 
orosz karjaiba vetik magukat, mert külön 
ben annak lehetnek kitéve, hogy a török 
birodalom felbomlásával őket Magyaror
szág foglalhatja el. — Ezt az önállásra 
törekvő Magyarország felől senki sem 
hiszi. — A szabadságra törekvés keleti 
szomszédunkban nem mai dolog. És éu po

ve mondhatom, hogy egy önálló Magyar- 
zág >t a keleten soha senki nem tekin- 
e szabadsága akadályának, sőt posta
iménak, garantiájának tekintette. Még 
■rbia is. Nagyon tanulságos adataim 
mák erre Mihály herezegnek és Szerbia 
jelesebb államtérfiának, Oarascbaniunak 
jéből.

De ha Magyarország nemcsak közös- 
yes viszonyban áll azzal az Ausztriával, 
mely csak „kormány*, hanem még maga 
pláne lehetetlennek nyilatkoztatja azt, 
;y az önálló államjogi alapja visszatér- 
isen ebből a szerencsétlen közösügyes 
zonyből, mely az önálló magyar politi- 
t absolute lehetetlenné teszi: ekkor a 
mg egészen másképen áll.

A közösügyes a'apon álló Migyaror- 
,g nem mint öuezél, bauem mint azon 
alom erőforrása áll a történelem iogi- 
ja előtt, a mely hatalom „ueui állam, 
,k kormány* és Ausztriának neveztetik, 
en hatalom felől pedig Aurópa széltiben- 
sszában még a verebek is esiripolják, 
;y terjeszkedni akar, foglalni akar, hogy 
npeusatiókat a szenvedett veszteségek
éi keleten keres. — Lehet ezt desa- 

uirozni (bár még csak ezt sem igen hal
tuk), de a tagadásnak hitelt senki sem

S 'meg kell vallani, miként sem azon 
iy, hogy „gróf Andrássy minden kér
gen  ahhoz a Bismarckhoz fordul*, a ki 
usztriát* már évek óta keletre ösztökéli,
u k ü l ö n ö s e n  Bosznia Ilerezegóvina meg 
illása ugyancsak nem alkalmas arra, 
gy a terjeszkedés felől világszerte táplált 
eményt eloszlassa.

A krími háború kezdetén Ausztria 
•gszállván Moldva-Olábországot (misze- 
t útját vágja a szövetségeseknek, ne 
gy a török által a Dunánál megvert 
jszt arra felé Űzhessék, a merre gyönge 
lala- Lengyelország fekszik) egyszers 
ud ajánlkozott Szerbiát is inegszállant. 
kor a szerb kormány egy tiltakozó kór- 
•yzéket menesztett az európai hatalmak 
i  (az angol kék könyvekben olvastad)

s abban kijelentette: hogy ez esetben az 
orosz karjaiba veti magát, (ezt fogja tenni 
most Bosznia is), mert ők azt a telhetetlen, 
önző, nagyravágyó hatalmat, melynek neve: 
Ausztria, jobban gyűlölik, mint magát az 
ördögöt.

Ez igy van most is az egész keleten ; 
s másként az aunexioualis feltevéseknél 
fogva nem is lehet. És ebben a gyűlölet
ben Magyarországot a közösügyes rend
szerhez ragaszkodna osztályossá teszi.

Magyarország közösügyessége egy 
valóságos kincsbánya az orosz észére, me
lyet a panszlavismus érdekében kiaknázhat 
s ki is aknáz. „Jöjjetek karjaim közé 
szláv testvérek, különben martalékul estek 
Ausztriának.* — Ez a „mot d’ordre* az 
orosz agitatiónál keleten. — És rettene
tesen hat.

Anuálíogva a dolog igy áll: ha Ma
gyarország önczél iasságra törekvő állást 
foglal a világ előtt, nemcsak magára nézve
lehetségessé teszi, hogy a múltba már visz - 
sza nem terelhető keleti válság végmegol
dásánál vele a történelem mint önezéllal 
számoljon, hanem arra is utat nyit, hogy 
a válság népszabadsággal végződhessék, 
mely barátságos jó egyetértés s kölcsönös 
biztonság forrásává leltet köztünk és ke
leti szomszédaink közt. — Elleuhen ha 
Magyarország maga is lehetetlennek tartja, 
hogy önállását visszaszerezhesse s elliárit- 
hatlan kényszerűségnek vallja a közösü- 
gvességet azon Ausztriával, m:ly anuexi- 
onális aspiratiók hirébeu áll: szomszé
dunkban csak a panszlavismus lehetséges.

En tehát azt mondom, hogy még ha 
közel sikerre nem lehetne is kilátás, még 
akkor is valóságos életforrás volna hazánk 
jövendőjére nézve, ha a nemzet épen most 
a függetlenségi álláspont mellett nyilat
koznék.

Olyan dolog ez Uram barátom, mely
ről a szó szoros értelmében el lehet mon
dani, hogy „selbst das Streben ist schon 
Zweck.* (Már a törekvés is czél.)

És ez a második feleletem: a lehe
tetlenségre.

* **
De még tovább megyek, és azt állí

tom, hogy ha a közelgő választások a 
közösügyes rendszer elleni tiltakozásnak 
oly dagadó árját állítanák a hatalom sze
mei elé, mely semmi kétséget nem hagyna 
fenn az iránt, hogy a közösügyes kísérlet 
határozottan megbukott a magyar nemzet 
érzelmeiben, még kilátás is volna arra, 
hogy az önök programmja közel időben 
valósulni fog.

Mondom ezt nemcsak azért, mert tö
kéletesen igaz az, a mit épen a közös- 
ügyes felekezetek közlönyeiben olvastam, 
hogy még egy második ily kiegyezési krí
zist a monarchia ki nem állna, hanem 
mondom különösen azért, mert oly fenye
getőnek látom a külügyi helyzetet hazánk
ra is, Ausztriára is, de különösen a Habs
burg dynastiára, hogy ennek, saját biz
tonsága érdekében magának kellene most 
feltalálni a personalis uniót, ha már adva 
nem volna a jog, a történelem, s azon 
szerződések által, melyek uralkodást adtak 
neki Magyarországon.

A felett úgy hiszem az egész világ 
tisztában van magával, hogy azon hatalom 
közt, melyet tijalib időben Ausztria-Ma- 
gyarországnak szoktak nevezni és Orosz
ország közt az élethalál harcz kikerüllietlcu.

É harcz kikerülhetlensége az orosz ha
talom természetében leli magyarázatát.

Az orosz birodalom rémületes kiter
jedésű határai közé annyi tömérdek ellen
tétek zagy valéka van iisszecsomoszolva, hogy 
az a birodalom csak kényurammal tart
ható együtt. Kényuralom pedig magát csak 
hatalom-fitogtatással tarthatja fenn. — In
nen a folytonos terjeszkedés, mely egész 
történelmén mint egy változhatlau goudo- 
lat végig vonni. Ez nem függ személyek
től. Akár egy nyugtalan fenhéjázó Miklós, 
akár egy tunya véralkatu Sándor ül a 
ezári trónuson, az a helyzeten nem változ
tat — Ez ép olyat) aggressivvá lesz, hely
zete kényszerűségének nyomása alatt, mint 
a minő amaz volt. Az orosz autoeratia az 
egyetlen hatalom a világon, melynek szó
tárában c szó: „elég* nem létezhetik. Mert 
annak vagy terjeszkedni, vagy bukni kell.

A kit akár a sors, akár saját vigyá
zatlansága arra kárhoztatott, hogy az au- 

' tocratorilag kormányzott Oroszország szom
szédjává legyen, annak e soha meg nem 
állapodható politikai Abasverussal élet-ha
lál harezot kell vivői Ez kikérülhetlen. 
Nem ok nélkül irta Mária Terézia Erzsé
bet czárnőuek ama nevezetes szavakat: 
„Barátnéja felségednek igen, de akaratom
mal soha szomszédja* (mit tneinem Wil- 
len nienial8 Nachbarin.)

Hanem mégis szomszédjává lett: a 
porosz-orosz „kölcsönös biztosító társulat11 
ép úgy bele vitte a verembe akkor a Kau- 
nítzok'at, mint ma az Andrássyakat. Ama
zok beleegyeztek Lengyelórszágoate lekéfc-

czolásába, emezek beleegyeztek abba, hogy 
a török birodalom az utolsó Paleologok 
sorsára rcdukáltassék.

Amazok beleegyeztek abba, hogy az 
orosz elrabolja Lengyelország legnagyobb 
részét, s növekedett hatalma súlyával mint 
már tőszomszéd reá nehezedjék Ausztriára. 
Emezek beleegyeztek abba, hogy az orosz 
győzelmesen végig lobogtassa a török bi
rodalmon a panszlavismus zászlóját, s hogy 
a hatalmi befolyással, mely e győzelem
hez, mint vas a mágueshoz hozzá tapad, 
magának a Habsburgok monarchiája ellen 
hadállást (étape) készítsen kivül, robbantó 
aknákat belől. Amazok azzal akartak a 
híjon segíteni, hogy megosztoztak a pré
dán. Emezek diplomatikai pepecselésekkel 
és — Boszniával; mely utóbbi annyira 
hasonlít a prédábani osztozkodáshoz, mint 
tizenkilenez az egy biján buszhoz.

iS/.ándokomban van külön tüzetesen 
taglalás alá venni a követett külügyi po
litikát, különösen azért, mert gr. Andrássy 
a delegatióbau, Tisza Kálmán ur pedig 
Debreczeubcu a mentegetőzés ösztöne ált-il 
annyira hagyták magokat ragadtatni, hogy 
a legfonákabb színben tüntették fel a ma
gyar nemzet által követett politikai irányt; 
a mit szó nélkül hagyni nem csak azért 
nem tanácsos', mert állításaik történelmi 
lalsumok, hanem azért is, mert ha nem 
rcctificáltatuak, a szomszéd népekkeli ba 
rátságos viszonyt compromittálbatnák.

Hanem e helyen csak az oroszszali 
élet-halál harcz bizonyosságáról szólván, 
melynek veszélye azon napon született, a 
melyen hazánk közbiztonságának, Európa 
szabadságának kipótolhatlan védbástyája: 
Lengyelország leromboltatott — emlékeze
tembe tolakoduak Mária Teréziáuak ihletett 
lélekkel Írott szavai, melyekkel az osztoz
kodási bűnhöz nehéz szívvel beegyezését 
adta:

„Piacét; weil so viele grosso mid ge- 
lebrte Mánncr es wollen, weun ich aber 
schon lüiigst todt bin, wird mán erfahren, 
was aus dieser Verletzung an Allém, was 
bislier heilig und gerecht war, hervorge- 
lien wird.*

Ezeket irta — és gyász sejtelmek által 
kinoztatva, sírva borult lengyel udvarhöl- 
gyénck Wielopolszka grófnőnek nyakába, 
kit később, midőn boldogtalan hazája bős 
fiait elszóródni látta a föld hátán, mint 
egy második Izraelt, a honleányi bú ön
gyilkossá tett.

Politikában a jóstehetség nem boszor
kányság, csak józan ész, mely a tények 
logikájával számot vett.

Mária Terézia a tapintat azon biztos
ságával, mely a nők kiváló sajátja, számot 
vetett.

É s -------„wass ist hervorgegangen ?*
Az, hogy az oroszszali élethalál harcz 

kikcrülhetlen kényszerűsége a Habsburgok 
monarchiájának ajtaján kopogtat. És pedig 
kopogtat azon pánszláv zászló rudjával, 
melyet Európa vaksága, de különösen a 
bécsi cabinet bámulatos improvidentiája a 
szláv világ előtt győzelmesen lobogtatni 
megengedett.

És e zászlórudnak kopogása e szavak
kal kiált bele a közel jövőbe: „rüste dich 
zuui letzten fUrchterlichen Kampf! Haus 
Oesterreicb !*

Végtelenül csodálkozom, hogy akadha
tott ember a világon — ba csakugyan 
akadt — a ki csak egy porczig is azon 
illasióban ringatta magát, hogy a berlini 
cougressus fészket csinál Irat gr. Andrássy 
képzelődése barna verebeinek, a ki azt 
vallotta politikája czéljának, hogy „a diplo 
niatikai tárgyalások eredménye béke le
gyen, nem pedig oly állapot, mely újabb 
bonyodalmakat hord mébében.*

No hiszen ezzel szépen vagyunk! Még 
csak oly állapotot sem voltak Berlinben 
képesek összetákolni, hogy a legközelebb 
érdeklett osztrák-magyar monarchia hadi 
budgetje csak egy krajczárral is, badseregi 
létszáma csak egy emberrel is leszállittat- 
bassék; miszerint a vérig sajtolt népek, 
bár ba csak egy pár évre is, kissé köny- 
nyebben lélekzbessenok. — Éllenkezőlcg: 
megszaporitották a hadi költségeket, s el
űzték a munkás kezeket a búzaaratástól — 
Boszpiába, hogy ott gyűlöletet arassanak.

