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E lvfixeténi d í j :
P,,stá:i vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre. ott. ,  fii- 
év re 2 Irt. öu kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 1U kr. 
. egji-lenik minden szom ha
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyv kere>k. 

(Széchényi tér).

H t H l e r é s H r  a r a .
Egy öt-hasábos perit s" 

egyszeri m e g j i V ' ü ’** i rt 
■ 0 ■ h7/, ■ 1 ■ ..7 ; ‘lenesti- i

leengedés adat’k. Minden in1 
detés utón 3 ) kr. b'dyer t ;i 
fizetendő A uyi t tér 1 perit 
sora l 11 kr. A hirdetési dij 

előre lizetendö.

S z e r k e s z tő i  iro d a :
Ferencziek atczája 22-sz.I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

K ia d ó  h iv a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szára alatt.

Hasztalan áldozatok.
Ismét  egy  száz. milliós kölcsönre 

kér a korm ány felhatalm azást, es a 
pénzügyi  b izottság  többsége nemi 
felitartással azt m e g a d  uniónak  ja 
vasolja.

A zért senki sem hiszi, hogy száz 
m illió elég lesz a folyó évi s zük
ségletre . mert a novibazari expedi- 
tio és a pestis zárvoual költségei 
m ég em lítésbe sem jöttek , holott még 
azt is kiirtölik a jól értesíte tt kö
rökből, h így tavaszszal elküldi:: az 
elégiiletlen honatyákat  Kukutyiuba,  

a/.az : az o rszággyűlést kir. ren 
delettel elnapolják október vagy  uo- 
vem berig, midőn ismét majd beves
zett tén y ek k e l léphetnem a t örvény
hozás ele, —- azt is jól tudjuk,  hogy 
a tél m egszűntével a p -stis terjedése 
óriási a rányban  várható és semmi
kép se a kerülhető el a legszigorúb > 
zárvoual, m elynek pedig az A dria 
tói a cseh-porosz határszélig , teiiát 
a kettős birodalom h atára inak  több 
mint 2i részén kell fe lá llitta tn ia  —- 
M ennyibe fog az ism ert gazdálkodás 
mellett kerülni  az újabb had jára t és 
a zárvonal, ki tudná ezt csak m eg
közelítőleg is előre k iszám ítani ?

.Mennyibe fog kerülni m aga a 
kölcsön, a kormány m aga sem tu Íja.

A péuznadályok, kikkel  a lkudo
zott. sem m ifélekép sem kötelezték 
m agukat, sem feltétlen, sem feltéte
le i m egádapodás nem jött letre, lég- 

. tellebb bizonyos m éregdrága előle
gek adása van k ilá tásb an , m elyek 
a kormány kezeit ú gy  megköt ik,  — 
bogv azután a kibocsátandó kölcsön 
artoiy urnát ok batarozh íssok meg 
ken \  ük kedvük szerint.

A kim erült ország a netovábbig 
felcsigázott adókat a legszigorúbb, 
.sokszor embertelen végrehajtás da- 
c/.ara sem ke.pes előterem teni , sok 
leiyüt t  a ioke is m ár el vau fogyaszt
va . a rendes deficit a zárszám adá
sokként  évi 3 0 —35 millióra megy, 
i kormánynak  nem hogy terve, de 
halvány eszc-éje sincs afelő l, hogy 
olna lehetséges a ház tartást a jö 

vőben rendezni, mind inkább  m elyeb
ben sü lyeszti a hazát az adósságokba,

- me l ye k  k am ata it már m aholnap köl- 
* csomóikéi sem lógja íedezhetni.

A nem zeti vagy onosodas em elé
sére a kormány mit sem tesz , sőt

- ellenkezőleg a közgazdasági k ieg y e 
zéssel oda dobta az országot osztrák

T A S C 2 A .~ __

K o r d á i.

n l
II I élted elvesz “tt.
És mégis hordod azi. 
líyötrelmét erezed 
S nem ejtesz egy panaszt; 
.Megjárod utadat 
A m int kiszabva vin. 
bá r a tövis miatt 
Vérző iájdalmasan:
Ragadd meg a pohirt 
És hajtsd töl édes jó borát. 
s  ei, y j.erczre bár, azt hiheted: 
Vau meg ö r ö m  a föld lelett!

h

átoil, hogy a gaz 
rfeuu n úrkoiik, 
számtalan igaz 
norral kuzkődik.
,lj.is árulás 
uerésre lel.
önfeláldozás 

,t  a semmivel:
Ml meg a pohart 
lujtsd föl édes jó borát, 
y perezre még azt hiheted: 
i g a z s á g é  föld felett!

zsákmánynak, — A külföld vámok
kal terheli nyers terményeinket, ki
viteli kereskedésünk hanyatlik, mert 
az osztrák védvámosoknak adott ked
vezményt nekünk kell megfizetnünk, 
— osztrák kegyelemtől függ létünk.

Minden újabb áldozat, melyet a 
törvényhozás megszavaz, csak orra 
való, hogy a rabszolga-lánczot szo
rosabbra fiizze, hogy a közgazda- 
sági egységből politikai egység le
gyen, hogy a magvar mielőbb maga 
lemondjon az önállóság azon gyenge 
foszlányairól is, mikért a Deák-féle 
politika oly ronge eg váltsáddijat 
fizetett Ausztriának,

Azt hiszik Becsben, hogy már 
közel vannak a ezéihoz, de mi úgy 
gondoljuk , hogy éppen akkor fog 
végkép szétm állani a sok heterogén 
országtömbökből álló birodalom , m i
liőn elérkezettnek  hiszik a teljes 
egységesítés idejét.

A porosz és orosz politika min
den mozzanata e czélra van irányozva 
és a gyógyithat'au politikai vakság 
Becsből e czélt minden tekintetben 
előmozdítja, az eredmény tehát alig 
lehet már kétes.

Miért szavazza meg a magyar 
országgyűlés az uj kölcsönt, hisz 
előre látja, hogy ez mind nem segít 
az ürükö't betegségen, miért vállal 
az ország terhére százmilliókra száz 
milliókat ? Azért talán hogy az or
szág elsorvadását siettesse?

Jobb volna bizony már az adós
ság csiuálást azokra bízni, kik űzik 
a muszka és bosnyák politikát, ha 
az övék a hatalom, ha nincs ehez 
hozzászólásunk , akkor teremtsék 
ők elő a pénzt is saját szakállukra, 
oly országgyűlés, mely csak adókat 
és adósságokat tud megszavazni, de 
saját jogait sem védi meg a hata
lom túlkapísái ellen, oly alkotmány, 
mely csak a nép terheit az őssz> 
roskadásig növeli, de jogait nem 
biztosítja, mely megengedi, hogy a 
személy és vagyonbiztonság gúny- 
jára az állampolgár önkényleg kény
szer fuvarra hajtassék ellenséges 
földre, éppen nem óhajtani v.dó és 
egy könnyet sem hullatunk, ha ha
lálának hírét vesszük.

Bizony nagyon korán volt Deák 
Fereucznek a húsvéti levelet meg
írni, bátran késhetett volna még két- 
három évig , mig az absolutismus 
jobban megpuhult volna, mint a nem 
zet és nem kellelt volna a 48-diki

Ragadd meg a pohárt 
És hajtsd löl édes jó barát,
S egy perezre bár azt hiheted:
Van még e r é n y  c föld fe le tt!

S ha a pohár bora 
Klszédit tégedet, 
liocsátnod áruba 
Függetlenségedet,
Keresned a kegyet 
Hízelgő — aljasan,
Bar kérdve szivedet,
Csak megvetése van;
Törd össze a pohart 
S útáld meg maszlagos borát;
Őrizd meg tisztán lelkedet,
S dicsó lesz mindenek fe le tt!

*) Bácskai Erődi D.

*) Ugyanaz, kinek költeményeit múlt sza
maink egyikében ismertettük. Ajánljuk a minden 
könyvárusnál kapható kötetet a közönség figyel
mébe. Üdvözöljük szerzőt munkatársaink sorában

Szerk.

K o r u n k  fe r d e  en zm éi. *)
(Farsangi karezotat.)

Minden kornak megvan a maga esz- 
rnéje, mint minden asszonynak a maga 
szeszélye és adudén férfinak a saját szen
vedélye. A sajátságos az, hogy minden ; 
egyes hódol kisebb-nagyobb mértékben . 
ezen eszméknek, melyek nem ritkán az * 
észt fitogtató feltűnési vis/.ketegek által } 
annyira kiliczamitottak, hogy k ó r e s s -  j

*) Felolvasta szerző Pécsváradon a tanító- g  
egylet es dalkör altat rendezett estélyen, mely a !& 
bosnyák expeditioban megsebesültek részére tiO i  
forintot jövedelmezett. |í

alkotmány biztosítékait a törvény
könyvből kiiörtilni.

Biztosíték nélkül az alkotm ány, 
a törvéuyhozás csak adó- és adós
ság  szavazó gép, hasztalan áldozunk, 
azért mégis mindenben rendelkez
nek rólunk — nélkülünk.

— A« ú | b ü n te tő  e ljá r á s  te r 
vezete, készülőben van. Hogy ed.,ig is 
késett leginkább annak tulajdonítható, hogy 
az alapelvek megállapítása sok nehézségbe 
ütközött. Hogy a büntető eljárás készül
hessen előbb tisztába kellett jönni a kir. 
táblák decentralizácziójával. Ez ma már 
bizonyos lévén, az eljárás alapelvei is 
megállapíthatók lettek. Ez elvek közül, 
melyek az irányadó körök által elfoga
dottak gyanánt tekinthetők, kiemeljük a 
a legfoutossabbakat. Az e s k ü d t s z é k  
b ü n t e t ő  ü g y e k b e n  m e l l ő z  t é t  ni 
fog.  Minden büntető ügyben, kivéve a 
sajtó vétségeket, rendes bíróság jár el és 
ítél. A szóbeliség és közvetlenség elvei 
teljesen érvényesülni fognak, mi a táblák 
decentrálizácziója folytán lehetségessé lesz. 
Az eljárás a vádrendszeren fog alapulni. 
A személyes szabadság lehetőleg teljes 
garancziákat fog kapni, már a vizsgálati 
stádiumban is. A modern legiszlatura sza- 
szabadelvll intézkedései itt, kiegészítést 
nyernek. Perorvoslat lesz a felebbezés és 
semmiségi panasz. A felebbezési fórumok 
lesznek a törvényszéki perekben a kirá
lyi triolák ; a járásbíróságok illetékessége 
alá tartozó iigyekbeu a törvényszékek. A 
fellebeziítt per szóbelileg és közvetlenül 
fog tárgyaltatni. Miután esküdtszék kizá
rását már kimondotta a kormány egy csepp 
bizalmunk siucseu ahhoz, hogy igazán 
szabadelvű legyen a törvényjavaslat.

— .4/. o r .szággiilé 't  e ln a p o lá s a -
ról. a „Magyarország" a következőket 
közli: A kormány, mint a legjobb forrás
ból értesülünk, a külügyminisztériummal 
egyetértőleg megállapodott abbau, hogy 
a képviselőbázat april hó végén királyi 
leirattal hazaküldi, s az összehívásra néz
ve nem intézkedik. A czél, mely ezen 
intézkedés mögé rejtőzik, világos. Május
ban lejár a berliui szerződésben kijelölt 
batáridő az orosz seregek ruméliai tartóz
kodására nézve, s ugyanakkor az e kér
désből „támasztandó" komplikáczió szük
ségessé fogják teuni, hogy hadaink meg
kezdjék a uovi-bazári expedicziót. A kirá
lyi leirattal hazaküldött országgyűlés 20 
tag kívánatra nem hívható össze, s igy 
a kormány az év őszén, ismét újabb „be vég
zett tényekkel” lepheti meg a parlamentet.

— A Ncerb p ü s p ö k ö d n e k  a  
boszniai és herczegovinai ortbodox egyház 
tárgyában Karloviczon tartott értekezlete 
bevégződött. Az értekezlet egy javaslatot 
tog a fejedelem elé terjeszteni, melyben a 
boszniai püspökségeknek a karloviczi pat
riarchátussal való egyesülését indítványoz
za. Egyúttal Augyelicspüspök Budapestre 
és Becsbe küldetett, az illető helyen tátuo- 
gatni a szerb zsinat javaslatát.
m é k k é törpüínek és mint ilyenek nem 
ritkán fosztják meg a halandót lelki nyit 
galmától. Hogy a sok közül bevezetésül 
csak egyet is említsünk, megemlékezünk 
a b ó d í t á s  e s z m é j é r ő l ,  mely napi
renden van. Ez oly általános és elterjedt, 
hogy nemcsak a táneztermekben mutat
kozik a jó kedv hullámain tündöklő és 
a babfodrokon szövődött gyeuge idegze 
tek vaskomolysága által, hanem a magas 
politikában is ; de különösen hazánkban, 
hol a hazafi szive egyik zugába rejtett 
szűz szerelem folytán országgyülésileg 
megköttetett a Magyar Osztrák házassági 
szerződés, mely a szaluialáug aszkóros 
lármája által alig fejlődhetett biinbóságra 
és melynek utóhatásai még „bébe-korba” 
most is kougauak, hol discant, hol bary- 
tou hangon; már is egy dicső bódítást 
jelezhet a történelem a vitéz osztrák-ma
gyar hadseregnek zászló-foszlányait éke
sítő babérkoszorú által, melyet oly nagy
lelkűen a magyar-osztrák nemzet elisme
rése font. „Mind dicsők, mind vitézek 
ők”, kik a szláv heterogén elemet a mi 
polgártársainkká tették. És ezért jutalmuk 
diadalív, nagy lelkesedés és még — oh 
ég! üres tarisznya.

A hódítás eme dicső győzelme által 
csak úgy ne járjunk az uj polgártársak
kal, mint azt a régi jó magyar közmon
dás a következőkben zengi: „adj a tót
nak szállást és kiver a házadból.” De 
tény, amit mondandó vagyok, a nemré
giben uiég parlamenti coucessiának tar
tották, hogy Boszuia-Herezegovinából ha
zatértében volt hadseregünknek folemlité- 
sénél élénk éljenzésbe tört ki a párton 
kívüli képviselő is.

De mi vouza mindkét nembeli fiata-

— Az UHitrák csá szá r  TanIV
grófot bízta meg egy u j minisztérium megala
kításával. A volt miniszterekből megmarad 
Stremayr (közokt.) és Horst (honvédelmi.) 
Ha Pretis volt pénzügyminisztert a mara
dásra bírni nem lehet if. Piener képviselő 
lenne azzá, gr. Coronini a földmivelési 
tárczára feleltetik, további jeleltek Weber 
báró és Wieman lovag, a kabinet hihető
leg vasárnapig meg alakul.

Országgyűlés.
A képviselőbáz febr. 1-én tartott ülé

sében H e g e d ű s  Sándor az 1879-ben 
hitelműveletek utján fedezendő államkiadá- 
s >król szóló törvényjavaslatot; T i s z a  
Kálmán pedig az Olaszországgal kötött 
szerződésről szóló törvénycz’kke mutatták 
be. A p p o u y i  Albert figyelmeztette a 
miniszterelnököt, hogy már két hete be 
adót; interpellatiójára jó volna felelni, 
mire Tisza megígéri, mikép a jövő bélen 
válaszolni fog. Ézeu illésbeu a kormány 
kisebb jelentőségű kérdésekben 12 — 13 
szavazattöbbséggel győzött, a mi bizo 
nyála nem történik, ha az ellenzéki kép 
viselők nagyobb számmal jelennek meg. 
Németh Alberínek a dohány cultura ér
dekében tett indítványára Szapáry kije
lentette, hogy legközelebb felelni fog.

M á r k u s  I s t v á n  az oroszországi 
járvány tárgyában kérdést intéz a mi
niszterelnökhöz, mire az bosszú beszédben 
válaszol és hivatalos sőt magán sürgönyök 
felolvasásával igyekszik megnyugtatni a 
házat arról, hogy a pestis csökkenőben 
van, de mindazonáltal minden szükséges 
intézkedés meg vau téve, ha a veszély 
netán közelednék és nagyobb mérvben 
lépne fel.

A ház tudomásul veszi a választ. — 
Megjegyzemlő, hogy a kormánypárt csak 
azért iuterpelláltatott Márkus által, hogy 
Siuiouyi Ernőnek hason tárgyú interpel- 
látiójára választ ne kelljen adnia.

A képviselőház febr. 5-iki ülésében 
kezdte meg a külcsöuügyi törvényjavasla
tot. A szónokok sorát Hegedűs S." előadó 
nyitotta meg. Utána Szapáry Gyula gróf 
beszélt, mig végre Helfy Ignáczra került 
a sor, a ki nem fogadja el a javaslatot, 
hanem ajánlja a különvéleményt, melyet 
ő és társai nyújtottak be. Az indítvány 
következő: A képviselőház belátva sürgős
ségét oly intézkedéseknek, melyek egyfelől 
az állam türvényszerüieg vállalt kötelezett
ségeinek fedezésére, másfelől a pénzügyi 
helyzet gyökeres orvoslására szükségesek, 
kész az erre kellő eszközöket megszavazni 
oly kormánynál;, mely a czél mikép leendő 
elérése iráut határozott progranimot terjeszt 
elő, mely e czél felé öntudatosan halad s 
mely biztosítékot nyújt az iránt, hogy 
meg nem szavazott összegeket az ország 
terhére elkölteni nem fog és a megszava- 
zottakat csakis a kitűzött czélra forditandja, 
de a jelen kormánynak semminemű] pénz
ügyi műveletek keresztülvitelére meghatal
mazást nem ad, az általa előterjesztett 
(javaslatot pedig, mint az alkotmányos 
rendszer ellen intézet merényletet vissza-
lainkat oly elleuállhatlanul a fénytözöulő 
táneztermek falai közé, hogy Adonis kar
jain lejtsenek? Nem-e a h ó d í t á s  esz
méje ? És mig a rendezőknek a prózai 
dolgon lelkesülve — egy kis közönséges 
pénzt hóditaui legfőbb vágyuk: addig a 
„jövő reménye* a phantasia országában 
szárnyal magasröptű szellemével — a 
boldogitás czéljából — nem épen közön
séges emberi testbe öltözködött angyalok 
társaságába, hogy hadi tervének érvényt 
szerezzen. Taktikája oly ügyesnek nevez
hető, hogy bármely fővezérnek sem kel
lene miatta pirulnia s azért ostroma biz
tos sikert enged reménylenie. Bátran előre 
— — a keringőben — mondja szive min
den dobbanása. Egy két forró sóhaj — 
és a uagysád tán megérti a bajnoki ví
vás ezélját. Szeretni és szerettetni — most 
a jelszó. Nem sokáig tart igy a harez 
és a bogárszem kegymosolya megérteti 
bajnokunkkal az ellenállásról való lemon
dást — a kapitulatiot. A hajnal már 
mint győztest üdvözli a közvitézt, ki még 
nem sokkal előbb csak „lélve remélt.” 
H ó d í t á s i  terve nem hagyta’ cserben. 
Es mi a jutalma ? Azt minden közönséges 
halandó meg sem érti, mert a fogalmat 
jelölő alak nem épen a legvonzóbb, mi
vel tárgya egy prózai emlék zirreg-zörög; 
de az övében nem; oh nem — és száz
szor nem. A szerelem virágaiból fűzött 
láncz ez, Hymen láucza, mely bilincsel, 
de másrészt szárnyat is a d ; szárnyat a 
győztes szivének, mely röpdös most örö
mében, máskor meg. . . .  no már azt ne 
mondja meg ő akkor, midőn a rideg való 
vaskeze elég gyengédtelenül fólrázá a 
phantasia adta álomból.

Harez és bódítás! mindkettő örörné-

uíasit. (Elénk helyeslés a szélső balon.) 
Fezzel az ülés többek felszólalása után vé
get ért és a következő ülésoeu folytattatni 
fog a tárgyalás.