És ezt „békének* nevezik. — Uram 
bocsáss!

A diplomatikai tárgyalások eredménye 
nem hogy béke volna, — ezt a világon 
senki sem hiszi — de még csak nem is 
fegyverszünet, kivéve az oroszt. Ennek 
igenis fegyverszünet. S mert neki az, hát 
nekünk „Galgenfrist,* melynek egyedüli 
gyakorlati eredménye az, hogy az orosz 

J időt nyer, a lefolyt háborút kiheverni. A 
niint ez meglesz, s a boszniai occupátió- 
nak ki marad hat lan hatása a keleti népekre 
>  tért jó panszlavosan előkészítette: a 

. „Galgenfrist11-nek vége les .̂ — A háború 
meg lesz okvetlenül, s a mit a congressus- 
nák köszönhetni fognnk, annyiból áll, hogy 
a háború akkor lesz meg, mikor Oroszor

szág lesz az erősebb, s a körülmények 
neki lesznek kedvezők. S c „Galgenfrist1 
a sz.-péfervári (tagadbatlaunl nagyon ügyes) 
(liplomatia számára még azon előnyt is 
megszerezte, hogy úgy s addig keverhesse 
a kártyákat, miszerint egyenkiut vehesse 
kapóra azon két ellenfelet, kiknek egyike 
itt Európábau, másika ^ízsiábau útjában 
áll, s kiket most a helyzet kényszerűségé
nél fogva együtt találandott, ha a berlini 
congressus fel nem menti őt azon eshető
ség alól, hogy „hatalma Európa szabad
ságának ártalmatlan arányokra szállittas lék 
le.“ (Lord John Russell szavai: 1854.)

Lord Clareudon már ezelőtt 2ó évvel 
megmondotta: „egyetlen egy mód van 
Európát biztonságba helyezni Oroszország 
ellen. Úgy kell elmetszeni karmait, h gy 
többé meg ne nőhessenek, különben még 
ragadozóbb lesz, mint előbb volt.

Hogy mennyire alapos volt ezen fel
fogás, megmutatta a lefolyt háború.*

A berlini congressus (iiála a porosz 
orosz „kölcsönös biztositó társasági vi
szonynak*, melyről más alkalommal fogok 
szólaui) „megnövesztett karinakkal* hozta 
ki az oroszt e háborúból.

Foglalt Ázsiában. Foglalt Európában. 
— El volt szorítva a Dunától, most köze
lébe visszatolakodott. — Eddig a Duna 
akadály volt útjában, mert jobb partján 
ott volt a török hős karjával és váraival; 
most azt a partot nyitva tartja számára a 
bolgár, kit ő hozott létre, 8 ki az övé. — 
Eddig a fekete tenger nyugoti partja zárva 
volt előtte; most nyitva van. — Eddig 
bnlgária oly csatatér volt, melyen seregei 
rakásra hullottak, mint a rét füve a kaszás 
előtt i még a lefolyt háborúban is az orosz 
egyetlenegy ütközetet sem nyert meg Bul
gáriában, egyetlenegyet sem!) most Bul
gária az orosznak biztos stratégiai básis, 
kész főhadiszállás. — S a mi mindennél 
több, úgy áll a szlávok előtt, mint a pan 
szlavismus vezére, a szláv ügy Messiása ; 
és zászlajának győzelmi nimbusáról szét
áradozik az orosz hatalmi befolyás mag- 
netismusa — Turócz Szent-Mártonig, Prá
gáig-

Nohát kérdem én, ha párisi congres
sus (1856), mely megnyesegette az orosz 
karmait, nem volt képes elhárítani rólunk, 
Európáról az orosz aggressiv természet 
újabb terjeszkedési merényletét, lehet-e 
ember a világon, a ki józan észszel állít
hassa, hogy a berlini congressus, mely az 
orosz karmáknak ily rémületes megnöve
kedését sanctionálta „békét* adott a vi
lágnak , nem pedig oly állapotot, mely 
„újabb bonyodalmakat hord mébében.11

„Rüste dicb zum letztem fUrchterlichen 
Kampf, Haus Oesterreicb.11

A háború az oroszszal kikerülbetlen. 
Nemcsak kikerülhetlen, hanem oly távlat
ban is áll, hogy a Habsburg-báznak, ha 
élni akar, sürgős családi érdekében áll, 
fontolóra venni, hogy minő belszervezet 
mellett nézhet legbiztosabban e veszélynek 
eléje.

*  *  *
És e kérdés komoly megfontolása oly 

tekintetekhez vezet, melyek — ha még az 
észszerűség nincs végkép száműzve a poli
tikából — lehetetlen, hogy önök prog
ramijának közel valósítását kilátásba ne 
helyezzék.

Újra az ököljog korát éljük Európá
ban. S ezt is fogjuk élni mindaddig, mig 
Francziaország rebuplikánus intézményei
vel, melyek a hódítási veleitúsokat korunk
ban szUkségszerülcg kizárják, újra fel nem 
küzdi magát azon magaslatra, melyre az 
emberi rém progressivitásának érdekébeu 
a történelem logikája által hivatva vau. S 
az ököljog korát fogjuk élni, mig Lengyel- 
ország helyreállításával Európában a rend, 
a szabadság, a czivilisatió biztonságba 
nem helyeztetik. Mire nézve jól esik Tel
kemnek visszacmiékezui, hogy Leugyelor 
szag helyreállításának becse oly hatalmas 
erővel felkéuyszeriti magát az észre, hogy 
aziránt a bécsi congressuson maga Metter
nich tett indítványt, s Ferencz császár egye
nes megbízásából késznek nyilatkozott a 
helyreállításhoz Galicziával hozzájárulni. A 
már akkor is fenállott porosz orosz „köl
csönös biztosító társaság" akkori magatar
tása szolgáltatott alkalmat Talleyrandnak 
ama látnoki szemmel írott jelentésre, mely
ben megírta kormányának, hogy .jöven
dőben a porosz (a Hocbenzollero-ház) az 
oroszra (a Holstein Gottoup RomanofF-házra) 
fog támaszkodni, hogy Németországban 
terjeszkedhessék, s viszont támogatni fogja 
az oroszt az ottoman birodalom elleni vál
lalatában* ------ Mintha csak tegnap irta
volna. — A porosz király ma már német 
császár, s a berlini congreszszusou Bismark 
herczeg elnökölt, a ki nemcsak német bi
rodalmi kanczellír, hanem a Hoehenzollern- 
ház ministere is, sőt főképen az. És gr. 
Andrássy „minden kérdésben ő hozzá for
dul.* — Aztán csodálkozzunk, hogy az 
került ki Berlinből, a mi kikerült.



Igen, az ököljog korát éljük, llát ne 
beszéljünk jogról. Ennek nincs a börzén 
kelete. Maradjunk az érdeknél. Ennek 
táu van.

Minő belszervezettel nézhet legbizto- 
sabbau a Habsburg-ház a kikerülbetlen 
élet-halál harcznak elibe ?

A birodalmi egységesítést megpró
bálta. Az enyészet szélére jutott vele. álta
lában minden állandó veszteség, minden 
megaláztatás, mely va'aha érte, — pedig 
sok érte olyan időkbe esik, midőn a „bi
rodalmi egység* eszméje garázdálkodott. 
Volt egységes hadsereg s kisült a csata
téren, hogy az nem lehet „organismus“ 
csak „mecbanismus“ lehet, melyet ép úgy 
megvertek a most uralkodó fejedelem alatt, 
mint József császár idejében. Megpróbálták 
rideg absolutismussal, megpróbáltak Keichs- 
rath-tal, s abban ott ültek horvátok, erdélyi 
szászok, oláhok, és mit tudom én, ki min
den. Bukás lett a vége.

Hozzájárul e tekintethez, hogy a ma- 
part itt ott furcsa helyekre is lehet vinni, 
de a „Reichsratbba“ — soha.

A bukás aztán elvitte az „experimen- 
taló“ bölcsességet a dualismnsba. Önök 
dolga megmutatni, hogy ez mivé tette Ma
gyarországot. És, nehogy azt vessék sze
memre, hogy úgy teszek, mint Jób „szó
lok az én lelkemnek fájdalmában, pana- 
szolkodom az én szivemnek keserűségében1* 
hidegen szárazon csak azon tényre utalok, 
hogy „a dualismus legkártékonyabb ha
tása a két államfél népeinek fokozodó 
keseredettségében nyilatkozik.“ Ez a kép 
nem Baracconéban készült. Becsben ké
szült. Ott viMik egy uj ,,Mene! Tekel tip
li arzin gyanánt a bécsi Reichrath falain. 
Es ég, lobogó lánggal ég a magyar nép 
szivében. Lehet „parancsszóra11 megsza
vazni a kiegyezést a „fellelketlen kama
rákban11 itt is, amott is De a kiegyezés 
nincs meg a népek közt sem itt, sem 
amott. Nem is lesz soha a közösügyes 
alapon. Lehetetlen, hogy legyen. Közös
ügyes viszony: kutya-, macska-viszony.

Én nem gondolom, hogy a Habsburg 
ház jól számit, ha ezzel a kutya-, macska- 
viszonvnyal megyen a kikerülbetlen élet
halálharcznak elibe. Dorans in se ipsam 
divisa desolabitur.

Az önök programmja — a personalis 
unió — egészen más képet mutat.

E mellett szól először a jog. S a jog
alap mégis csak erős alap az erkölcsi világ 
rendében. A ki erre épit, nem futó homokra 
épif Nincs biztosabb kapocs a népek s az 
uralkodók között, mint a jog tisztelete.

Mellette szól azon tapasztalás, hogy a 
persona! unió alapján a Habsburg dynastia 
nemcsak rémületes csapások alul ujult erő
vel felemelkedett, hanem oly veszélyekkel 
is megbirt küzdeni, melyek léteiét enyé
szettel fenyegették. Mig a birodalmi egy
ségesítés neki erő helyett gyengeséget 
adott, s bukásról bukásra vitte.

Mellette szól az, hogy a barátságos jó 
egyetértés Ausztria és Magyarorség közt 
egy uralkodó mellett csak a személyes 
unió alapján lehetséges; mert ez mind a 
két félnek szabadságot hagy fel háztartá
sát akként berendezni, a mint iegjobb- 
nak látja, s jólétén, boldogságán keble is
tenének sugalata szerint munkálkodni.

Mellette szól az, hogy a persona! unió
nak az osztrák birodalomban is nagy pártja 
van. Magyarországon pedig ez közelismerés 
szerint minden magyar érzelmű szívben 
visszhangot kelt, s még azok is, a kik nem 
sorakoznak e zászló alá, nem azért nem 
teszik, mintha diadalát nem óhajtanák ha
nem csak azért, mert nincsenek annyi bi
zalommal a hatalom iránt, miszerint elhin- 
nék, hogy engedni fogna a nemzet óhaj
tásának, ha az, e zászló mellett nyilatkoznék. 
Nem egészséges állapot az, midőn egy 
alkotmányos életet élőnek mondott nemzet 
lelkében ily kétely, ily bizalmatlanság ver 
gyökeret, egy alkotmányosnak mondott 
tatalom iránt.

Mellette szól az. hogy a magyar nagy 
dolgokra képes, ha tellelkesedik (beszél a 
történelem !), de hogy fellelkesedhessék , 
arra az kell, hogy magát ünczéluak érez
hesse. A kor, melyet élünk, nagyon positiv 
kor. Számolni szokott, mérleget von a 
„követel11 és „tartozik11 közt, s a közös
ügyes mérlegvonás resultansa átkozottau 
nem lelkesítő.

És végre mellette szól az, hogy az 
egész Habsburg-monarchiában Magyaror
szág mégis csak a legtömörebb erő, s a 
magyar az egyedüli, mely kifelé se merre 
nem gravitál. Bizony-bizony mondom, nem 
jó politika elkedvetleníteni egy ily nemze
tet. — Loyalis maradhat elkedvetlenítése 
mellett is, de jelleme elmállik s még leg
jobb esetben is legfölebb közömbössé le
szen a sors iránt. E közömbösség pedig 
oly „clitellas duru portem meas11 állapot, 
a melylyel minden megtörténhetik, még 
az is, hogy teljesedjék Deák Fcrencznek 
a 40 iki országgyűlésen mondott eme meg
döbbentő szara: „nrat cserélni könnyű.11

Ennyit akartam arra a lehetetlenségre 
megjegyezni.

Arany azt kérdi Buda halálában:
„Vájjon egy lóra két nyerget teszünk-e?11

Tisztelettel legyen mondva: a közös- 
ügyes nyereg bizony két nyereg.