Külföld.
A bét folyamában Franc/.iaország nagy 

ünnepet lil‘. — a köztársaság diadalának 
örömünnepét. 8 évi vajúdás után végre is 
győzött a repnblicánnsok szívós őis et ir
tása. A köz'ársaság ellenségei na tv rész
ben elenyésztek, látva a jólétet, malv i- 
nek s/.árnva alatt folyton fejlődik. V i :l a 
év kezdőién, sör a legutóbbi választások 
alkalmával indub rueg a ívgv onz <l ini. 
mely mind n nevezetes!) államiiivutali fan • 
tiot a köztársaság rendirhetlen bivei ált il 
kívánt vezet; n i Az óriási többség, uielv- 
lyel a republie uras képviselőka válás/.; ó 
urnából kikerül; ':;, a legújabb! oaitarv  i- 
lasztások alkalmával nv 1 diaiak *iy érit 
adtak a nemzet képv s >lői kozéb \  m \y- 
lyel Mac-M ihont időnek előtte 1 ■ nondá a 
kényszer.tették.

01 v reformoka! kíván! k íresztfilvi mi 
a nemzetgyűlés é< i minis/.’ riun. m áv • il 
jól tudta, hogy M ic M ;li mt le fogja ál- 
czázui. Vagy tejes m a közt,ársasig teve 
és ekkor eltagadja a rét ‘rmokat, vagy 
pedig csak al »»r t és igy .>lőbb, m űt 
utóbb tenni el láb alól. Mac-Maiion nem 
fogadta el a katonai főparancsnokságra 
vonatkozó reformokat, mely különösen
Cbanoy tábornokot kívánta mellőzni, _
és beadta lemondását, melyet a eongressus 
elfogadván, Grévy személyében uj köztár
sasági elnököt választott. A szavazás al
kalmaiul 113 szavazi> közül OiO szavazott. 
Az absolut többség 336 volt. Grévy kapott 
563 szavazatot, Chanzy 9!) et, a többi üres 
volt. Ezzel azután Francziaországnak oly 
elnöke lön, a ki testestül lelkestől iiive a 
köztársaságnak.

A kamara 314 szavazattal 405 közül 
Gambettat választá elnöku *!;. Az uj íruuezia 
minisztérium a „Debats" szerint a követ
kező módon lesz összeállítva: Miniszterel
nök és k ül ügy ér Waddiugíon, be’iigy Mar- 
eere, pénzügy Say, igazságügy L-royer, 
közoktatás Jules Ferry, kulíus Bardoux, 
föidrnivelés Lepere, közmunka Freyinet, 
hadugy Gresley, tengerészet Porthuan. — 
Krantz hir szerint Algiria kormányzója .'esz.

Oroszország népeit a pestis még min
dig tizedeli, — a fehér ezárnak a fekete 
asszony lön bű társa. A vad bordák által 
elkövetett kegyetlenségek, melyek minden 
emberios érzület hiányát tanúsították, 
borzasztóan lesznek megbosznlva.

A szentpétervári egyetemi tanulók 
újra fellázadtak és kérvényt akartak a trón
örökösnek átnyújtani, melyben a múltkori 
lázongás alkalmával elfogott és Szibériái ■ 
való száműzésre Ítélt tanulók raegkegye - 
mezesét kérelmezték.

A küldöttséghez óriási néptömeg cstf- 
lakozott, a kik követelték, hogy e kérvény 
fdolvastassék. Alig volt a kérvény fél:- 
elolvasva, a midőn egy század kozák s 
erős rendőrcsapat jelent mer, szurooynval 
és puskatussal esve a tömegre, úgv hogy 
szám. san megsebesült, k s m i.i f e g v ': .é 's z á -

nek nagyobb része a publikumé, mi azért 
nem zárja ki azt, hogy a lnrczoió is ör
vendjen, noha helyzete mindig kényes. 
Ha most a bosznia-herczegoviu ii liarczo- 
soknak müvét sálon barezosainknak vív
mányaikkal a különbség megtalálása ezél- 
jából öszszebasoulitjuk, azonnal szembe 
tűnik, hogy ez utóbbiak harcza kényesebb, 
mert mig itt épen úgy mint ott az élet 
van koczkára téve: a dicsőség a sálon 
bősöknél még kevesebb, mert csillaga alig 
tűnik föl, már is nagyon halaványodik 
oly annyira, hogy a bamvazónak bekö
vetkeztével nagy politikusainkkal együtt 
hangoztatják: ferde korunknak hódítási 
eszméje.

Mindezt azonban csak érintőleg akar
tuk fölemlíteni; ha egy kissé tovább időz
tünk volna, mintsem sok tiszteli hallgató, 
illetőleg olvasó szeretné, tudják be azt 
a szent idénynek, melyben épen élünk s 
mozgunk. Másrészt meg az ábalános s/.ó- 
szaporitás alól, melyet napjainktól elta
nultunk. mi seui óhajtunk oly feltűnő ki
vételt képezni. Hiszen koránknak épen 
egyik ferde eszméje az, hogy mindenki 
t ö b b  vagy n a g y o b b  óhajtana lenni, 
vagy legalább látszani, ruiut a milyen 
valóban. A ki ebben csak kissé kételked
nék, kísérje csak figyelemmel divatbő- 
seink példányképeit — és igazat fog adni. 
Az iskolaport még alig lerázta Czimpfer- 
line kisasszony, ostromolja kedves ma
máját ilyen meg olyan ruháért, mint a 
milyen a bálokban megforduló néniének 
van. A mérték vétel uél mindig arra figyel
meztet, hogy v a l a m i v e l  h o s s z a b b  
legyeit a ruha, mert ő már nem oly ki
csiny. — Nem erősiti e meg ezeu tény 
löutebbi állításunkat, hogy mindeuki uá-



zr.n elfogattak. Az elitéit 38 ifjú csakngyan 
Szibériába indíttatott.

A moszkvai szláv bizottság elhatározta 
ülésében, egy Ausztria elleni agitaeziónak 
megkezdését Boszniában, mely ezélra fél 
millió rubel szavaztatott meg. Osuvaseff 
tábornok bízatott meg ezen szláv izgatás 
életbe léptetésével és e napokban fog Bel- 
- ádha ntazni, hogy a szerb omladina 
párttal együttesen kezdje meg az izgatást.

Olaszország is mozog, készülődik,— 
d hogy mit akar, az titok. Megszoktuk 
már tőle. \ hadügyminiszter két törvény- 
javaslatot nyújtott’ be külön hitelekről a 
hadi költségvetéshez, és pedig lőfegyverek 
készítésére, fegyvergyár felállítására az 
Ap nnineken innen, élelmi szerekre, moz
gási ási czélokra, tüzérgyakorló helyekre, 
e,. ’tási eszközökre, erődítési munkálatokra
> ; \ további hitelek határerőditésekre és
n ás erődökre kéretnek az állam bizton
sága szempontjából. E póthitelek összesen 
;i< i millió lírára mennek s négy év alatt 
tíz, • ndők vissza. A kamara kimondta ez 
ügy sürgősségét.

N"v;bczár osztrák megszállása ellen, 
mi lavaszszal állítólag okvetlenül meg 
ing történni, Konstantinápolyból érkező 
1 :r k szerint a porta erélyes ellenállásra 
ki-ziil - fölső Mbániában átalán-is népfel 
k é ' szervez. Nova város török helyör- 
m' megkétszereztetett s a várost sietve 

-it 1 , Xovibazár eddigi erőditvényeit 
p d g újakkal szaporítják s Mitroviczából 
< gv :v száilitanak csapatokat Novibazárha.

A bolgárok erősen fegyverkeznek s 
s/liárdan elhatározták, hogy minden áron 
;. i i ngják erőszakolni kelet-Rumélia egye- 
-,!i -<t Bulgáriával. E bírt megerősítette a 
mipokban Konslantinápolyba érkezett so- 
tii.i angol konzul, Palgrave ur is, kinek 

i. . ré>e szerint a bolgárok még a szerbek 
ellen is fel vannak izgatva s csak az oro
szok kivonulására várnak, hogy ismét ha 
tabunkba kerítsék a Szerbiához csatolt 
bolgár területet.

Az 1866-iki orosz porosz prágai béke 
ötödik czikkelyének zártétele elrendeli,
1 a Észak Schleswig szavazás által Dániá
hoz való csatoltatását követeli, ez meg- 
adassék. E zártétel felfogása iránt legújab
ban tárgyalások kezdettek meg Becs és 
Berlin közt, melyek előreláthatólag kedve 
z.ően fognak befejeztetni. — E záradék a 
prágai békében csak III. Napóleon ked 
véért vétetett föl. Ausztria-Magyaror- 
szágnak egyátalán nincs érdekében. Az 
egész tárgyalás az Ausztria-Magyarország 
és Németország közti jó viszonoyok jele 
s ezért csak óhajtandó, hogy Ausztria e 
záradékról lemondjon A berlini hivatalos 
lap közli is már Andrássy gróf és Reuss 
Lg bécsi német nagykövet közt Becsben 
létrejött szerződést a prágai békekötés 5. 
i zikke tárgyában, melynek záradéka eltö
röltetett. A német császár elismeri, bőgj 
nagy beeset tulajdonit e békemódozat ki 
k i-zöbölésének, mig az osztrák császár 
no táayolja a nehézségeket, melyekkel az 
einliiett cz.ikkben lefektetett alapeiv ké
re- '.tulviteie járna s hajlandó teljesíteni a 
nemet kormány kívánságát, hogy igy még 
sz."i bhan liizz.e Németország és Ausztria 
ki éi a baráti viszonyt.

Vellahabadból érkező jelentések szc
Kabulban kitört a polgárháború. Ja- 

kiil) kilát) bombázlatja a Kbandol nevű 
külvárost s számos afgháu főnök esalá 
(iostól együtt oda hagyta Kabult.

Drinápolyból febr. 4 én keit távirat 
>z. ;int a muszka megszálló csapatok közt 
egy rettentő betegség keletkezett, melynek 
következtében már néhány száz katona 
meghalt. — A muszka pénzügyminiszter 
k rlátlav hitelt és a hadügyminiszter soron 
kívüli csapatok alkalmazására kapott föl
hatalmazást a pestis járvány terjedése ese
tére. — A c/.ár családjával hosszabb időre 
Németországba készül, azaz hogy félvén 
a pestistől, elhagyja országát. — Mind 
ezek daczára mégis déli Oroszországból 
30.000-nyi katonát küldtek Bulgáriába a 
török megszálló sereg erősbitésére.

Eírvet-másról.CJ%J
Mi v e l ődünk .  Bementem a herczeg- 

szőllősi kaszinóba ebédre. — Lapot kér
tem „Itt nem szokás újságot olvasni/ 
Hát mit? „kártyázni-4 volt a felelet!

M a g y a r o s  odúnk.  A dárdai olvasó 
egylet helyiségeiben ebédeltem, kerestem 
egy magyar lapot és találtam: Pester 
Lloyd, Welt-Blatt, Zasztava, Kikeriki és 
a „Fünfkircbner Zeitung^-ot, pedig az ol
vasó egylet tagjai közül alig van egy, ki 
magyarul nem tudna.

G r a n i c  sáros  odúnk .  Ujoncz állí
tás volt. Láttam a tartalékosoknál valami 
igazolási okmányt, melyet az ujouezállitási 
bizottságtól kaptak; — ezen okmány sző 
vege dualisztikus, t. i. uémet és b orv át, 
magyar szó egy siucs benne, hacsak a 
szegény ujoneznak vezetékneve nem az, 
mely esetben az ujoncz sem németül, sem 
pi dig horvátul nem tud, de azért saját iga
zolására és miheztartására e nyelvekben 
kap az értesitvényt.

Ré g é s z e t i  múzeumból .  Baranya- 
megye I. é. február 10 én tartandó bizott
sági közgyűlés elé terjesztendő tárgysoro
zat nak

33. pontja: 1'. 1. folyamodványa,
melyben meghatalmazását, mint dárdai 
uradalmi ügyész, hirdettetni kéri.

Tudtommal más ügyvédeknek is vau 
mik ügyes-bajos felektől általános megha
talmazásaik és ezeket szintén birdettethet- 
nék a megyei közgyűlésen, mint F. úr, 
mert az úgynevezett dárdai uradalom, bár 
nagy birtok, uem hir több joggal, mint a 
legcsekélyebb birtokos e hazában. Az „ura
dalom'- fogalom jogilag és tényleg már 
nem létezik, még a királyi curia is oly 
ügyekben, melyek a még nem egészen le
bonyolított úri jogokra, például: szőiiővált- 
ságokra vonatkoznak, csak volt  uradal
mat említ és az úgynevezett uradalmi 
Ügyészektől minden egyes ügyben a külön 
meghatalmazást követeli. Azért kár volt 
ezen folyamodványt a közgyűlés elé ter
jesztendő tárgysorozatba felvenni, — az 
állandó választmánynak kötelessége volt, 
azt mint nem jogosultat egyszerűen vissza
utasítani. Igaz, a ué]i nyelveli még igen 
soká fog maradni az évszázadok óta meg
szokott „uradalom-- szó, de hivatalosan 
azt használni senki lia jogában nem áll, 
ha csak Muszkaországban nem.*)

Gareis József.

*) Már ott sem, mert a i. ári törvényhatósá
got megszüntették. Sz.

lIoliárN , 1S 7 9  ja n u á r .
A „margitszigeti védgáttársulat-- és az 

általa czélba vett védgát építés nem csak 
köz — hanem helyi mezőgazdászat! tekin 
tétekből is magára Mohács városára és az 
egész vidékre igen fontos és igen válságos.

És tekintve, hogy e védgátépitéssel, 
mely a legkedvezőbb gazdálkodás és sza
batos számítás mellett, ha Mohács városa 
magát a Duna pusztító árjainak, a Liptód 
limesüki- és egyéb belvizek által bekövet
kező veszélyeknek kitenni nem akarja, 
ugyanazon időben a város és Kölked kö
zötti védtöliéseket, a Dunán inneni belvi
zek kár nélkiiii levezetésére szolgáló csa
tornát is kikeli épiínie, mely munkálatokra 
(megjegyezvén, hogy csak az olcsóbb kö
zép csatorna költségvetésére reflectálunk) 
összesen 76,00*» ft van előirányozva, ne
vezetes terhek fognak a városi földbirto
kosok vállaira nehezedni.

Nem vádolhat senki kicsinyes gán- 
csoskodással, kákán-csomó kereséssel, ha 
ezen vállalatokkal járó terheket párhuzamba 
állítjuk a nyerendő köz- és magán ha
szonnal s mérlegelve a befektetendő tőkét 
és hasznot, vesszük magát a vállalatot 
bírálat tárgyává.

Az ügy és nem személyes érdekek 
szempontjából, ahsque ira et stúdió, szoros 
tárgyilagossággal fogunk őszinte jóakarat
tal a bírálathoz.

Nem sokáig foglalkozunk a társulat 
keletkezésének hosszas és bonyodalmas

gyobb akar lenni, mint a rnilyeu ? —  De 
ez csak egy eset, mondják szépeink, ami 
kivétel lehet, de törvény vagyis általános 
nem. Kérek még egy kis türelmet! Hall 
gassuk csak, mint hasoulitgatja magát 
szép Ilonkánk, ki már csakugyan na 
gyobbacska és bálokban is meg megfordul 
— szépsége következtében nem épen bii 
nélkül! „Hjaj mamám és aranyos papács 
kám4- igy beszél ő szivrehatólag 
milyen szép elegáns ruhája, divatosan 
„tőidet- je volt X grófkisasszonynak és 
V. gazdag kereskedő kisasszonynak !? A/, 
enyém csak elvesz auuak fénye mellett." 
A papa szivét jégkéreg borítja; kedves 
leánykája édes szavai uem látszanak meg 
indítani; erszénye meg épen süket, meg 
néma is, különben nem mondhatná azt, 
hogy a/, gazdag, az gról stb. ; mintha 
bizony szép Ilonka nem viselhetné úgy 
el a/.t a drága szép ruhát, mint akáriueh 
bankár, vagy gazdag kereskedő leánya, 
vagy grolkisasszony! Ily phílosophiálás 
nem-e oda lyukad ki, hogy több szeretne 
lenni, mint a mennyi valóban ? Az apa 
hiába figyelmezteti arra, hogy nem jó az 
embernek magát nagyobbakkal összeha 
soulitani, mert boldogtalanságot szül. Ily 
pbilosophiát a mai kor meg nem ért, mert 
hát az egyenlőséget ebben tudja megtes
tesítve. Utánozni és követni a nagyobbá 
kát, többnek, nagyobbnak lenni, vagy 
legalább, uiiudeukinek forró kívánsága. 
Mondja még aztán valaki, hogy nem fér 
dék a kornak eszméi ?

l.tánozui, majmolni nemünk termé
szetében fekszik, mióta egy-két tudós az 
ember származási problémát megoldotta.

S ba már a toillettek és Külsőségekben 
való majmolás veszedelem a társadalomra, 
mert megtámadja az anyagi jólétet: sok 
kai károsabb következményeiben a szel 
lemi majmolás, mely megfosztja az em 
bért lelki nyugalmától és előidézi az er 
k ölési bukást.

Alig egy évtizede múlt el, hogy a 
természettudományok azon helyet foglalák 
el, melyet tudományos szempontból meg 
érdemelnek ; Darwin, Vogt, Wirchow. 
Semper, Oven, Hackel alig hozták vizs 
gálódásuk eredményét az irodalom szin
terére: már is oly divatezi kként szerepel 
az élet piaczán, hogy könnyű szerrel lo- 
pózkodliatik a palotába és kunyhóba egy 
aránt. A toilh t asztalon is szerepel. Csi- 
petine és Czimpferline kisasszonyok nem 
is tartanák magukat müveiteknek, lia az 
emberi származás történetét Darwin és 
Vogt szellemében nem bírnák. Illő is, 
hogy vele foglalkozzanak (?), mert hiszen 
divat. A divatnak pedig hódolni kell X- 
iek épen úgy. mint Y. kisasszonynak. Ha 

azonban magának valaki azon verőfényes 
bátorságot venné, valamely gorilla vagy 
chimpanz unokájának tisztelni: nem-e 
többet szakadna a kabátja a kiíaszigá- 
lásban, mint a beránczikálásban ? H ja! 
de a tudományosdit játszani divat, ez a 
korszellem, hogy ne mondjam: k o r s z e l 
lem.  De megköszönné velem együtt, tu 
dóm, az igéző szépségű hölgy épen úgy, 
mint a hóditó lovag, ba valaki ránk 
akarná disputáim, hogy Pitliecus satyrus 
alias vörös utáncs, vagy Pythus trogio- 
dyses de Herrn von Schimparczéban tisz
teli dédapáinkat. Bármily tudományosnak

történelmével, s csak annyit emelünk ki 
abból, mennyit a tények logikája, megvi
lágítása követel. '

Szóról-szóra közöljük az első okmányt, 
melynek alapján a társulat s a margitszi
geti védgátépités keletkezett.

„A mohácsi úrbéri bizottságnak 1875. 
évi nov. 11-én tartott ülésének jkvi kivo
nata. 132. sz. Felolvastatik d.-szekcsői volt 
úrbéresek átirata a védgát egylet mega
lakítása tárgyában. — Végzés: Szomszé
dos közönségnek ezen közös czél elérésére 
tett indítványa örömmel üdvüzöltetik, a 
védgátegyesület mielőbbi megalakulása a 
választmány legforróbb óhaja lévén, elnök 
Stajevits Pál és Goócs Gyula urak ezzel 
kiküldetnek és felhatalma itatnak, hogy a 
többi érdekleitekkel közösen a megalaku
lás körüli szükséges lépéseket tegyék meg, 
jelentésük mielőbb váratván.-4

Ebből világos, hogy a védgáttársulat 
és a védgátépi.és sugalmazol- kezd luiuye 
zői és miként ők mondják önmagukról, 
apostolai : Goócs Gyula, Stajevics Pál, és 
a d.-szekcsői volt úrbéresek nevében hí
vatlanul fellépő Freytag Ferenez, Pallér 
János és András és Király István voltak.