A nemzet most leszámolhat az egyik 
nyereggel.

A nemzet lássa, hogy mit cselekszik. 
Üdvözlöm önt

____  K o ssu th .

Válaszszunk!
Mennyi tengernyi pénzbe, minő 

fájdalmas véráldoz itn.ikbn került 
Lombard Veleneze és a kózépoias; 
Uerczegségek osztrák uralom alatti

tartás:'., mig azoktól, Szadovának lé
gyen hála érte, szerencsésen meg
szabadultunk ?!

Azonban ezeu tartományok gaz
dagok, jól miveitek és dús jövedel
met is hajtottak Ausztria feneketlen 
állampénztárába, mégis nagy fiuau- 
czialis előny volt a menekülés. Most 
kárpótlásul, hogy a „monarchia" 
területe ismét régi nagyságára visz- 
szavezettessék aunectálunk egy rab- 
lóklakta kopár bérezek által fedett 
területet, bekebelezzük souverain ura, 
— népének béegyezése nélkül, maga 
a foglalás a milliók százaiba és ten
gernyi vérbe fog kerülni, hát még 
megtartása ?

Bosznia mivelbető földe csekély 
kivétellel a bégek, t. i. az izlam 
hitre tért régi bosnyák nemesség 
tulajdoua, a keresztény rajah csak 
zsellér, ki harmadából, ritkán felé
ből miveli a földet, — ez szabad 
földbirtokot akar, kielégíteni nem 
lehet kívánságukat, ba csak a bégek 
jogellenesen meg nem fosztatuak, 
akár mi törtéuik ez irányban, az 
egyik fél minden esetre elégületleu 
lesz, az osztrák félreudszabályoktól 
pedig elvárhatui, hogy mindkét fél 
lesz elégülttlen és ezért folytonos 
lázadásban.

Midőn a delegátiók, és később 
az országgyűlés megszavazta a 60 
milliónyi hitelt, a kormány eltaga- 
dása és Bzázértelmü tévesztésre fa
ragott nyilatkozatai daczára mindenki 
tudta, mire való ezeu 60 millió, a 
horvátok őszintén megmondották, 
mire szavazzák meg; ők tehették, 
mert legkevesebbet fizetnek hozzá 
pénzben és vérben i s !

A maryar mamelukok a Bécsbe 
talpnyalni járó habarékiakkal együtt 
Bzinte nagyon jól tudták mire való 
azon 60 millió, de ők nem merték 
azt e czélra a választások előtt meg
szavazni, azért csűrték csavarták a 
dolgot oda, hogy hazafias érzületük 
kUlsziue is megmaradjon, de a 60 
millió azért a kormánynak rendel
kezésére álljon árkos czéljaira, majd 
a választások után megadják erre 
nézve is a feJmentvényt a kormány
nak.

Mi Lsz Boszniából? kérdik so
kan, hova csatolják ? az osztrák vagy 
a magyar alkotmány keretébe lesz e 
beillesztve ? — Nagyon korai kér
dések ezek.

Bosznia lesz sem ide, sem oda ka
tonailag igazgatott tartomány, melyre 
évenkint temérdek pénzt és vért pa- 
zarlunk, mely felett azoubau nem 
rendelkezünk és végre ba sokáig 
még eltartanak jelen állapotok, lesz 
Bosznia egy újabb határőrvidék, egy 
Vendeé, melyből a granicsár gene
rálisok bármikor berendeihetők az 
alkotmányos polgári szabadság el
nyomására.

Ily politikába adta kormányunk 
béegyezését, ily czélokra vesztegeti 
az ország pénzét és vérét, melynek 
árán Lengyelországot visszaállítani 
és Byzancz kulcsait is megszerezni 
lehetett volna a helyzet kellő felis
merése és a nemzeti politikához ra
gaszkodó hűség mellett, ámde inkább 
elősegítették titkon és nyíltan a 
monarchia és magyarnak halálos és 
örökös elleuségét, az oroszt, semhogy1 
egy idejében mért csapással tönkre 
tették volna.

És ily kormányt támogassunk 
mi szavazatunkkal? — Nem és ezer
szer nem! — A ki ily kormányt 
támogat szavazatával, az bűnének, 
— bazaellenes nagy és súlyos bű
nének i eszesévé lesz, arra reá száll 
az özvegyek és árvák átka, hogy 
miért az ország drága vérét ontják 
oly csatákban, melyek a magyar 
ellenségeinek előnyére vivatuak a 
magyar vesztére.

Választó polgárok! Holnap gya
koroljátok a souverain jogot, nagyon 
csekély rész esik belőle mindegyikre, 
azonban ez a jog különbözteti meg 
a szabad polgárt a rabszolgától, 
használjátok fel e jogot oly képvi
selő választására, ki a hatalomtól 
megkövetelje a nép akaratának re- 
spectálását, óvakodjatok kormány- 
párti mameluk választásától, úgy 
mint a legirtózatosabb bűntől, mert 
a ki befolyt és szavazatát adta vá
lasztására, az ép oly nagyon bűnös, 
mint azon képviselő, ki az ország
gyűlésen választóinak — a közös 
haza szent érdekei ellen szavaz!

— B écsb ö l jó l  é r te sü lt  k ö r ö k 
ből azon bír szivárgott ki, hogy a bosz
niai legújabb bonyolódások Andrássy gróf 
bukását fogják maguk után vonni. — 
Utódjául máris Potocki Alfréd grófot em
legetik. — Bécsi lapok nem a közgazda- 
sági hátrányos kiegyezésnek, hanem An- 
dráasy gróf keleti rósz politikájának tulaj
donítják Tisza megbuktatását Debreczenben. 
(Nagyon egyűgyűnek mutatják magukat a 
sógorok, pedig ők is jól tudják, hogy 
mindkét tényező idézte elő a bukást.)

— V á la sz tá so k . C sá k v á ro n  
Kégl György Tréfort miniszter vagy is az 
alapítványi urodalmakhoz tartozó Kauaán 
fölüli puszták olcsó árendása megbukott, 
megválasztatott Sárközy Aurél független
ségi párti. — Komárorumegyei nemes-ócsai 
kerületben Pulay Kornél ellen Gr. Somsieti 
Iván, — Pásztón Kaszap Bertalau t. pár
tiak lettek megválasztva. — Mind a három 
nyert kertilet. — Nagyfügeden Almásy Sáu- 
dor f. párti egyhangúlag választatott meg. 
Szatmári a kormánypárt erőszakosságokat 
és vérengzéseket provokált, hogy katonai 
erővel is zsarnokoskodhasson. A választás 
ellen petitiónálni fognak. — Torjára fegy
veres csendőrök vitték be a választókat a 
Tiszapárt részére szavazni és ugyauott be
zárt kapuk mellett csendőrökkel őriztették 
nehogy elszökjenek, a választási elnök 
szavaztatott a kormánypárt részire nem 
jogosultakkal is és miután ezt a függet
lenségi párti bizalmi férfiak észrevették és 
tiltakoztak elleuuc őket bezárással fenye
getve kiutasította. Orbán Balázs eunekfoly- 
tán bár száz szavazat többsége volt, óvás 
mellett visszavonult. Megválasztattak még 
a függetlenségi pártból a dobrai kerület
ben Lázár Lajos, Veszprémben Eötvös Ká
roly, Kun-szt-Mártonban Komjáthy Béla, 
Minthogy még sok kerületünk vissza van 
alapos azon reményünk, hogy pártuuk kép 
viselőnek száma megháromszorozva lesz.

— S o m o g y m e g y c i k a p o sv á r i  
kerületben (fáspár Lajos, a lengyeltóti 
kerületben Szalay Imre, a szigetvári ke
rületben Foruszek Sándor, a csurgói ke
rületben László Imre függetlenségi pár
tiak egyhangúlag lettek megválasztva. A 
tabi kerületben verekedés miatt a vá
lasztás felfüggesztetett, a szili kerületben 
gr. Hunyady László, a marczali kerületben 
gr. Széchényi Pál, a nagyatádiban gr. 
Somsich Imre ellenzékiek győztek. So
mogy me gy  ében t e há t  e g y  kor
mánypárt i  sem lett választva.  Szeg- 
zárdon Geisz László függetlenségi párti 
választatott meg, a többi kerületből még 
nem nyertünk biztos tudósítást.

Háború.
Meg kellett nyitnuuk e rovatot, miu

tán belementünk a háborúba auélkül, hogy 
akartuk vagy megizeutük volna. így jár 
az a ki más eszével dolgozik és Bismark- 
tól kért tanácsot. Hát csak előre Ansztria 
dicsőségére ?!

„Abendpost* írja: A 20-ik csapat di
vízió parancsnokságától tegnap következő 
sürgöny érkezett: Ma a törökök (!) negye
dik támadó kísérlete veretett le, két órai 
csatában. A mi csapatunkból Vukinovics 
főhadnagy és négy ember sebesült meg, 
a 70-ik gyalogezredből. A török (?) fog
lyok között van 13 sebesült; a halottak 
száma ismeretlen.

A 13 ik hadtest parancsnoksága tu
datja e hó 5-éről, hogy az előőrsüket, Kos- 
natól észfkra a Boszua hallásánál lövések
kel fogadták. A török (?) felkelők a „va- 
dak*-at igen kedvező hegyi csatai állásba 
helyezték; csak egy erdővel benőtt, kü
lönben járatlan hegyet kellet megmászniok, 
hogy a balszáruyat megkerüljék, mig a 
27. tartalékezred könnyű, de tartós csatát 
fogadott el, nagyrészüket a balszárnyhoz 
rendelték, továbbá a 27. vadász-, és az 
52. számú gyalogezred egyik zászlóalját, 
— melyek mind ugyanazon irányban ha
ladtak előre. E hadoszlop, a roppant ne
hézségek folytán csak lassan nyerhetett 
tért. Délután 5 óra felé a 27. tartalék ezred 
erőteljesen, bár lassan nyomult előre. A 
Boszna jobb partjáról előre nyomuló csa 
patok előőrsei, (a 7-ik ezredéi) ugyanak
kor érkeztek oda, s a csata kedvező for
dulatot vön. 7 órakor a felkelők minden 
ponton Kosna felé vettettek vissza.

A mostanig érkezett hírek szerint a 
7. és 27. számú tartalékezredekuél, egy- 
egy halott van, gyalog. A 27. tart. ezr.
2 ember sebesült meg. A 27. vadász-zász
lóalj és 52. gyalogzászlóaljak ép akkor 
érkeztek meg, midőn a felkelők léleksza
kadva menekültek Kosna felé.

A felkelők számát, a nehezen átte
kinthető területnél fogva, meghatározni 
nem lehet, de szállongó hirek 1500-ra 
teszik számukat.

Kosnából következő hirek érkeztek. 
Az osztrák hadoszlopok Maglajhoz érve 
ellenség nyomára akadtak. A hegyek te
tején emelkedő tüzek, a hegyszorosokból 
felszálló füstgomolyag jelzették, hogy kö
zel az elleuség. Augusztus 4-én d. u. */» 5 
órakor érkezett a bír Müller tábornokhoz, 
hogy a felkelők Kosnán túl elfoglalták az 
erdős hegycsúcsokat s lejtőket s az előre
nyomuló elővédre lőui készülnek. A csa
patok azonnal hadiállásba helyezkedtek.
A belga ezred egy zászlóalja azonnal fel
oszlott és csatárlánczban indult a begyek
nek, hol a 4—500 főnyi felkelő csapat tar
tózkodott. Rendkívüli bátorssággal Mag- 
lajnál olesett társaik halálát megboszului 
vágyva, tartalékul a 9 ik zászlóalj vadá
szai indultak a belgák után. Az út két ol
dalán elterülő kukoricza földeken pedig 
tartalékul a Ferencz Károly ezred két 
zászlóalja állott. Ugyanezen időben érke
zett Bolz ezredes két zászlóalj Maroicié 
gyalogsággal Kosna vidékére.

Itt igen erős tűz közé jutott, a nélkül 
hogy veszteséget szenvedett volna. Katonai 
hasonlókép megtámadják a felkelőket, hogy 
állásaikból kiverjék s az utat felszabadít
sák. A folyó baloldalán rohamra indultak 
s a felkelőket raeglutamitották.

Csapataink az ellenségtől elfoglalt 
magaslatokon tanyáztak; az ut jobb ol
dalán, a kukoricza földek közt állást fog
laló főhadiszállással optikai táviró utján 
világitó jelek által közlekedtek. Öt felkelő 
foglyul esett. Részünkről a veszteség csak 
öt embert tesz. Egy tiszt megsebesült.