Mi Freytag Fereuczet és körülbelül lo 
volt úrbéres társait illeti, mennyiben mint 
szigeti birtokosok saját birtokaikra né/.ve, 
talá ták volna érdekükben állónak a vé l 
gátépítést, és mint ilyeuck intézték volna 
a fennebbi felhívást a mohácsi úrbéri vá 
lasztmáiiyhoz, eljárásuk teljesen kifogás 
tálán, mivel mint magán felekn k szabad
ságukban állott egy védgát építéséért ér
deklődni.

De a székeséi szigeti birtokok már 
1869-ik év óta, midőn volt földesül- és volt 
jobbágy közötti minden viszony végleg 
rendeztetek, csak magánosuk egyéni ma
gán- és közös magánbirtokát képezvén, 
a Bésáu Józseftől megvásárlók nemesi 
birtok képviselete pedig a közhír!okosok 
közgyűlésének jogai közétartozván; Frey
tag Ferenez, Király István, Faliéi- János 
és András, sem a s/.ekcsői sziget- magán 
és közös volt úrbéres birtokosok közönsé
gétől, sem a ueuiesi birtok közbirtokosai- 
uak közgyűlésétől, az őket illető birtokok 
képviseletére felhatalmazást nem nyervén, 
egyébként is a szigeti birtok ármentesitése 
uem úrbéri, hanem az 1871. XXXIX. t. 
ez. által szabályozott magánjogot képez
vén: uem állott jogukban akár a d.-szek
csői volt úrbéresek, akár a nemesi szigeti 
birtok közbirtokossága nevében, legki- 
vésbbé pedig 187* október 10 ike előtt, 
egy védgátépitési vállalat és társulat meg 
alakítását kezdeményezni, megszavazni.

Ugyanez áll Goócs Gyula és Stajcvits 
Pál urakra nézve is, kik szintén 1878. 
oet. 10-ike előli mohácsi úrbéri választ 
Hiánytól fogadtak meghatalmazást, és szin
tén a mohácsi szigeti birtokosok nevében 
szövetkeztek, szavaztak a társulat alak itá 
sara alapszabályaira, s ugyanazon védgát 
tervezetre, miket későbbi évben a m k. 
közmunka és közlekedési minister jóvá is 
hagyott, anélkül, hogy ezen magánjogi és 
semmi tekintetben sem úrbéri kérdésben 
az érdekelt mohácsi szigeti birtokosoktól 
felhatalmazva lettek volna.

Daczára ennek ők a mohácsi és szi
geti niagánhirtokosok nevében azok kö
zött voltak, kik a társulat megalakulását, 
az alapszabályokat, a nagy töltések épité 
sét létrehozták, és annak létesítése ellen 
soha semmiféle óvást vagy törvényes or
voslatot nem használtak, nem igazolhatnak 
sőt Goócs mint társulati pénztárunk, miu
tán 1875 február 15 ike óta 3800 frtot 
fizetésképen húzott, de számadását, melyet 
oet 10-én beadott, alá sem irta, ily óvást 
vagy orvoslatot nem is koczkáztatliatott.

Mi kik a társulat alakításától kezdve 
egész f. évi october 10-éig számos szóbeli 
és írásbeli óvásainkban a ministeriumhoz, 
a társulat közgyűléséhez, választmányához 
intézett folyamodványainkban, fellcbbez- 
vényeinkbeu, mindenkor következetese , 
megczáfolbatlan indokokkal, állandóan 
azon meggyőződésünknek adtunk kifeje
zést, —- íiogy a védgátépités az 1871. 
XXXIX, t. ez. által szabályozott magán-
tessék is ez, nem kérnénk belőle, noha 
kisebb-nagvobb mértékben egyikben-má- 
sikban Darwin emberéről természete, a 
majmolás meg van. Nagy tisztelet és be
csület a tudomány előtt, még ily farsangi 
idénvben is, jdc már azt a híres építészt 
minden egyszerű laikus kinevetné, ki, hogy 
egy diszes templomot épitsen, előbb is- 
táfót készíttetne azon czélból, hogy azt 
amazzá átalakítsa. Már pedig ilyen kon
tárnak kellene ismernünk az atlieista hite 
szerint — a természetet, az isten hite 
szerint pedig az Istent. Nem-e terde kór 
eszmék ezek?

Részemről — az én módom szerinti 
párbajra volnék kész, ha valaki szerel
mem tár yát atyafiságba akarná hozni 
akár az utáncscsal, akár a bőgönczczel. 
Arra a gondolatra sem tudnék jutni, még 
a tudományos> czimért sein, hogy zídám 
ősapáuk és Éva ősanyánk oly annyira 
elütöttek külsejükben tőlünk, mint Pythus 
troglodites nrli egy gyönyörű hölgytől, 
kinek egyszerű, de magasztos és megha- 
tást idéző alakja a legerősebb férfiút is 
lefegyverzi. Részemről tisztán meg va
gyok győződve, és hiszem, hogy nem té 
ved k, midőn állítom, hogy kevesen a 
dilettánsok között vallják ez elvet meg
győződésből, hanem csak azért, mivel 
divat elragadtatással beszélni Darwin és 
Vogt theoriáiról. A divat pedig a VII. 
nagyhatalom, ez előtt meghajol könnye 
dén a bájos hölgy és a kőszívű férj. Mi 
ezt a kor ferde eszméinek tudjuk be és 
nem rezonirozuuk tovább.

Schmidt Bódi.

jogi és Dem úrbéri ügy, mely a szigeti 
birtokosokat érdekli,

hogy a hivatkozott törvény 1-ső §-a 
a sziget birtokosait jogosítja fel ármente- 
sitő társulat alakítására,

hogy a 2-ik §. szerint a', érdekelt 
birtokosoknak az ártérben birt holdak 
mennyisége szerint számbaveendő többsége, 
megalakuljak nyilváníthatja ugyan a tár
sulatot, —

de hogy a 3 ik § szerint az alakitó 
érdekeltek kötelesek az érdekelt földbirtok 
holdszámát, a műszaki tervezetet s költ
ségvetést saját költségükön átalánosságban 
kimutatni, s e kimutatást a törvényható
sággal közölvén, minden érdekelteket köz
gyűlésre meghívni, mely közgyűlésen a'akul 
meg a 2-ik § szerint a társulat, választ 
elnököt, választmányt, tisztikart, s alkot 
alapszabályokat.

És ezen közgyűlés az, mely a minden 
érdekeltekkel soha meg nem tartatott

Midőn Mohácson a nagyközségi kép
viselőtestület 1877. évi május 7-iki köz
gyűlésében 31). sz. alatt hozott határoza
tával az elöljáróságot utasította, hogy gyűjt
se össze a szigeti birtokosok közönségét 
egy közgyűlésbe, szavaztassa meg az iránt, 
akar-e védgáttársulat ha belépni, és műved 
gátokat épitni, s ha igen, válassza meg 
képviselőit s vegyen részt a társulatban: 
akkor e határozat ellen Goócs és Stajevics 
közbenjárására társai Szlamay mérnök és 
Kérésé I arc k. közjegyző felebbeztek. a 
közigazgatási bizottsághoz, melynek elnöke 
ugyanazon Perezel Miklós volt, ki a véd
gáttársulat uak is elnöke, s történt, hogy 
a közigazgatási bizottság 1877. évi 3“->/590 
sz. alatti határozatával letiltotta attól a 
képviselő testületet és az elöljáróság!)*, 
hogy ezen magánjogi kérdésbeavatkozzék. 
Midőn ennek folytan láttuk, hogy még a 
közigazgatási bizottság is belátja, hogy a 
védgáttársulatban egyedül magánjog szere
pelhet, tehát sem politikai község> képviselő 
testület, sem urb<ri választmány, sem köz- 
birtokossági választmány, hanem egyedül 
az érdekeltek gyülekezete; kir. közjegyző 
jelenlétében összehívtuk önmagunk ember
ségéből minden szigeti birtokost, consta- 
táltuk k. közjegyző elé állított hiteles ta
nukkal a jelen voltakat,megalkottuk alapsza
bályainkat, melyeket azután a társszövetség 
1027 tagja két tanú jelenlétében vagy 
aláirt vágj- keresztvonásával megerősített, 
azután pedig egy 26 tagú bizottságot ha
talmaztak fel a társszövetség úrbéri és 
védgáttársulati érdekeik képviseletére.

Midőn továbbá e bizottság k. közjegyző 
utján visszavonta egy 1877 junius í 3 áról 
keltezett és Perczel Miklós társulati elnök
höz intézett óvásában a Goócs és Stajcvits 
Pál által a védgáttársulatban bitorolt állí
tólagos hatalniazást, s ugyanezen elnök 
előtt megnevezte saját megválasztott s kü
lönösen felhatalmazott képviselőjét, ki a 
társszövetséget a védgáttársulat iránti vi 
szunyáiban képviselendő

midőn a társszövetség ugyanazon jog 
bitorlókkal is, szintén k. közjegyző utján 
megszüntetett minden batalinazottsági vi
szonyt, —

midőn jogait követelte a társulatban 
s óvást tett annak nélküle eszközlesbe veti 
alakulása, alapszabálya!kotása, elnök és 
tisztikara megválasztása , és működése 
ellen: —

megtámadta a védgáttársulat a mo
hácsi birtokosok társszövetségének jogosult
ságát, — felállította azon jogi képtelen
séget, hogy a szekcsöi közbirtokosságot 
nem ennek közgyűlése: a szigeti egyéni 
birtokosok közgyűlése képviseli. — hanem 
egy választmány, melyre pedig az ls72. 
évi társszerződés csak a Bésáu József féle 
nemesi birtok vételárának negotiálását 
bízta, de semmit mást, — ezer meg ezer 
akadályokat tett, a legbecsületesebb, leg
jogosabb szándékból egyesült birtokos 
társszövetségnek, hoyy megsemmisítse a 
többséget a kisebbség ellenében V.

És az 187*. évi april 9-iki közgyűlés 
előtt is, sem Goócs, sem Stájevits nem 
keltek a mohácsiak, Freytag Ferenez és 
társai nem a szekcsöi szigeti birtokosok 
jogosultságainak védelmére, hanem midőn 
az 1878 april 9 én feloszolt társulata mo
hácsi és szekcsöi szigeti birtokosok mellő
zésével az alapszabályokat ministerilry hely- 
benhagyatta; hívta fel az árterületben bir
tokos községbelieket képviselőik megválasz
tására, midőn ugyanazon feloszolt társulat 
alakulását, a nagy védtöltések tervezeteit 
ministerileg is jóváhagyatta; hivatta össze 
a f. évi octóber ltí-ére kitűzött közgyűlést, 
és midőn az oet. 10-iki közgyűlés széttépte 
a járszalagot, melyen a körmönfont elnök 
és titkár szeszélyei és érdekei szerint 
akarta a társulatot tánczoltatni; — már 
meghaladott kérdésnek tekintvén a társu- 
alakulását és a nagy töltések tervezetének 
ministeii jóváhagyását, (mi pedig semmi
képen sem volt meghaladott kérdés) scan- 
dalumokat rendezett, és megbuktatta a 
társulatot.

Tehát minden, mi 1878 oet. 10-ig a 
netrgit-szigeti védgá.társulat kebelében tár
tad, Perczel Miklós és érdektársai Goócs 
Gyula, Stajcvits Pál, Freytag Ferenez, 
Király István, Faller János és András 
beleegyezésével történt, — tellát a társulat 
alakulása, az alapszabályok megalkotása, 
a nagy töltések építése s mindezeknek a m. 
kir. közmunka és közlekedési minister ur 
állali jóváhagyása uz ö beleegyezésükkel 
eszközöltetett, mert annak, hoyy mindezek
nek társulati elfogadása és jóváhagyása 
elten orvoslattal éltek volna, sehol semmi 
nyoma sem a ministei i, sem a megyei, sem 
a társulati irattárban.

A fentnevezitt mohácsi és szekcsöi 
személyiségeknek és az egész társulatnak 
tulajdonítható, hogy a mohácsi és szekcsöi 
volt úrbéresek és szigeti majánbirtokosok-

nak a m. 7c. közmunka és közlekedési mi
nister úrhoz intézett felebbezései mind visz- 
szautasittattak, hogy végre azon 1878. febr. 
2C>-ról keltezett s a mohácsi birtokosok 
társszövetsége részéről benyújtott, a fent- 
tisztelt és említett minister árhoz, ennek f. 
évi január 30-án, 10167. sz. alatti a tár 
sulati alapszabályok jóváhagyását tárgyain 
rendeleté ellen intézett végső előterjesztése 
is, melyben a védgáttársulat törvényellenes 
megalakulását, az elnöknek s válasz'mány- 
nak egy szabálytalanul alakult közgyűlés 
általi megválasztását, a szabálytalanul al
kotott alapszabályokat megsemmisítetni, s 
a védg áttársuldtot odautasitatni kérte, hogy 
az 1871. X X X I X .  t. ez. 3-ik szakasza 
értelmében hívja össze előbb az érilekeltek- 
nek vagy az általuk törvényesen hatalma
zott képviselőiknek alakuló közgyűlését, — 
szintén vis-zautasittatott; — s ujabbi mi- 
nisteri rendeletekkel nem csak a vidgáttár 
sulat alakulása, hanem a nagy töltés mű
szaki tervezetei is jóváhagyattak.

Az is me történt, hogy a társulat el
nöke 1878. évi ápril 14 ével keltezett hir
detményével fölhívta az ártéri 30 ) holdnál 
kevesebbet biró birtokosokat, hogy cso
portosulva 300 cat. hold szerint, válassza
nak képviselőket, kik őket a társulat köz
gyűlésein képviselendik, feltételül kitűzvén, 
hogy az alapszabályok 10 ík §-a szerint 
egy megbízott csak egy csoportozatot 
képviselhet, hogy minden birtokos az a! : 
Írásnál lakháza számát is kitegye, de a/, 
hogy hitelesen kötelesek a választók bir
tokaik mennyiséget is mérnöki hitelesítéssel 
kimutatni, teltételül kitűzve nem volt.

Végre ugyanazon társulat elnöke 1878. 
évi július ll-érol keltezett hirdetményében 
az elkészült árfejlesztési munkálatokat is 
kítétette 30 napi közszemlére olv czéloó, 
hogy az említett idő alatt mindenki i/l- 
szóllalhat az árfejlesztés kimutatásai ellen. 
Tehát mindezzel a társulat önmaga isin rte 
be, hogy az ártérfejlesztés kimutatása és 
hitelesítése a társulat kötelmei közé tartozik 
— hogy a társulati képviselet egészen uj 
alapokon szervezi etett. következőleg ujonan 
akart megalakulni, miután eddigi alakulá
sának az alapszabályok alkotásának, ter
vezetei összeállításának törvénytelenségét 
önmagának belátnia kellett. Megjegyezzük 
itt azt is, hogy a mohácsi szigeti árfejlesz
tés kérdése, mely máig sem lön a társulat 
által sem kimutatva, sem hitelesítve, nem 
képezte e hirdetmény tárgyát, — vagy más 
szavakkal maga a társulat nem volt kénes 
az árterülcti birtokokat kimutatni, de a 
mohácsi árterületi birtokosoktól mégis meg
követelte, hogy azt saját költségükön készít
sék el, s mivel nem tehették, megtagadta a 
jogosultak képviseleti jogát.

Daczára a társulat ezen mulasztásá
nak, melynél fogva a mohácsi szigeti ár
terület fejlesztését sem ki nem mutatta, 
sem nem hitelesíthette, midőn a mohácsi 
birtokosok társszövetsége benyújtotta kép
viselőjének batalmazását és a választók 
birtokainak saját mérnöke által készített 
kimutatását, a társulat választmánya 1878. 
évi sept. 19 én 2. sz. alatt hozott végzé
sével azt határozta: hogy az ártéri birto
kosok magúk tartoznak hifi lesen kimutatni, 
hogy hány cat. holdat bírnak az árterü
letben? — (mit azonban Freytag Ferenez, 
Faller János és András, Király István 
szekcsőiektől, kik a jogosult voR úrbéri 
közönségtől és közbirtokosoktól semmiféle 
liatalmazványt sem voltak képesek felmu
tatni, nem kívánt s közvetve a választmá
nyoktól megszerzett, de nem az egyéni 
érdekeltektől nyert hatahnazványaikat még 
is veritieálta) — azt határozta, hogy az 
alapszabályok közvetlen választási köve'él
nek (ellenben a társulat is, a nm. mk. 
közmunka és közlekedési minister is 1878. 
évi 9638. sz. alatti rendeletéből kitetszőleg 
a szekcsöi volt úrbéresek választmánya a 
a szekcsöi közbirtokosság választmánya ré
széről, sőt az 1878. okt. lü  iki múltat il
letőleg a mohácsi úrbéri választmány és 
mohácsi városa képviselő testületének a 
felügyelete alatti közös birtokossági ma
gán és városi politikai községi szigeti 
birtokok részéről elfogadta és rectificálta 
a közeltett választásokat) — azt határozta, 
hogy a mohácsi birtokos közönség társ- 
szövetségének tagjai szigeti birtokát nem 
veheti figyelembe, mert a társszövetséguek 
alapszabályát a minister nem hagytajóvá, 
holott az utolsó) jogászgyerek tisztában van 
magában az iránt, hogy magánjogi ügyek
ben (miként ezt a belügyi minister 1877- 
dik évi junius 30-án 27041. sz. alatti Ba
ranya megyéhez intézett s ennek levéltá
rában megolvasható leiratában kimondotta) 
nem képezik közigazgatási intézkedés tár
gyát, — azt határozta mindezek után, — 
hogy mindezek n ellett mégis igazolni 
fogja a birtokos közönség társszövetségé
nek hatalmazványa és képviselőjét, ba 
saját költségén Szlamay Iguácz mohácsi 
úrbéri működő mérnök által hitelesitetui 
lógja a társszövetségi tagok szigeti birto
kainak kimutatását) mi azóta 50 irt hi
telesítő dij leli/.etése után csakugyan hi
telesíttetett is.) — de e társszövetség ha 
talmazványát és képviselőjét nem tartotta 
igazolhatnunk, s igy a társszövetség a gát- 
társulat han sídéi sem volt képviselve.

így történt, hogy a mohácsi társszö
vetség 6208 eat. holddal, a többi uem 
szövetkezett mohácsi szigeti birtokosok 
7869 cath. holddal, a szekcsöi szigeti volt 
úrbéres és közbirtokossági birtokosok 3*44 
cat. holddal, összesen 17911 cat. holddal 
a társulatban máig sincsenek törvényesen 
képviselve.

Ekkép állottak a dolgok az 1878- 
dik évi oktb. 10 iki társulati közgyűlés 
napján.

Most közleni fogjuk az 1878 okt, 10- 
iki közgyűlés lefolyását s a közgyűlés be-
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fejezésénél Perczni Miklós elnök által pro- 
voealt botrány >s eseményeket, azoknak 
indokait és következményeit, a mindezek
nek lefolyása alatt magának a társu'at 
liirtoktöbóségének a mohácsi birtokosok 
társszövetségének és képviselőjüknek ön
érzetes uiagnkt irtását, különösen pedig a 
margitszigeti védgáttársulat egykori (mi
ként önmagukat ujahban bemutatták) ala 
piti’>inak és apostolainak s a legújabb és 
I-m * okt. lu-ike óta számított időben 
nyílt reuegátjainak jellemzésé', a leghitele 
gehb forrásokból.