Választási mozgalmak.
A pécspáradi Gombár-féle választási 

agitátió — melynek lelke egy a ravaszság 
és leleményességben ügyes és az eszközök
ben nem igen válogatós úri hölgy — a 
pécsváradi kerületben nagyban — egész 
az erkölcsi felháborodásig foly, s miután 
a szolgabirói és egyéb hivatalos befolyás 
— etetés, itatás mozgásba tétetett, és foly
ton eszközlésbe vétetik — most már nem 
elégednek meg az érdeklőitek: hogy ezen 
törvénytelen eljárásuk ellen még eddig 
lépések nem tétettek, hanem önmagok a 
„F. Z.“ hasábjain is dicsekednek, hogy 
hivatalosan a bírák és jegyzők által elő
készített s a nép józan és megvesztegetlen 
része által méltó megvetésben részesült ova- 
tiókkal hogyan fogadták itt és ott, sőt 
nem átalja a „F. Z.:‘ tudósítója a himes- 
házi jegyzőt, mint a kamarális uradalom 
bérlőjét s ennek folytán Lejthényi uradalmi 
prefectus lekötelezettjét s az alapítványi 
javakból folyton gazdagodót agyba főbe 
dicsérni, hogy minő nagyon tisztelt férfiú. 
No már ezt kivüle senki sem tudta, s el 
sem hiszi. Ilyen közlemény csakis a „F. 
Z.“-ban jelenhet meg. — Jobb lett volna, 
ha megírnák az illető kortesek, és meg
kérdezné tőlük a „F. Z.“ is, hogy ezen 
senki által eddigelé nem ismert, a köz
ügyért soha semmit nem tett budai próká
tor Gombár úr micsoda párti? mert eddig 
ugyan ezt senki sem tudja. Egy helyen 
kiadja magát habarékpártiuak, más helyen 
balpártiuak — és a hol a körülmények 
úgy kívánják, 48-asnak, sőt a papoknál 
Sennyeystáuak mutatja be magát, megsúg
ván a lekötelezett szolgalelkek, hogy 
ezt titokban kell tartania és a nép előtt 
másként kell beszélnie. Hogy kormány- 
párti — minek a pesti lapok Írják, egy 
szót sem szól, pedig az elámítottak miiül - 
egyike — ha egy kissé gondolkoznék — 
beláthatná, hogy itt egy magát minden 
áron és minden eszközökkel a képviselői 
állásba feltolakodó egyénnel van dolguk
— s azért nem meri pártállását megnevezni, 
s úgy tesz mint a czigány: a milyen 
a község, olyan a vallása. Hiszen egy 
oly egyén, kit az ipa és napa — minden 
eszközzel — kézzel lábbal — uradalmi 
javak Ígérgetésével akar megválasztatni, 
s kinek hivatalos s uradalmi bérlő kortesei 
vannak és a kinek részére korteskedő 
uradalmi tisztek és szolgák már két hét 
óta — hivatalos teendőiket a korteskedés
sel végzik — csak nem lehet más mint 
kormánypárti — különben a kormány ezen 
egyéneknek a főispán felterjesztésére — 
már régen kiadta volna az utat.

A „F. Z.“ jól tudva mindezeket, mégis 
közli lapjában, mint kormánypárti lapban, 
erre vonatkozó ovatiókat, mintha — de 
tán nincs is különben — egyetértene velük 
a nép ámításában. — Egyébiránt a „F. 
Z.“-tól többet várni illoyalis dolog volna.

Azonban mindezek mellett reméljük, 
hogy az elámitás nem sikerül, és álhata- 
tos marad a kerület Simonfay Jánoshoz, 
kinek férfias nyíltságát és határozottságát
— valamint a közügyek iránti fáradhatlau 
buzgóságát és igazságosságát — még a 
legnagyobb ellenfele, a „F. Z.“ is minden 
részrehajlósága mellett az utóbbi időben 
többször beismerni kényszerült; — az eszem 
iszom pedig azoknak, kik adták és elfo
gadták, aligha torkukra nem forr.

Egész biztonsággal hisszük azt is, 
hogy Lejthényi é3 Gombár uraimék, nem 
különben a companisták is, az okvetlenül 
bekövetkezendő bukás után szomorúan fog
nak sopánkodni az asszonyi ravaszság ál
tal előidézett kellemetlen következmények 
fölött.

A magyar községek választóinak ha- 
zafisága, összetartása és megjelenése Gom
bárék reménykedését és számítását biztosan 
megsemmisítheti. Elvárjuk tőlük.

A választó polgárokhoz.
Nem mulaszthatom el, sőt kötelessé

gemnek tartom ama felhívást intézni önök
höz t. polgártársaim, hogy az országgyű
lési képviselő választás alkalmával Magyar- 
ország sorsa ismét kezünkbe lévén adva, 
oda törekedjék minden választó polgár, 
hogy szavazatával oly ember választassák 
meg, aki ismerve a haza állapotát, oly 
törvények alkotásába fog beleegyezni, me
lyek a haza, a nép javára czéloznak.

Sokszor megtörtént, hogy a vá’asztó 
polgárok c legszentebb joguk gyakorlása 
alkalmával magukat megvesztegetni enged
ték és igy önhaszonérdekért a haza jólétét 
és unokáinak boldog reményét tették kocz- 
kára.

Vigyázzunk tisztelt polgártársak, hogy 
meg ne csalattassunk. Jelenjünk meg tebát 
a küszöbön álló országgyűlési képviselő 
választásra mindannyian és mutassuk meg 
hogy a magyar bazáuak választó kerüle- 
tünkkt 1 hasznos és tevékeny tagjai vagyunk 
mert habár 3 Ízben megpróbáltak bennün
ket más elvű képviselő jelöltek félre vezetni 
— csúfosan megbuktak — mi, nemcsak 
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az egész derék szalántai kerület, szilárdul 
ragaszkodtunk a 48-as függetlenségi bal
párt elveihez és nem csalatkoztunk meg.

Ezen hirucvüuk becsületes fentartaás 
még unokáinknak is győzelmet fog adni, 
— és nem lesz bátorsága soha oly kép
viselő jelöltnek nyakunkra tolakodni, ki 
nem a mi elvünket vallja.

Csak ne csüggedjünk, lelkesülten fog
junk a munkához, és azon iparkodjunk, 
hogy e hirnevüuket mindenkor fen.’ 
tartsuk, — s ezért kérem önöket t. polgár
társaim, hogy f. hó 11-én, azaz vasárnap 
reggel 8 órakor mindannyian jelenjünk 
meg Szalántán és szavazatunkkal oly egyént 
bizzunk meg képvisclésünkkel, a ki a haza, 
a nép óhaját fogja szem előtt tartani, és 
ekkor bizonyára teljesülni fog a költő 
szava: „Hogy jönni kell, jönni fog egy 
jobb kor, mely után buzgó imádság epe- 
dez százezrek ajkán.*

Fel tehát tisztelt polgártársak! a mun
kára e szép polgári jogunk gyakorlására, 
világosítsuk fel a népet, ismertessük meg 
vele pártunk programmját, mert minden 
magyarnak ahhoz a párthoz kell csatla
koznia, melynek zászlajára Magyarország 
függetlensége van felírva.

E párt az, mely csüggedetlen kitar
tással védte az alkotmányt 10 év lefolyása 
alatt, védte a nemzet jogait az egymást 
váltó kormányok közösügyes politikája el
len és védelmezni fogja ezentúl is.

Csak ezen párt győzelme segíthet el- 
nyomorodott, tönkre tett szegény hazánk 
helyzetén, a mely párt az egyenlőség és 
polgári szabadság nagy elvéért harczol.

Fel tehát tisztelt Polgártársaki és 
szavazzunk a 48-as függetlenségi balpárt 
jelöltjére.

Éljen a haza! Éljen Kossuth Lajos! 
Éljen a függetlenségi párt! Éljen Nagy 
Ferencz, országgyül. képviselő jelöltünk.

Kővágó Szőllős auguszt. 4-én.
Farkas György, 

közs. bíró,
48-as függetlenségi párti választó.

Különfélék.
— Figyelmeztetjük a tisztelt élvtársa

kat, hogy a megejtendő követválasztásra 
még ma a pécsvárosi főjegyzői irodában 
Majorossy Imre úrnál holnap azaz a vá
lasztás napján pedig reg. 9 órától egész 
12 óráig Bcncze Sándor városi aljegyző 
úrnál szavazójegyeiket (városház, aljegyzői 
iroda) okvetlen átvenni szíveskedjenek, miu
tán a beállott úgy örvendetes mint szomorú 
események még inkább szükségessé teszik, 
hogy pártunk győzelmesen kerüljön ki a 
választási urnából, a mi azonban csak úgy 
lehetséges, ha egy test- és leiekként tömö
rülve jelenünk meg a választásnál. Fel te
hát tisztelt elvtársak — ne maradjon senki 
közülünk hátra — vegyük ki szavazójegyein
ket egytől egyig s azután győzelmünk biztos.

Holnap lesznek a választások 
a megyében. A kormánypárt a 
bekövetkezett és Tisza Kálmán
nak úgy mint kormánypártnak 
felrovandó szomorú események 
mellett méltán hisszük, hogy 
aligha fog gyözelmeskedni me
gyénk választókerületeiben, ha 
a polgárok ügybuzgósága nem 
lankad és a közönyt száműzik. 
Fel tehát polgártársak, Ítéljétek el 
a kormány politikáját és a harcz- 
téren elvérzett gyermekeitek ha
lála meg lesz boszulva.

— Baranya megye törvényhatóságatá- 
viratilag kérte meg a minisztériumot, hogy 
tekintettel a már eszközölt mozgósításra 
valamint a nagy munka időre, méltóztat- 
nék oda hatni, hogy a fegyvergyakorlatra 
behívott honvédek tűzhelyeikhez haza bo- 
csájtassauak. A választás 11-én meglesz,
-— és mi hisszük azután majd csak haza 
is eresztik a honvédeket. Különben jobb 
a fejsze nyele is — mint semmi.

— Az occupátió már megkívánta vérál- 
dozalát, a melyek között fájdalom tulnyo- 
molag megyénk szülöttei szerepelnek. 
Tudva azt, hogy gyermekeink részt vettek 
egyes véres csatározásokban, nincs vigasz- 
talhatlauabb helyzet, mint a kétség, a bi
zonytalanság. Ez indokból ugyancsak bá
ránya megye törvényhatósága táviratilag 
kérte meg a kormányt, hogy az elesettek 
névjegyzékét közölni méltóztatnék.

— A „F. Z." szerkesztője — mint lel 
kiismeretes ujsággyártó csütörtöki számá
ban szánalomra méltó naivsággal a múlt 
vasárnap tarto't menetről oly valótlan re- 
federádát hoz, melyből az tetszik ki, hogy 
ő ott sem volt és csak (mint számtalau 
egyéb híreit) úgy „gyártotta11 ezen ,,lan- 
tolá8‘--sal telt hirt. Mert ha a „F. Z.1’ 
szerkesztője ott lett volna, vagy biztos 
kutforrásból merítette volna adatait s nem 
hagyta volna magát felültetni úgy bizo
nyára azon meggyőződésre jutott volna, 
— hogy a menet a pécsi választó polgá
rokhoz méltó higgadtság- és komolysággal 
szépen sikerült,' — daczára a folytonos 
esőnek. Mi megvagyunk győződve, hogy 
a „F. Z.“ szerkesztője, miután a legnagyobb 
örömét az utczai és egyébb scandalumokbao 
találja — jobban szerette volna, ha a meiict 
után vagy előtt — távol a menettől, 
ntezai suhancz az ő cylinderét bevágja, mórt 
akkor bizonyára lett volna alkalma valót-



. és piszkos rágalmait szórni újólag a 
. . „écsvárosi polgárokra a kiknek jó

formán kegyelméből él Az faj a „F. Z.‘‘ uak 
. ltrv ez nem történt meg, s ezert hazug- 
■ ,,ra vetemedik s azt mondja, hogy a 
rőerammot a rendezők a résztvevők cse- 

Péh6 d/ánia miatt keresztül nem vihették. 
Már pedig ha „F. Z.“ szerkesztője tudna 
ina‘-varul olvasni és értené is azt a mit 
„lvas. úgy tudná azt is, bogy semmiféle
L.'-ramui, melyet keresztül kellett volna 
viuni, nem volt, és ha a „F. Z.“ szerkesz
tője jelen lett volna, azt is láthatta, bogy 
a menet csakugyan bejárva a budai kiil- 
varost szép rendben, komoly és higgadt 
polgárokhoz, - nem pedig á la „F. Z.“ 
jeicr szájhősökbőz — illőleg a szigeti 
varosba vonult, ahol azután kéuyszeri- 
titve az csőtől, nem egy tömegben, nem 
menetbe tértek vissza, hanem elszélyedtek. 
Kz az igazság, — és ezt jó lesz a „F. 
nak megjegyezni annál is inkább, mert 
mi már régóta tapasztaljuk, hogy lapja 
ik-m a közvélemény, hanem Taray lapja, 
ei- hegy nem a közvéleményt tolmácsolja, 
_  hanem patrouusa érdekeit. Mi csak a 
kiadót sajnáljuk.

_  Polgármesterünknek nagyon levés 
lehet a dolga, mert még arra is reá ér, 
hogy a pécsi nem létező „szabadelvű'* párt 
nevét bitorló önmagát azzá oktroyált vég- 
r e b a jtó  bizottságnak a választásra telbivó 
körleveleit, vagy legalább azokat, — me
lyek városi tisztviselőknek szóllanak, sa 
ját kezű l ég  reáirt czimekkel ellássa ez
zel tudatván, hogy a felhívás tulajdonképen 
homiau jő, igy már tudtukra lévén adva, 
miként kötelességüknek tartsák a kormány- 
parti uiamelukra szavazni. — Felhívjuk 
m űdén önérzetes városi és esetleg az ek- 
kt ji szorongatott állami, megyei, vagy egy- 
]eti tisztviselőket is, hogy mibe sem véve 
az ily törvényellenes és megvetendő tizei 
oieket lelkiismeretűk szerint szavazzanak.
( előzéstől becsületes tisztviselőnek nincsen 
mit tartania és ba ilyest mégis tapasztal
nánk, nem fogunk késui a korbácsot 
emelni az illető sehvihákokra Egyébiránt 
turnéi bátrabban merik gyakorolni szabad 
választási jogukat, annál kevésbé mernek 
az ily férgek nekik véteni, csak a gyávát 
éri az elnyomás, a gyáva az rabszolgának 
való!

- A házaló Taray. Biztos lutfor- 
rásból értesülünk, bogy Taray Andor jel
lemével összeegyeztethetőnek tartja, nem
csak a szabadelvű párthoz tartozó válasz
tókat, hanem pártunk tagjait is saját 
tűzhelyeiknél felkeresni, hol azután „pha- 
rizeusi* hízelgő szavakkal kunyorál egy 
kis „szavazatot.•* Történt azonban, hogy 
pártunk egyik tagjának derék felesége, 
látván Taray Andor korteskedési szándékát, 
a csípőjére tette kezét és rákiált a kézzel- 
látibal férjét kapaczitálni akaró képviselő 
jelöltre: ,,Hallja az úr — már csak ne 
bolouditsa az uramat — hanem takarod
jék el iuueu, különben nem áilok jót a 
következményekért.1* Erre Taray Andor 
elkullogott.

— (Szollá kivitel érdekélen). Azon kel- 
lemes helyzetbe jöttünk, bogy újra fel kell 
említenünk a helybeli vasúti üzlet-vezető
ség főnöke Kellemfy urnák fáradbatlan 
buzgalmát, melynek sikerült a szőllőkivi- 
telhez kellő előkészületekben nevezetesen, elő- 
haladni, minthogy nem csak kieszközlé 
minden lehető könnyítéseket a szőllő szál
lítmányok felvétele és továbbítása körül, 
hanem azon fáradságot sem sajnálta, hogy 
magát több szőllőbirtokossal, névleg külö
nösen Held Ferencz úrral, ki évek óta már 
foglalkozik a szőilőkivitcl ügyével, érint
kezésbe téve, nevezett urat különösen ez 
ügynek teljesen megnyerte. — Ha tekin
tetbe vesszük, mennyi előny háramlik a 
szőllőtermelőkre abból, ha a költséges szü
reti kiadások, boredény beszerzés, ba a 
fejtésekkel járó munka és vesztességek 
nélkül kivált bőtermés és alacsony borárak 
mellett azonnal szőllőfürt alakjában elad 
hatva termését rögtön pénzéhez jut, — ho
lott a mostani alacsony botárak és nagy 
munkadijjak mellett a borkészítés világos 
vesztességgel jár, ba a szöllő termelők ezen 
körülményeket jól megfontolják, lehetleu 
be nem látniok, mikép a kínálkozó ked
vező alkalmat buzgón kell megragadniuk, 
és mérsékelt szőllőárak engedésével lehe
tővé kell tenniük bogy a vidékünkr' li 
szőllőkivitel tömegesen megindulhasson, 
mert csak az igy megindított kereskedői 
folyam teszi lehetővé, bogy a szőllőkivitel 
áilandósitatván a fogyasztó közönség a 
pécsvidéki áruhoz szoktatván idővel még 
tetemesebb előnyökkel és nyereményei jár
jon. — A bortermelők megállapították tett 
pontos kísérletek után, hogy a szőllőfajol: 
és leves voltuk különbözőségét közép szá 
mitásba vévén 75 kilogram azaz 150 vám- 
iont szőllő ád egy akó mustot. — Ebből 
minden termelő könnyen kiszámíthatja, 
hogy boráraink mellett minő áron adhatja 
el szőllőtürteit úgy, hogy ha alantabb ára
kat szabna is, még sem lesz mellette vesz
tessége. — Miután Held Ferencz úr a szől- 
lőszállitás módozatai iránt kellőleg tájé
kozva van, jól teendik az illető termelők, 
ha eziránt, illetőleg az árak iránt is neve
zett úrral érintkezésbe lépnek.

— Szerencsétlenség vagy öngyilkosság ? 
Csütörtökön vasúti munkások különféle, a 
vasúti építészethez szükséges anyagokat 
Kábítottak kissebb nyitott kocsikban. A 
mint a balokányi tó mellett baladtak, a 
kocsit magára hagyták, hogy a lejtőn ön
kényt robogjon tovább. A munkások egyike 
a kocsi szélére ült — a honnan szeren
csétlenségére lefordult és éppen a kocsi 
elé esett. A kocsi, miután alacsony ten- 
gelylyel birt, nehány méternyire maga 
előtt tolta a szer ncsétleat — n»ig végre 
4 sebes rohamban Atsikamlott a szegény 
éberen, — a ki rögtön szörnyet halt.

Némelyek azt mondják, — öngyilkossági 
szándékból vetette volna magát a kocsi elé.

Jókai vándorol. Miután Budapes
ten megbukott — ismét lóhalálába Dárdára
vonul Jókai, bogy régi kerületében magát 
megvalasztatbassa. Jókai már pénteket) a 
(iáidni kerületbe érkezett. Hiába csak igaz 
marad: ..Alté Liebc rostét uiekt.“

Újabb mozgósítás. Két hadosztály- 
lyal fog az occupáló hadsereg szaporitattui. 
Es pedig mozgositattui fog a Bécsoen el
helyezett 1 és 36-ik hadosztály. Az első
höz tartoznak a 37. sz. J ó z s e f  fő ber
e z e g  gy. ezred (X. Várad) a 41-ik sz. 
Kö l l n e r  gy. ezred és az 1-ső vadász
zászlóalj (Langenlois) a 20 sz. Mihály  
n. horczeg (Esztergom) valamint a 76. sz. 
K ne bel gy. ezr. (Sopron). — A 36-ik 
hadosztály már részben mozgósítva volt, 
ehhez járni még a S c u d i e r  29 sz. (N. 
Iiecskcrek) és az Airoldi 23 sz. gy. ezred 
(Zombor).

— I. Napóleon szive. „ Voltaire4 czimii 
franczia lap beszéli a következő érdekes 
adatot Napóleon bebalzsamozásáról: A 
bebalzsamozás előtti estén Szt.-Ilona szi
getén a császár szive egy fazékba volt 
éltévé. Egyszerre csak elkiáltja magát 
Marcbund — ( arswell angol orvos ajtaján 
dörömbölve : „Gentleman, nagy szerencsét
lenség történt, a patkányok Napóleon szi
vét felfalták,“ — Carswell belátva, hogy 
c bajt a világ előtt lehetetlen bevallani, 
végre azt mondá: „Egy flrtt szivet kell 
szerezni.4 — Némi tétovázás után Mar- 
chaud haza rohant, egy Urüt levágatott 
és a még meleg szivet hozta e l! Ez azon 
s z í v , melyet a bebalzsatuozás után a bulla 
mell üregébe helyeztek, mely 1840 óta a 
a rokkantak palotájába nyugszik.

— Nöpárlaj. A „Patria“ czimii olasz * 
iap a következő, Bologuában julius 12-én 
türtéut borzasztó esetet beszéli e l: A 35 
éves Minetti Adél és az 50 éves Kigbetti 
Teréz, bérkocsis neje közt már hosszúbb 
idő óta feszült volt a viszony mivel az 
utóbbinak veje az előbbivel szerelmi vi
szonyban élt. Szerencsétlenségükre e két 
nő jul. 12 én délelőtt fél 9 órakor talál
kozott egymással az Ucelli téreu, hol előbb 
perlekedni kezdettek, mi azonban nemso
kára véres verekedéssé fajult, liighcti, ki 
éles fegyvert horoott magával, kényszeri- 
tette ellenét, hogy a közeli állványról egy 
kést vegyen és magát védelmezze. Erre 
iszonyú viaskodás következett, melyben 
először a támadó kapott egy nagy vágást 
egész arezáu keresztül, melynek következ
tében orrát elvesztette és arczát rémitőcn 
eltorzította, de a másik is iszonyúan meg- 
szabdaltatott. Oly nagy volt a két asszony 
elkeseredése, bogy a számos jelenvoltak 
közül senki sem merte magát közbe vetni. 
Egymást egészen a Vittorio Emauuele té
rig vonszolták, hol a nagyobb sérülést 
szenvedett nő a Madonna szobra alatt 
összerogyott. Mindkettejüket a Sant-Orsola 
czimü kórházba kellett száilitui, hol egyi
kük már meghalt.

— Botrányok a bécsi magas körödben. 
Sokat beszéltek a múlt héten a bécsi 
arisztokratikus körökben két botrányos 
esetről. Az egyik botrány története a kö
vetkező: Czt. herezegnőuek, egy kiválóan 
szép és fiatal hölgynek, hetvenéves férje 
van. Tiszteli, becsüli férjét, hanem szere
lemről alig lehet köztük szó. A férj azon
ban Árgus szemekkel őrzi a csinos me
nyecskét; de hasztalan, mert hát a csalfa 
nő még Árgus szemeiu is ki fog. Bebizo
nyította ezt Czt. berezeguő, ki a múlt hé
ten délelőtt 10 órakor, tehát fényes nap
pal, karöltve sétált Dornbaeh utczájáu egy 
— őrmesterrel, és oly föltűnően viselte 
magát, hogy a rendőrség el akarta fogni, 
s csak midőn nevét megmondá, kisértetett 
haza palotájába. — A lapok most az egész 
dolgot ngy akarják fíiltUntetni. bogy a 
herczegnő tettét heszámithatlau állapotban 
követte el. — A második eset, mely L. 
herczeggel történt, egyszerű ugyan, de 
nem kevéstó pikáns. L . . . herczeg a szó 
szoros értelmében „anyja fia,“ jó derék, 
élénk ifjú, a ki mindig szerelmes. A nő, 
kinek legújabban sikerült a berezeg szivét 
hálóba keríteni, egy tapasztalatdús höl- 
gyecske. A herczeg halálosan beleszeretett 
és Béesbeu valóban herczegi pompával bú
torozott be számára egy lakást, hova szive 
választottját, a kis Kitinét meg is hívta. 
Fifine megérkezett és el volt ragadtatva 
a pompás lakás által. Amint a szobákat 
igy bámulta, egyszerre csak megnyílott 
egy ajtó és egy sürüu fátyolozott hölgy 
lépett be. A fiatal pár úgy felugrott, mintha 
tareuti pók csípte volna meg, és a herezeg 
dühösen ugrott az imneretbnbez, ki őt 
boldogságában zavarni merészlé. Ez föl- 
euielé fátylát és a berezeg édes anyját 
látta maga előtt. Rövid, de heves jelenet 
folyt le. A rósz nyelvek azt is beszélik, 
hogy ő heiezegsége arczát bizonyos finom 
kezecskék nem igen gyöngéden érinték. 
Annyi bizonyos, hogy Fifine még az nap 
visszautazott Párisba. A mama a sürü 
szitkon kívül nehány tekercs aranyat is 
adott neki utravalóul. A herczeg pedig el 
fog utazni Csehországba, családja egyik 
jószágára.