Xdd’g Is, hogy mindenkinek, ki ezen 
nevezetes ügy részleteibe beavatva nincsen,

irányunkban (elmerülhető aggályait 
eloszlassuk, nyiltan kimondjuk: hogy mi 
a tudósítók rég időtől tanulmányozzuk a 
honyodalm s ügvct ereileti és teljes hitelt 
érdemiéi forrásokból s okiratokból, — bogy
azok közé tartozunk, kik 1878 okt. lóig 
vagvis mindaddig mig a társulat alapsza
bályai, alakulása és tervezetei nm. m. kir. 
közmunka és közlekedési miuister által 
végleg jóvá nem hagyattak meggyőződés
ből vontuk kétségbe e társnlat alapszabá
lyainak. alakulásának és tervezeteinek okt. 
főig viselt dolgainak törvényességét, kö- 
t -lez.éi erejét mindazokra nézve, kik a tár
sulatban képviselve nem voltak, — és kik 
elmentek a törvényes orvoslatok végső 
határ.: ig. és addig, meddig az alkotmány
hoz hu és a törvényeket tisztelő hazaiinnak 
menni lehetett, — ez időszerint (t. i. m. 
évi octoberben) azonban, azon indokból, 
mivel a társulat alakulása, alapszabályai 
es tervezetei a k rmányhatalom által vég- 
l'-gcsen jóváhagyattak — mindenkor fel
téve. hogy az 1X78 oct 10-iki halározvá- 
m/ok teljes épségükben fentartnfnnk, és 
mindenesetre fentartva, hogy a társulati 

rifu ationa'is határozatok eden a törvé- 
i tp s orvoslatokat érvényesítői lógjuk, — 
a/.ok közé tartozunk, kik hódolunk vala 
a iörvény és törvényes hatalom rendele 
teinek. azoknak önkényt engedelmeskedünk 
vala. beléptünk volt a társulatba s ott 
lógtunk volna odahatni, hogy e vállalti' 
terhei minél inkább elviselhetek, gyakor
lati keresztülvitele minélinkább igazságos, 
jogos és méltányos alap ikon, minél több 
haszonnal foganatosíttassák. — azok közé 
tartozunk, kik nem komoly embereknek 
tiltjuk azokat, kik az l s 78 okt. Ibik 
r t apostolai s most árulói lettek, nzgjc 

_-i tartozunk, kik soka sem adtunk okot 
m a . hogy a kormány kénytelen legyen 
fe •izlatni a társulatot, s annak teendőit 
kormánybiztos által foganatosilatni, kik
- dia s m folyamodtunk és iratkoztunk 
drága kormánybiztos kikii’dése végett, kik 
küzdöttünk jogainkért a társulat ellen, de 
azt sem nem deimntiáltuk, sem el nem 
árultuk, sem eH ne alattomos utakon nem 
fondorkodtunk. kik mindenkor az ügyet 
tartottuk szemű-k előtt és annak rendeltünk 
alá minden személyes érdek’ t.

Azonban mi, mint a mohácsi birtokos 
közönség lársszövetségének tudósítói azt 
is kijelentjük : hogy azon esetre, ha a múlt 
évi okt Itt iki társulati közgyűlés állapit- 
niunyai. határozatai ugyanazon újabban 
megalakult <>kt. 10 iki társulat közgyűlése 
áltál egész terjedelmükben nem hitelesítet 
nek és ekként a társulatnak mnlt évi ap 
ril ‘.'-iki társu'ati közgyűlés által elhatá
rozott ujabbi alakulása létre nem jö ; a 
mohácsi birtokosok közönségének társszö 
vetsegi képviselete és ennek elv- és ügy 
társai vissza foglalják régi álláspontjukat 
s a társulat oct. 10 ike előtti megalakulá
sát. alapszabályait, elnöke és tisztikara 
megválasztását, a műszaki tervezeteket el 
n in ismerik, tagadják a társulat létezését, 
működésének s okt. 10 iki előtti cselekvő 
nyeinek törvényességét — illetékes helyen 
óvást fog tenni, hogy a kiküldendő kor
mánybiztos az 1871. XXXIX. t. ez. 24 
értelmében oly társulat teendőit vehesse 
ut. oly társulat ármentesitési terveinek 
végrehajtását és fentartását átvehesse, oly 
oly társulat nevében és terhére működhes
sék. mely társulat saját beismerése és ma 
gáuak a d . in. m. kir. közlekedési minis- 
temek tudomása folytán (mert neki a tn. 
évi april 9-iki közgyűlés jkve okvetlenül 
felterjesztetett t törvényesen nem létezik és 
nem is létezhetik.

Holm i"*, 1879. január hó.
Mi, kik a mohácsi birtokosok társzövet

ségét vagyunk hivatva a védgáttársulatbau 
képviselni, s velünk többen, — ha éppen 
ezen védgáttársulat apostolai m. évi ok
tóber 10-én és erre következő időben, 
merő önzésből és proselytismusból a tár
sulat árulóivá nem lesznek, ha valamint 
Szekesőn Freytag Ferencz és társai, 
Mohácson Goócs Gyula, Stajevits Pál és 
ezek szatócsból kilakolt Sancbo Panzája 
8tajevits János nyíltan nem bujtogatták 
volna a szekcsői és mohácsi birtokosokat 
arra, hogy sorakozzanak mielébb és kezd
jék meg a közép töltések építését, (Goocs
— a margitszigeti védgáttársulatnak 1878. 
okt. 10-ig volt pénztárnoka, — ki mint 
ilyen 1877. február 15 tői, egész 1878. okt. 
10-ig folyó időre 3800 ftot húzott a véd
gáttársulat pénztárából, de m. évi okt. 
10-iki közgyűlésre beadott számadásait 
alá sem irta — a mohácsi képviselő tes
tület 1878. évi decz. 31 iki közgyűlésben 
nyiltan kimondotta, miszerint a ministeri- 
leg jóváhagyott védgáttervezethez — mely 
pedig az ő beleegyezésével is jött létre s 
hagyatott jóvá a miuister által, — még 
mindig fér szó, azt közép védgáttá lehet 
átváltoztatni, és animálta a közgyűlés 
kevés számú dissideusét, hogy fogjanak 
hozzá a közép töltések építéséhez, hogy 
sem ő, sem Stájevits Pál és társai soha

sem szavaztak a rainisterileg jóváhagyott 
nagytöltésekre') — ha mi arról nem len
nénk meggyőződve, hogy azon non épin 
irigylésre méltó taktikának és inanoever- 
nek, :u Ivet Perezel Miklós, Kószits Szi
lám, Freytag Ferencz és társai insceni- 
rozt ik, nem volt más czélja, mint consta 
talui az 1871 : XXXIX. t. ez. 24. és 25. 
§-aiba;i jelelt eseteket, — megbuktatni a 
védgáo.irsnlat többségét (mivé! a társulat 
nem az ő kedve szerint restaurált s nem 
akarja vállalkozók kezeire játszani a töl- 
tés-épitési) és egy kormánybiztos kezeire 
(valosziuuleg Perezel Miklósra gondoltak) 
juttassák a védgátépités foganatosítását* 
mi soha sem említettük volna fel a véd
gáttársulat keletkezésének metaraorphosi- 
sait, s befejezett tényeknek tekintvén a 
védgáttársulat tényleges hatalmi alakulá
sát, alapszabályait tervezeteit, ben a tár
sulatban foglaltunk volna álláspontot, s 
egyedül a múlt évi október 10-iki köz
gyűlés állapitmányaihó! indulva ki töre
kedtünk volna, a társulati képviselet jo
gos, igazságos és méltányos elintézésének 
az ártéri belvizek műszakilag biztos leve
zetésének, a fokok mielébbi eltöltésének, 
az árfejlesztésnek, a védgát kijeleléiének, 
az árterület osztályozásának s e tekintet
ben a báesmegyei árterületi községek jo
gos igényei méltányos alapokon elintézé
sének, a kisajátításnak és a védtöltések 
nem vállalkozók, hanem házi kiépítésének 
kérdéseit, a társulati pénzügyeket rendezni.

Most azonban, miután a mohácsi bir
tokosok társzövetségét, melynek képvise
lete m. évi okt. 10 ig nyílt ellensége volt 
a társulat törvényellenes alakulásának, 
alapszabályainak és tervezeteinek s a tár
sulatba csak akkor lépett, midőn jogos 
követelései nem csak a társulat közgyű
lése, hanem a legutolsó lornm által is 
visszautasittattak, éppen a fennevezett tár
sulat és védgátalapitó apostolok által a 
legvakmerőbb módon azzal gyannsitíatik; 
mintha a birtokosok társszövetsége kezde
ményezte és hozta volua létre a társulatot 
és a miniszterileg jóváhagyott védgátot;
— felhasználva a Kántz Adolf ur szíves
ségéből nyeri, de különben is nyilvánosan 
tárgyalt és köztudomású forrásokat és 
adatokat el kell mondanunk a védgáttár
sulat fenjellemzett apostolainak m. évi 
okt. 10-én és azóta viselt dolgait tárgyi
lagosan körvoualozzuk a társulat keblében 
és azonkívül a mai napig történteket.

A műit év okt. 10 iki közgyűlés ren
desen folyt le annak l’erezel Miklós által 
előidézett feloszlásáig. — Mi kik e köz
iemén}’! tesszük, személyesen jelen voltunk 
e közgyűlésen.

Első tárgy volt a választmánynak a 
társulati képviselők hatalicazványainak ve
rd icatioja iránt beadott véleinényes jelen
tése, s Balogh Károlynak euuek ellenében 
az alapszabályok 5. 10. 19. és 29. § ainak 
megváltoztatására, a veriticatiónak egye
nesen a közgyűlés hatáskörébe, s mivel a 
választmány nem az újonnan alakult tár
sulat és közgyűlés kifolyása, egy 5 tagú 
bizottsághoz leendő utalására vonatkozó 
iiiditvauya. — A választmány jelentése el 
fogadtatott, 140 tag és hatalmazványa 
veriticaltatott, az említett inditváuy nem 
lévén tárgysorozati reudeu, ériutetleuül ha 
gyatott A mohácsi birtokosok társzövet
ségének képviselete pedig , mivel nem 
hozta fel a Szlamay lgnáez által hitele
sített birtokmutatást ezúttal sem igazolta
tott, hanem az érintett kimutatás telhozá 
sától lett a további igazolás feltételezve.