— Egy egyetemi tanár azon eszmét 
pendítette meg egy társaságban, hogy i 
szükséges lenne az összes egyetemek ne
vében nynjtassék be a minisztériumhoz a 
jogi orvosi- tanári s más hasonló pályán 
lévő, még oklevéllel el nem látott egy éves 
önkényteseknek a hareztérrőli hazabocsá
tása iránt, minthogy ezek, kik szülőiknek 
annyi sok pénzükbe kerültek, pályájukról 
csak tengődő tagjai lesznek a társadalom
nak, — mig ha okleveleiket megszerezhe
tik, a hazának hasznos polgáraivá s a 
szegény szülőknek gyámolóivá lesznek. — 
(Ajáljuk ezen humorius eszmét az egyete
meknek, miut szintén a minisztériumnak

figyelmébe. — Vajlia jövőre nézve az or
szággyűlés is tárgyává tenué ez ügyet. 
Szerk.)

— Bessemer, az aczélgyártás általa 
feltalált módjának szabadalmai után egy 
év alatt csak Angliában kapott 5,600,000 
márkát (félforint). — Egy másik szaba
dalmáért pedig szinte egy év alatt 900,000 
márka jövedelmet.

— Az Angol- és Francziaország kö
zötti tenger alatti alagút előmunkálatai 
sikeresen haladnak. — A kísérleti akna 
mélysége 102 méter, ebből kiindulva öt 
angol mértföld bosszú alagutat készítenek 
a tenger alá és ennek sikerétől függ a 
valóságos alagút létesítése.

— Ciprus szigetét, melyet az angolok 
birtokba vettek II. Szelim szultán hódította 
meg, mert kitűnő bort terem a mit ezen 
szultán a korán tilalma daczára is nagy- 
rabecsült, azonban nagy vezére Szokoli- 
Mehemed azért tanáeslá a bódítást, mert 
e sziget birtoka egy teugeri hatalomnak 
biztosítja Kisázsia, Szyria és Egyiptom 
feletti uralmat. — Területe 173 négyszeg 
mértföld lakossága 200,000, ezek két har
mada görög, a többi török.

— A király az örültek között. Az alsó 
ausztriai tébolydában vau egy Fernkorn 
nevű őrült, ki egykor jeles szobrász volt 
s most az a rögeszméje, hogy a király az 
oka, miszerént művészetét abba kellett 
hág yuia. A szcrencsétleu ember mindig 
dühbe jön és kényszer zubbonyt kell reá 
adni valahányszor a király a tébolydát 
meglátogatja. Ugyene tébolydában van 
egy asszony, kinek az a rögeszméje bogy 
Erzsébet királyné akadályozta meg az ő 
egybekelését a hannoveri trónörökössel. — 
Nem mindig boldogok a lelki szegények.

— A „Pácai F ig y e lő 4 e r ed e ti  
t á v i r a t a : R o h itsc h  a u g . 9 -é n  
B á ró  B a ld á c s i A n ta l te g n a p  i t t  
m e g h a lt .

— Az „Országos köznevelési egyesü
let“ főgymnasiuma, főreáliskolája és neve
lőintézete igazgatóságának hirdetési rova
tunkban foglalt fölhívására figyelmeztetjük 
olvasóközönséget.

— R öv id  h ir e h . Rudolf föherczeg 
a báró Zimiecky nevét viselő 36-ik gya
logezredhez lett szolgálattétel végett be
rendelve. — A terézvárosi hölgyele Helfy 
lgnáezuak nevenapjára szép zászlót készí
tettek aranyhimzésekke!. — A berlini szer
ződés az összes hatalmak által ratificálta- 
tott. — „4 volt török congrcssusi képviselők 
Karatheodory és Mehetned Ali pasák Bu
dapestet is meglátogatták. -  A kolozsvári 
m. kir. pénzügyi igazgatóság elrendelte, 
bogy az 1848-iki szabadságharc/, alatti 
osztrák tábornok Clam Gallas által kirótt 
hadisarcz hátralékát Maros-Vásárhely vá
rosa végrehajtás terhe alatt haladéktalanul 
fizesse be. — A boszniai megszálló hadnak 
már vaunak betegei s ezek az uj gradiskai 
kórházban vannak elhelyezve. — Franchi 
bibornok XII. Leó Pápa hatalmas ellen
jelöltje, ki az első szavazásnál 36 szava
zatot kapott — meghalt. — Három császár 
találkozás lesz Teplitzbeu — a hol Vilmos 
császár jelenleg a fürdő idényt tölti. — A 
nemzeti színházban aug. 10-én kezdetnek 
meg az előadások. — 1880 bán Ausztriában 
tartatik világkiállítás. — Temes és Torontál 
megyékben a marhavész dühöng. — Lon
donban nem rég egy koldus balt meg, ki 
u m kevesebb mint 65.000 frtot hagyo
mányozott két jótékony intézetnek. — B u
dapesten az osztrák állam vasúti indóház- 
nál ágyukat koboztak el, mely miut „gép- 
alkatrésznek lettek feladva egy esseni 
gyáros által. — „Kincsem4 ismét győzött 
az angol gyepen.

x Azokra nézve,  a kiket hivatásuk 
tartós beszédre kéuyszerit, mint az ügyvé
dek, szónokok, tanítók, lelkészek, alig van 
valami bosszantóbb, miut a nátha, tartós 
rekedtség, vagy valami torokbetegség utó
bajai. Ezek ellen az illetők minden kép
zelhető orvosszert használnak, pamacsok, 
szörpök és belőttek stb. alakjában, melyek 
azonban, miut mindenki tudja, legtöbb eset
ben a bajt nem akadályozhatják, hogy az 
lassú és természetes befolyást vegyen. Csak 
a kátrány képes gyors, hogy többet ne 
mondjunk, majdnem rögtöni könnyebbttlést 
szerezni, és ezen eredmény már 4—9 Gu- 
yot féle kátránytokocskának minden étke
zésnél való használatánál beáll.

Minthogy az üvegcse 60 tokoeskát 
tartalmaz, azért az egész gyógyítás napon
ként nem kerül többe néhány krajczárnál, 
és tény az, bogy 10 egyén közül, a kik 
ezen gyógyszerrel kísérletet tettek, 9 min
dig megmarad ennél.

A G u y o t - f é l e  kátránytokocskák 
nagy eredményüknél fogva különbféle után
zásra találtak, és Guyot úr csak azon 
üvegcsékért vállal felelősséget, melyeken 
aláirása báromsziuü nyomásban vau.

Kapható minden gyógyszertárban. Fő
raktára Németország és Ausztria részére: 
Elnain et Comp. majuai Frankfurtban.

Nyilatkozat.
Miután a szomszéd vármegyékben ál

talánosan elterjedt azon hir, bogy a pécsi 
kir. főreáltanodában a tanítás az épület 
gyengesége tanításra alkalmatlansága, sőt 
életveszélyessége miatt a jövő tanévben 
nem kezdetik meg, hivatalos kötelessé
gemnek tartom tudatai a szülök és gyá
mokkal, hogy az épület Pécs szab. kir. 
város tanácsa és képviselőtestületének ál
dozatkészsége, Nendlwicb Sándor városi 
főmérnök úr ügyessége, szakértelme, fá- 
radhatlan munkássága által veszélyes s 
s roskadozó állapota megszlluvén, szilárdul 
tanításra alkalmasul, sőt mondhatom dí
szesen fog kiemelkedni. Ennélfogva teljes 
bizalommal hívhatom fel minden szüle és 
gyám figyelmét a pécsi kir főreáltanodára,

melyet egy részről Pécs városa, más rész
ről a magas minisztérium a nevelés és 
tanitáskoz szükséges eszközökkel bőven 
ellátnak. A beiratások folyó bó 28-ik nap
ján kezdődnek.

Kelt Pécsett, 1878-ik évi augusztus 
hó 7-én.

Szecsödy József, 
helyettes igazgató.

I R O D A L O M .

== Az „összehasonlító irodalomtör neti 
lapok* legutóbbi két száma következő érdekes 
tartalommal jeleut meg: M in c kwi t z:  Beitráge 
zűr Spraclivergleichung. — An d er s on :  The 
Kalcwala. — M eltzl: La Réforme littéraire en 
Europe. Quelques observations a propos de T ouver- 
ture du Congres Littéraire International á Paris 
en Juin 1878. — Petófiana Petőfi Ausztráliában. 
— Schopenháueriana. — Aphorismen irn Geiste 
ISehopenfiauers aus dem italienischen Origanelma- 
nuseript. — Visszaemlékezés a régi latin világra. 
Podborszky. — Rövid irodalmi szemle. - -  Magyar 
propesetus — Wernekke: Espinos Geschichte des 
spanisehen 'lheaters. — Meltzl: La Relorme litté
raire en Europe. — Torestier: A word íromthe 
new World. — Symmikta. Fordítások finnből és 
magyerból. — Marzials: Mein Garten. Aus dem 
Englischea, von Marstyn. — Ein preisgeki öntés 
Lied. — L ar ri ver a .  Jáoneto. Auf die Rückseitc 
tiner Photographie.

=  Az „Apolló0 zeneműfolyórat legújabb 
zzaiua kővetkező tartalommal jelent meg: 1. Az 
ördög a földön, franczia négyes 8uppé legújabb 
dalműve után szerzé Hölzl Lőrincz. 2. Rondeau 
íSeemann Józseftől. 3. Túl a Jiszán Devecserbe. 
Dal Szentiimay Elemértől zongorára atirta Kapi 
Gyula. A lap előfizetési ara félévre 3 frt, mely az 
Apollo kiadó hivatalához (Budapest, vár, országház- 
utcza 94. sz.l czimezve küldendő be. legczélszerü- 
ebben postautalvany utján. Az Apollo hazai zene- 
szerzemények közlése mellett minden nevezetesebb 
külföldi zenemüvet is megismertet előfizetőivel s 
bármily zenegyüjtemény dis-’ére válik s ezért va
lóban pártolásra méltó.

ESS A „Lányok Lnpjílu 15-ik füzetének tar
talma következő: 1. A mennyben. Költ. Oláh G y - 
tói. 2. Egy rút kis leány története. Ered. elbesz. 
B. Büttner L.-tól. 3. A viszontlátásra. Rajz, Re
viczky Gy.-tól. 4. A nagy orrú leány. Költ elbesz. 
Németből: P Tóth Kálmán. 5. Az éjszak-amerikai 
praire és erdóégések. 6. Adomák. 7. A tűszer-sáf
rány kezelése. Turoczy Endrétől. 8. A liszt eltar
tásáról. 9 Mindenfélék, kérdések, feleletek hirde
tések, rejtett szó, sakkfeladvany stb. Szerkeszti 
Dollinay Gyula. Szerk. iroda. Budapest Sándor- 
utcza 21. Ára e havonként kétszer megjelenő lap
nak egy évre 4 Irt.

tér*)
a B B n B E B B S S B H i

S
Or. u n iv . med.

hm  Lípól
Rendel  11-től 12-ig és délután 2-

től 3-ig.
Lakik: Czitrom-utcza 4. szám.

k a p h a tó k
Sipőcz látván gyógyszertárá

ban a „Szerecseuhez" Pécsett.
179 (3—1)

Virág- és növény
kiállítás.

Alulírott tisztelettel értesíti a nagy
érdemű közönséget, hogy az általa ren 
dezett v i rág  -és  növény k i á l l í t á s t  
a pécN -káráN K -kertészeti e g y e 
s ü le t  folyó an g . h ó  I5 -é n , vagyis 
c sü tö r tö k ö n  d. e .  II ó r a k o r  
megnyitja és azt ugyané hó 2 0 -á n  
bezA rja. A részletek megtudhatók a 
falragaszokból. — Midőn ezen, minden 
tekintetben érdekes alkalommal a t. ez. 
virágkedvelőket szives látogatásra föl
kérem, maradok

teljes tisztelettel 
N o w o t a r s k i  A .

mű- és kereskedelmi kertész. 
177. (1—1)

Pályázati hirdetés,
A pécsi kölcsönös segélyzö 

egyletnél egy

könyvvivöi állomás
évi 600 frt fizetéssel, egy évi próbaidő mel
lett pályázat utján betöltendő lévén, fela
vatnak mindazok, kik ezen állomást el
nyerni óhajtják , miszerint életkorukat, 
eddigi alkalmaztatásukat, a magyar és 
német nyelvben, úgy a könyvvitelben! jár
tasságukat igazoló okmányokkal támoga
tott folyamodványukat f. é . a u g u sz tu s  
h ó  31 -é lg  az egyleti igazgatóságnál 
adják be.

Kelt a pécsi kölcsönös segélyző egy
let igazgató tanácsának 1878. évi julius 
bó 2-án tartott üléséből.

K ln d l J ó s s e f ,
*—4) h. igazgató.

If). Madarász E. könyvnyomdájában

két íijii mint tanonci
vagy mint gyakornok

minden órában felvétetik. 
Bővebb felvilágosítást ugyanott az 

irodában.
168 (4—2)

Hirdetmény.
Alulírott tisztelettel értesiti a t. ez. 

közönséget arról, hogy a közel 20 év óta 
fenálló

iithographiai üzletét
ujonan a kor igényeinek teljesen megfele- 
lóleg alakította át és egy minden tekintet- 
beu, — de kiilöuösen hivatalok és az if
júság számára — czélszerüen felszerelt 
p a p ír - ,  í r ó -  é s  rajz  szert Árral 
kötötte össze, melyben mindennemű h i 
v a ta lo s . e g y h á z i tö r v é n y k e z é s i  és 
ü g y v éd i ir a to k a t  k é sz le tb e n  ta r t .

A nagyérdemű közönség kényelmére 
raktárát és felvételi irodáját J la jlá th -  
té r i  h á zá b a  helyezte át, hol mindennemű 
Iithographiai és authographiai, vagy bár
mely más e szakba vágó megrendelése
ket elfogad.

Összeköttetései nagyobb bel- és kül
földi gyárakkal azon kellemes helyzetbe 
juttatták, hogy mint nyomtatványait úgy 
papír iró és rajzszereit

minden konkurentiát
megnehezítő olcsósággal adhatja, miért is 
üzletét, — melynek szoliditásáról fennál
lásának Ideje is tanúskodik, — a t. ez. 
közönségnek továbbra is szives pártfogá
sába ajánlja.

Kelt Pécsett, 1878 julius hóban.
Hoclirein József.

Távstirgöny, vagy levélheti meg
rendelések helyesen a következő 
czimen tehetők: Hochrein József 

_____ Pécsett._______________167 (4—2)

1767 _
t—.— sz. 1878 170.(3—2)k:lg.

Pályázati hirdetmény,
Baranyamegye pécsváradi járásbau 

kebelezett P éesv A ra d , T á r k o n y , és
W agypall községek egyeteméből álló 
közjegyzői állomás — lemondás folytáu 
megüresedvén, fo ly ó  1 8 7 8 . é v i a u 
g u sz tu s  h ó  lft-á n  r e g g e li  9  óra-
k o r  a pécsváradi városház termében meg
ejtendő választás utján be fog töltetni.

Pályázni óhajtók telkivalnak, miként 
szabályszerűen felszerelt kérvényeiket f. év 
augusztus hó 17-ig alulírottnál nyújtsák be. 

Pécsváradon 1878. julius 31.
Kis Aladár,

________________________ szolgabiró.

700 175 (3—1)
1878 8Z'

Pályázati hirdetés.
Siklós nagyközségnél egy bagatelügyi 

jegyzői és adóvégrehajtói állomás — évi 
500 frt o. é. fizetéssel — pályázat utján 
betölteudő lévén: felhivatnak mindazok, 
kik ezen állomást elnyerni óh ■ jtják, mi
szerént életkorukat, végzett iskolájukat 
igazoló bizonyitványnyal támogatott folya
modványukat I. é . a u g u sz tu s  hó  2 $ -ig  
Siklós nagyközség hirájáuál adják be.

Siklós, augusztus hó 6-án 1878. 
Pintér János, Novák Péter,

jegyző. vbiró.

Eladó ház.
Pécsett, az Apácza-utczában levő 15. 

számú 176 (3—1)

b. Tallián János féle ház
kerttel együtt ö r ö k  áron  e la d ó , — 
va g y  b érb e ad ó .

Bővebb tudósítást ad a házmesterné.

m e g h í v á s .
A nagy-kanizsai III. vidCkbelí

g a b o n a -
és

b o rv á s á r ra
Zalamegye gazdasági egyesülete a múlt évi 

gabona és borvasár kedvező eredménye által in lit- 
tatva, egyetértőleg a l agy-kanizsai kereskedelmi 
testülettel, egy III. videkbcli gabona- es borvasar 
rendezését elhatározta, mely vásár

1878. é v i a u g u sz tu s  h ó  2 9 -é u
Nagy-Kanizsan „az arany szarvashoz4 czimzett 
szálloda helyiségében fog tartani és melyre a t. 
ez. gazdaközönség, kereskedők és érdéit körök 
egész tisztelettel meghivatnak-.

Résztvételre jelentkezhetni az alulirt bizott
ságnál, hol a személyenként 1 írtban megalapított 
belépíi-jegy váltása mellett az igazolvány megkap
ható, mely menetdijmérséklésre jogosít

N a g y- K an i z sa n ,  1Ö78. julius havában.
A nagy kanizsai gabona- 

és bor vásár rendező bizottsága 
174 (1—1) O la v lu a  L a jo s, elnök.

•jEzen rovat alatt megjelentekért nem vallal 
felelőséget_________ a ezerk.

nagt ferencz
laptulajdonoe.

RAKSCM EMIL, KIS JÓZSEF  
feleibe izerkeutó. Szerkesztő tár*.



Ü E ü z r c L e t é s e l t r : .

Schulhof Király Róbert
manchesteri

o sz tr á k  
ős m a g y a r  

k iz á ró la g o s

által feltalált

csá szá ri
k i r á l y i

szab ad a lm at

nyert

S M M - M J S Z E S Z
használati módja:

VTeffjit**ssék * ? kávéskanálnyi s/ájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öbiittess‘k a szájür 
25—30 másodperczig.s azután fogkefével tisztit tas- 

sek a fogaknak úgy külső mint belső főlülete. 
Hat ás a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orr üregnek 
[odvas avagy műfogak, dohányzás vagy barmi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt íoghuat é* az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománciát és óv a fogfájás ellen.

3. A száj-éz orrüteg mindennemű súlyos [skor- 
butiku*) bántalmait gyógyítja, üdíti es pirosítja a 
foghúst é- edz. a nyak hártyákat.

4. A már ! f 5 fogfájást eltávolítja, ha a fájó
. \ ízzel nem

c.Vflryifett száj-zegzel megnedvésittelik.
5. lf . phter.tis es más torok bajoknál igen sikeres

gargaii/áló szer. 32 j
M >< rendelések elfogadtatnak: l>r. Mohul-

h a f  A elolt, orvos urnái és minden 
gyógyszertárban P éc se tt .

W e i s z  Frrencz úrnál M ohács, Petrász 
gyógyszerész útnál S i k l ó , .  Ucindlho/er 

lióbe t, úrnál Z o m  bor.
■ -■ dfajjá V -1 r>-: v

Ilirdetinénv.
A Ilii irt Igazgatóság részéről 

közhírré tétetik, hogy az intézet 
tulajdonát képező, a főtéren fekvő

»zinderv-féle házban
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

1. é. o k tó b er  hó 1-tíil

fogva bérletbe adatnak. — A 
közelebbi teltételek, igazgatósági 
elnök urnái megtudhatók.

Pécsett, 1S7S. május i-én  
tartott igazgatóság ülésből.

A p écs i ta k a r é k p é n z tá r  
tos o—14) igazgatósága.

ösipls gépeketIszeg rendszerre kézi 
munka erőre, 1—4. 
vonó marba erőre is, 
tisztitó szerkezettel, 

ea-ouert legjobb kiállilással, könnyű járat- 
r.ó , s nagy munka képességgel a ícgjn- 
táuyussabb árakon.

Megbízható ügynökök kerestetnek, is
méi vaduknak magas jutalék. Megbízások 
zime:. 107 (0—13)

**b. l i  y í  ii th  c t  O tn ip . 3Iu»clii-
"f i i  l i l trik frra n u fü r t a  M ain .

úrtkóMÓA- EÓL i

(Jhal.
íft**1

Magyai királyi IOO fo r in to s

kölcsön  so rs jeg y ek
az iö7Ü-ik évről

Xugy b úzás f. é. a u g u s z tu s  lö -en
2 0 0 . 0 0 0  Irt fonyereméiiynyel,

legkisebb nyeremény, mely minden sors
jegyre esik, éz idén 136 forint, és emel

kedik 200 írtig.
JÉvcnkiut 3  h ú zá s . 

Valamennyi nyeremény adómentes. 
Eladom ezen általánosan kedvelt- sors

jegyeket:
I. Készpénzért, a napi árfolyamnak

meyfelöley.
II . 1,észletekre, 1U frtos 10 részlet, v. 

ő frtos Üti részletre.
II I . 1/ígérvényekre, á 2 frt 75 kr., és

50 kr. bélyeg.
Vidéki megbízások azonnal, még után- 

veiel mellett is teljcsittetnok. lluzasi lajstro
mok ingyen küldetnek. Nagyobb nyeremé
nyek sürgöny Heg íudosilettuak.

k U V E í í M  MÓK  
búnk- és váltó-üzlete, bel- és külföldi sors

jegyek különlegessége.
Budapest, Koronaherczeg-utcza 5.

164 (3—3j

Tisztelt rendes vevőimet, úgy szinte a tek.

uradalmakat és földbirtokos
urakat arról értesítem, hogy ez idényre is kitűnő minőségű

gabona és gyapjú
zsákokat lehetőleg olcsóbb árak mellett ortok készleten.

M

190 (3—3)

.jós es ej
nagy választékban szolgálhatok 

kiváló tisztelettel
Weiller Miksa

Pécsett.

LEGÚJABB LÁTVÁNYOSSÁG PÉCSETT.
A „ B l'Z A T É B E X “ naponkint reggeli 8 órától esti 10 óráig fényes 

kivilágítás mellett Dyitva van
W E B I K  R.

nagyszerű stereoskop

m ű k i á I I i t  á s a,
m ozgó  p leo rá m a  n a g y  c s a ta k é p e k k e l ,  mely 500 legújabb és legérdeke
sebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi dalm ű*, h a llé tté* , op erette*  
b e li c so p o rto za ti k é p e k , továbbá a legújabb oiosz-töiök háború nevezetesebb 
mozzanatai, különösen---- 7 -----------

ütközetek Plevnánál és a Sipkaszorosban.
Ezeken kivül láthatók a természet után felvéve: 

a b écsi, p h ila d e lp h ia i,  párlat k i á l l í t á s  ca a  b u d a p e s t i  á r v íz .
Végre a külön kabinben felette érdekes párisi titkok.

B e lé p ti d ij  a z e m é ly e u k in t  2 0  k r.
Minden l á t o g a t ó  emléket  i s  kap.

Ezen e nemben egyedüli műfényképek Európa legelső városaiban legnagyobb 
tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást reményiek és kérek.

Mély tisztelettel
NB: Miudeu héten uj uiűsorozat. W  E  It I X IC.

| P iá c s e k  K á ro ly ,
162 (3-3) ezelőtt Gianone,
kőfaragó mester, X.-Oskola-utcza 3. szám, a sétatér köze
lében, ajánlja mindennemű l»e- és  k ü l f ö l d i  g r á n i t - ,  
márvány- és hoiuok-kövckbol készült közönséges 
és dísz-épitkezési müveit, nagyobb és kissebbszerü emlék
köveit, továbbá készít k á l v á r i a - k e r e s z t e k e t ,  ezi l i t e
r e k e t  k e r e s z t e l ő  m e d e n e z é k e t  és minden e szak
mába vágó egyébb kőfaragói műveket jutányos áron.

gg 'ütft A aBS E BFgB3HgBE%

Zollarits József é s  Fiai
jászon,

a z  w Y P § I L A M I « - l i o i

Budapesten, váczi-utcza 5-ik szám alatti áruházban,
kaphatók minilrnnrniu kész férfi-, női és gyfraiokfohérnennirk. vásznak, és asztalneműnk
a  l e g n a g y o b b  v á l a s z t ó k b a n  é s  k i t ű n ő  m i n ő s é g b e n  a  l e g j u t á n y o s h  á r a k o n
F é r f i - i i u r e k .  r iltn b n n z i h . t ln .r t i  «  n ,. u l . n / l i  . 1  ( l a . n n k A l  •> CA U CC L. 1 or . 1 rn  . m  i t . . .1 érti-ingek, rumburgi, hollandi vagy írlaudi v4- 

•sonból, darabja 3. 3.50, 4, 4 50, 5, 5 50, 6, 7, 8, 
10, l í  frt. * ’

Férfi ingok, himtettek, madapolanból, melle t4- 
•aon darabja 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 írtig. 

Férli-mndnpolnn Ingok, darabja 1.50, 2, 2 60,3, 3.60, 4 írt.
Férfi szinoa ingok, 1.50, 2, 160, 9, 8 60 frt.Két külön gallérral 2.50, 3, 3.50 ín.
Férfi nzíiio* angol oxfort-ingok, darabja 

2 50, 4.75, két külön gallérral darabja 2 80, 5 ft. 
f érfi-gatyAk, magyar, félmagyar *agy franczia 

szabásra, pamutból 1 20, 1 30, 1 75, vászonból
1 50, 1.60, 1 76, 2 frt. ruraburgi vászonból 2.25.2 50, 3, 3 frt. 60.

I érd fóliiarinnj'ék, pamutból, fehér vairyazinostuczatja 4, 4̂ 0, 5, 5 50, 6, 6.50, 7, 7 50, 8—14 
írtig, czérnából, fehér tuc*atja 3 50, 4, 4 50, 5, 6, 
7, 8, 9 f«, 14 írtig, frlharisnyák, fehéiiteth n vá
szonból, varrottak, tuc atja 4.60, 6, 7 fit.

!■ erfl-zMchkondék, fehér vászon, tuczatja 3, 9,504, 4 50, 5, 6. 7, 8. 9, 10, 12 frt, 20 írtig.
Férfi-zftebkeudftk, vászonból, fehér színes sréll el5, 6, 7.6'J, 9 frt. batistból színes széllel 7, 8 f.-t. 

50, színes pamutzsebkendük dbja 30 kr. 35 kr, 
40 kr. pmmt patisztaiebkendök színes széllel, tuczatja 3 frt.

i  érfi-g-allérok. minden formában, legfinomabb 
iucz tj • 3 irt, 3 frt 50.

F^rfi-kézclők, tucz..tja, 12 pár 5 frt, 6 frt.
Ingek, rumborgi vászonból, sima, dbja 2 25,

2.50, 3, 3,50, 4, 5 f ig, sliugelt 3, 3.60, 4, 6 fiig, 
francain mellvarrással és hímzettek 3.60, 4, 5,
5.50, 6, 7, 8, 15 írtig, inadapolanból sima 1 50,2 frt. slingclt 2.50.

liálé-corseltek madapolanból, egyszerűek1.T0, 1.50, díszített 1.75, 2.26, 2.60, 3, 3.50, 4, 4,60,6, 10 írtig. » » » »
N’dl lAbravnlók, madapolanból, aimazzegélyzett,

d<d» 1.60, slingelt 1 90, disaitett 2.25, 2 60, 3, 3 50,5 fr i/.
Xdi Hlvászolin.vAk, madapolanból, szegélyekkel

éá díszítéssel, darabja 2.60, 3, 3.25, 3.50, 4, 4.50 
5, 15 frtig, uszálylyal 4, 6, 6, 7, 8, 20 írtig.

X«i liariftny Ak, pamutból, kitűnő minőségben, 
teztja 6 50, 6, 6 50, 7, 8 egész 22 frtig, czérnából 
tucz ltja 10, 11, 12, 14, 22 forintig, színesek pa
mutból, párja 75, 80, 90 kr. 1 frt, 1 20, 1.30, 1.50, 3.50 krig.

VGI nebkendtfk, fehér t4sionból, tcitja i 50. 3,
3.50, 4. 0, 6, 7, 8. 18 frtitf, angol caérnabatlaztbólfehér, 4, 5, 6, 7, 8, 30 frt.

JfSl rrnnrzla (lerlkfitzflk (Mleder), dbja 1 30» 30, 2 75, 8, 3.30, 4 In. 50 krlg. ’
Fiu-lngek, 6 érmek izimira, madapolanból, dbja 

1, 1.40, eiínee I frt 25, 1.40, vászonból 2 10 2 40' 
félmavyar eatj-4k 1.10, 1 20, 8 «ve.nek ingek 
madapolanból 1 10, 1.50, aainesek 1.25, 1 55 ri- 
szonból 2 20 2 45, gatj-ik 1.25, 1.40 ; 10 «áe.. 
nek, madapolanból 1.20, 1.60, izinetek 1.60 1 75

ráezonból 2 30, 2.65, gatylk 1.35; 1.60; 12 éve- 
ne It nek ingek madapolanból 1.50, 1.80, színe
sek 1.65, 1.90, vászonból 2 írt 40, 3, 3 50. gatyák
I. 65, 1 80; 14 évonnek ingek madapolanból 
1 frt 40, 1.46, színesek 1.75, 2.75, vászonból 2.65, 
3.15, 4 frt, gatyák 1.65, 2 frt; ltí évesnek ma
dapolanból 1 50, 2.10, színesek 1.75, 2.20, vászon
ból 3 frt, 3 50, 4, 4.60, .atyák 1.75, 2, 2 25.

Kész fehérnemüek le.Tnyolt szAmArn, min
den nagyságban és minőségben, ugyszintecsecsemők 
számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzőkön 
két bérmentesen beküldjUk.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon, éi 
asztal nem uekben.

Itiunlmrgl vAszon, 42 méter (54 rőf) rége 23, 24,
25, 26, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 50, 120 ftig. 

Hollandi vagy frlandi vászon. 39 méter (50 
rőf) 22, 21, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 45 50 
100 írtig

Hollandi vászon, gyerinek-fehérnemliekreéságy- 
neinilekre, 323l4 méter (42 rőf) vége 16, 17, 18 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 60 frtig.

Creas vászon, 23i ], méter (30 rőf) vfiire 10 50
II, 11.50, 12, 13, li, 15, 16. 17. 18. 19, 20, 30 ftig. 

f.epedA-i .Aszón szélben, 29 méter (37 rőf)
12 lep-döre vége 33, 36, 38, 40, 42, 41, 45 48, 60 
100 ínig.

Feliér pnmnte«invnf.*á/ynemüokre, 1 rnő er38 46. 48, 58, kr.
Madapolan vagy i fii Ilon. rége 40 méter frt

10.40, 10.80, 12, 13 60, 14, 17, 18, 21.
Színes ktinavAsz. 23IU méter (30 föQ 9, 9,60, 10, 11, 12, 13, 14, 16 frt.
Színes rnltaperkAlok dús vilasstékban, 1 méter 36, 38, 48, 50, 62, 54, 66 kr. 
VAnzonzsebkendók, hólyek és urak számára 

tuczatja 2 50, 3, 3.50,4, 6, 6, 7,8, 9, 10—20 ftig 
Türülközfik, tiszta vászon, tuczatja 5.80, 6, 6 90 7.50, 8, 9, 10, 20 frt. ’
Asztalkendők, tiszta len, tuczatja 4. 4 50 5

6.50, 6.30, 7,8,9, frt, abroszok 6, 8, 10, 12 18 24*
személyre, darabja 1 frt 90 krtól 14 frtig. * ’

l>vmasl aszfali terítékek 6 szmlyre 6.50 6.6 60 7, 7.50, 9, 10, 24 frtig, 12 szmlyre 12, 12.60, 13 
14 50, 15, 16, 18. 20, 40 frtig, 18 szemlyére 25, 
27, 32, 48, frtig, 24 szmlyre 32, 34, 40, 46, 63, 75, ft. 

KAvéx kendők színes és fehér, darabja 3, 3.60 
5, 5.50. 6, 11 forintig, csemege-kendők tuczatja! S, 3 50, 4.50, 5.50 krig,

Cftipkefüfffföiij-ok, 1 ablakra 9, 3.60, 4. 4 60 5 6 50, 6, 6.50,7, 8, 9, i0, 15 frtig. ’ ’
igy lerlták , dinbji 4.60, 5, 6, finom ripsből 9 60 

aaztalteritők 3.80, 4, 5 frt, ripsből 7 frt 60 kr 
Agrypokrőcsok, kisebbek 4.50, 6.60, nagyobb 66.50, 7.50, 8.50, 11, 14 frt 50 kr. *
Meny asszony! készletekkel 180 írttól 1800 

frtig s feljebb, ké»zfehérnetnü és vászonban a lég 
szebb kiállításban szolgálhatunk, ezekről árieuv- zékunket k vön.4.... _ » . ... .— J 8J-------------— nesrni ar

1.  ’  itt: zdkünket k vániágra bérmentesen bekül,Ijnk'^.argas ssrató£ftU'!?g! ss sr&ss 
s s ts a ts  y a a g .......

* ^ eI f l .ÍItal1 méK nap. Biflvpu írkMnek. különös lirvélpinmo I
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S V

Az „l-sö Pécsi Consum-Egylet“
tulajdonát képező, Pécsett a Kiralyutczában 19. szám alatt fekvő

em eletes ház bolti helyi-

Ezer darab takaréktüzhely készletben
minden alakban és nagyságban a legjutányossabb árak mellett

M estrits Im re lakatosm ester
legnagyobb vAlasztéku

takaréktüzhelyek és kályhák raktárában.

5 *  X  ®  x'@.

&

CD

Mühelv és raktár

igái!

cc
n :50

Pécsett,
belváros Király-utcza 

31. szám, saját házában.

c r
50

>

50

Nagy készletben tart minden e szakba vá^ó tárgyat

„országos köznevelési 
e g y e s ü le t "

fogy
b u d a p e sti n y ilv á n o s

mnasiuma-, főreáliskolája- és 
nevelő-intézetében

a jövő tanév szeptember hó 7-én veszi kezdetét, melyre a beiratások augusztus hó 27- 
étől szeptember G-ig délelőtt és délutáni órákban történnek.

Nyomatott Tatzs Mibálynál Pécsett 1878.

Ez intézet czéUa az, hogy a jómódú családok pyermekeire nézve lehetővé váljék 
a azi nevelést egyesíteni a nyilvános oktatással s az ifjúságot alapos képzés által 

eresztő Kezet ni a középtanodak nyolez osztályán s lelkiismeretesen előkészíteni a ma
gasa ób tudományok megszerzésére, melyeket a legfőbb tanintézet, az egyetem nyújt 

Az in tevet újonnan szervezett tanári kara országosan ismert jeles tauférűakbó1 
U 11 jó D>?vei meG'Íelölik a nevelési irányt, s biztosítékot nyújtanak az intézetbea 
uralkodó szellemről. Tanügyi igazgató: dr. K á r o l y  György Hugó: tanárok: Bara-  
n y 0 v s z y Ignácz, dr. C he r ve n Flóris, dr. C0 r zá n A ve ndá n 0 Gábor, H ar r a c li 
Jözset K ö p é s  dy Sándor, Kr i s z  Ferencz, N é v y  László, N o v a k  Lajos, dr. Szi- 
uy e  József stb. ’ J ’

1 aneszközeinkhez tartoznak a gazdagon berendezett természettudomáuyi és ter
mesze rajzi gyűjtemények, valamiut a kiváló figyelemmel összeállított könyvtár, ui'lv 
maga au oglalja az iljak szellemi erejét meg nem haladó minden jelesebb termékét 
a nemzeti es világirodalomnak.

Súlyt fektetünk arra, hogy az intézet növendékei a német, trauezia, augol él 
játithassákVekbeU ”  alapos oktatást nyerhessenek, s e nyelvnek bármelyikét elsa-

A tornászat, táncz, zene, vívás, úszás és lovaglás külön mesterek által tauittatik. 
n.ok pL1“ éZ|r fnüVendf ke11 lellet»ek: 1. b e n n la k ó k , kiket a t. szülők vagy gyá- 
S , k Í é8ZJ llatuáf a adll'k az lutézeti)®; 2 . félkoH zioM ok, kik, hogy otthon nél- 

1 ozbessek a házi nevelőt, egész nap az intézetben maradnak a  rendes felügyelet

“ irt *• 1 Jd CS uzf0u.uiival is eiláttatnak; 3. bejárók, kik a rendes tan»rákon az oklatasbau részesülnek.
az előkészítő osztályba kisebb növendékek is fölvétetnek, kik 

p/A.8 i))enick a gymuasiuuíi vagy reáliskolai osztályokba való fölvételre, 
gondoskodtunk, hogy az intézet njonnan berendezett helyisége (v á c z i-k ö r n l 54.
• «**>elet) a testi és szellemi nevelés miudeu igényéuek megfelelő legyeu ; tá- 

gas aiszes tantermek, nappali és hálószobák a szükséges kényelem eszközeivel teljesei 
el x annak lalva, s az intézeluek saját rendelő orvosa van.
á l l á s i  '“f'yjyel a t- szülők és gyámok intézetünket rövid három-évi feu-

n aU ^Áfc'tlszl? ték’ euiL'h önérzetünket s arra ösztönöz, hogy a nevelés és ok- 
<,u,e!ese“ hétszeresen fáradozzunk, s midőn ezt nyiltau valljuk, ajáuljuk a t.

szüiők és gyámok becses ügyeimébe intézetünket.
k: 1 ^'J^spiogi ammal egyszerű levélbeli megkeresésre az intézet igazgatója szolgál) 
kivti a szünnapok alatt előlegesen értekezhetni az intézeti helyiségben, és pedig aag.

4 tó' "'dií -

178 László Mihály,
4 ) az „Országos köznevelési egyesület" nyilváno*

____________________ közép-iskolájának és nevelőintézetének igazgatáj*

együtt folyé évi október l-jév e l ^
egészben vagy részben buzamosb időre bérbe

adatik.
Bővebben értekezhetni T. Decleva Ferencz egyesületi elnök urnái 
135 (G—5) belváros Sörház-uteza 10. sz._______________|