Második tárgy volt a mohácsi birto
kosok társszövetsége és a szekcsői 436 
szigeti birtokos részéről a társulat alaku
lása, alapszabályai és tervezetei továbbá 
képviselőjük hatalmazványáuak veritica- 
tiója tárgyában a választmány elutasító 
határozatai ellen benyújtott fellebbezéseik, 
melyek a közgyűlés többsége által eluta
sítóiig s a választmány határozatainak 
jóváhagyásával intéztettek el.

Harmadik tárgy volt az elnöknek és 
tisztikarnak lemondása s a lemondásoknak 
a közgyűlés általi elfogadása.

Negyedik tárgy volt Stajevits János 
indítványa, melynek folytán Perczel Mik
lós újabban is elnökké választatott.

Ötödik tárgy volt: a védgátterveze- 
teknek miiösteri vég’eges jóváhagyása irái t 
érkezett leirat, mely elfogadtatott, a fokok
nak még 1878 bau eltöltése, az ártérnek 
részben határonkint, részben egyenkint 
osztályozása, a védgátépitésnek házilag 
leendő foganatosítása stb. elrendeltetett.

Hatodik tárgy volt az 1878. okt. 1-ről 
egész 1879. okt. 1 ig terjedő költségvetés 
megállapítása. — Előirányozva volt 237,180 
ft ltelybeub igyatott 209,135 ft tehát min
den ártérbeli catasteri hold után 5 ft ki
vetése engedélyeztetett.

Hetedik tárgy voit a számbiráló bi
zottság megválasztása.

Nyolczadik tárgy volt: a válaszlmány 
és a tisztikar megválasztása szótöbbséggel.
— Választmányi Jtagok lettek: Rampelt 
Adolf lovag, Majthényi József báró, Kra- 
rnolin Emil, Bésán János báró, Hinka 
László a pécsi püspökség ügyésze, Pyrker, 
Stajevits Pál, Streieher Henrik, Bárdos Ist
ván, Freytag Ferencz, Faller János, Púpé 
Sándor, Király István. Igazgató: Markovits 
Károly, — titkár és Ugvész: Balogh Ká
ro ly , _  pénztárnok: Horváth Antal, — 
számvevő: Maulichcr Ernő, - - mérnök : 
IJr. Calzoni János.

Midőn a választás befejeztetett, Perczel 
Miklós elnök, ki magas indignatióját már 
az ötödik tárgy közgyűlési állapitmányai- 
nál, melyek közé tartozik, hogy a köz
gyűlés többsége házilag rendelte a véd- 
gátak kiépítését, mig Perezel ur vállalko
zók által szerette volna eszközöltetni, ne
hezen tud'a fékezni, midőn azonban titkári 
Leporellója helyeit egy „nem Leporelló,*

hanem ő méltóságának nem épen legked
vesebb embere választatott (ki utóbb 1878. 
nov. 10 én szemébe raondá ő méltóságá 
nak és pedig tauu előtt, hogy ő [az újon
nan kinevezett titkár] senki önkénye, ha
nem törvény, az alapszabályok, a köz
gyűlés és választmány határozatai szerint 
fogja tisztét viselni) féket vesztett dühvei 
tört ki és mondott le az elnökségről, ürü
gyül hozva fel, „hogy a titkárul megvá
lasztott egyéuuel méltóságának (?) megsér
tése nélkül cgy asztalnál nem ülhet,'4 — 
pedig éveken keresztül ült vele mint nyílt 
és nagyon drága ellenséggel egy asztal
nál — és öklével fenyegetve a helyei fő- 
herczegi uradalom igazgatóját, s oly dol
gokat hányva fel neki, miket ez figyel
mére nem méltatott, utána Stajevits Pál, 
Perezel úrnak ezen uszályhordója lemondva 
a választmáuyi tagságról; — a közgyűlési 
terem kiürült.

Meg kell jegyeznünk, hogy Balogh 
Károly az ujouuan választott titkár és 
ügyész, jóval a választás előtt elhagyta a 
gyüléstermet és megválasztása előtt a tár
sulati birtoktöbbség ál al felhivatván a 
titkárság is  ügyészség elvállalására, mi- 
dőu ezt a birtokos közönség társszövetsége 
jeleu volt elnökének és több társszövetségi 
tagnak s Ugytársaiuak beleegyezésével el
fogadta, haza eltávozott: — tehát az el
nöki botrányos kihikiidás alatt távol volt 
s eként becsületében Perczel Miklós által 
háta mögött támadtatott meg.

Alig terjedt el Ilire az eluüki szemé
lyeskedő botránynak, láttuk Baloghot, 
midőn Perezelt szokott lakásán kereste, 
ki azonban már feltalálható nem volt, s 
mindnyájan, kik Baloghot közelebbről is
merik örültek, hogy először nem volt a 
közgyűlés befejezése után történteknél je
len, hogy másodszor utalóban nem talál
kozott mindjárt az első benyomások Ita
tása alatt ő méltóságával.

No de mindaz, mi Prczel és Balogh 
között illetőleg az előbbi által ennek háta- 
megett történt, m. é. okt. 10-ik és nov. 
20-ika közötti időben lovagias utón ki
egyenlítetett.

Figyelmeztetjük mégis olvasóinkat, 
hogy ezen kiegyenlítés után m. évi uov. 
20 án Perczel Miklós ismét olyasmit tett, 
mi nem csak a fene bitiek előadását, ha
nem az e tárgyban később előadandókat 
is teljesen kimenti és igazolja. — Figyel 
in >ztétjük arra is, hogy Perczel Miklós és 
Balogh között 1839, különösen pedig 1872. 
óta politikai okokból igen feszültek vol
tak a viszonyok, és a közeledés 1878. aug. 
és szeptemberben Perczel Miklós részéről 
történvén, ez e két hónap alatt többször 
barátságosan ült Baloghal egy asztalnál, 
vele magánügyeiben is értekezett, utóbbi 
időben társulati hivatalosokban levelezett 
is. A védgátügvben azonban Balogh ál
landóan megmaradt a képviseltjei érdeké
ben elfoglalt állásponton, azoknak bele
egyezésével lépett m. évi okt. Kién a 
társulatba s foglalta el a titkári és ügyészi 
állást, és mondott le arról, midőn a társu
lati ügyészséggel f. hó 16 án a kormány
biztos által megkiuáltatott.

Röviden fogjuk most elésorolui a tár
sulat kebelében m. évi okt. 10-ike óta 
clőfordultakat.

Midőn a társulat fenállásáért érdek
lődő s az árterületnek több mint felét 
képviselő tagok az látták hogy a társu
lati működés folytatása, a jkönyv hitele
sítése érdekében semmiféle intézkedés nem 
történt, midőn tudomásukra jutott, hogy 
Kószits Szilárd volt titkár az október 
10 iki közgyűlésen törvényesen és sza
bályszerűen megválasztott és a választ
mány határozatával felhatalmazott titkár
nak még kir. közjegyzői felhívásra sem 
szolgáltatja ki és adja át a társulat irat
tárát és pecsétét; az elnök lemondását 
már komolyan kelle venuünk, s ezen ag
godalmukban f. évi okt. 20-án Mohácson 
a „Kereszt* vendéglőben, Majthényi József 
báró felhívására a választmány tagjai ér- 
tekezetre megjelentek, s tekintve azt, hogy 
az értékezletre megjelentek az ártéri bir
tok felénél nagyobb részét képviselik, a 
„Kereszt* vendéglőből átvonultak a tár
sulat rendes helyiségébe s ott választ- 
mánynyá alakultak át, Majthényi József 
bárót ad actum elnökké választották s a 
f. évi okt. 20 iki választmányi jkv. sze
rint az elnökválasztási közgyűlés határ
napját f. évi nov. 14 ikére kitűzték.

E választmányi ülésre adtak he a tár
sulat egykori apostolai egy nyilatkozatot, 
mely körülbelül úgy hangzott, s melyet a 
választmáuyi üléseu jelenvoltaktól tudtuuk 
meg: „Méltóságon báró úr! A mohácsi 
sziget ármentesitésének általános haszna 
köz- és magáugazdászati szembontbőli czél- 
szerüsége előttünk, tisztelettel alulírottak 
által már évek előtt felismertetvén, mi 
vollunk a védgátépités eszméjének első és 
leghúhh apostolai, mi voltuuk ez eszmének 
oly bajnokai, kiknek a társulat alakítása 
létesítése, a kitűzött czél elérése körül a 
leghevesebb igazságtalanabb megtámadá
sokkal személyes becsületet sértő rágal
makkal megküzdeni kellett, — midőn azon
ban az 1878. október 10-én tartót! társ. 
közgg ülésen azon szomorú tapasztalatot 
kellett merítenünk, hogy az uradalmak 
egyesülve eddigi áldozat készségünket *) 
teljesen figyelmen kívül hagyva, a községek 
és kisbirtokosok kárára vesztére saját előnyük 
e ötérben kirívó tolása mellett szövetkeznek 
és az önzetlen **) munkásságát a köz
jóiét előmozdításában fáradhat lan és ernye- 
detlen szorgalmát, — tán függetlensége és 
le nem igázhatása végett, — elölik: igen

*] Évenkint 2400 frt fizetést húzott s más 
egyebet a titkár ur.

**] P. o. Szép évi fizetése mellett, midőn tit
kár úr szűrét a társulat kitette, a társulatot el
árulta, deuuucialta s kormánybiztost hozott nyakára.

természetesnek fogja méltóságod tartani, 
mikép jövőre mi leendünk a védgát esz
méjének legnagyobb ellenségei és létesíté
sének útjában a hol csak lehet akadályo
kat görditendünk. Ezért kijelentjük, hogy 
méltóságod által összehívott értekezletben 
részt venni nem akartunk, és minden bár
mily elhatározás ellen ünnepélyesen tilta
kozunk, fogadja egyébiránt méltóságod 
megkülönböztetett tiszteletünk kifejezését. 
Dszckcső október 18. 1878. Kószits Szilárd 
s. k. Freytag Ferencz s. k. Faller János 
s. k mint a dszekcsői közbirtokosság 
megválasztott képviselői. Király Istváu 
dszekcsői biró.“

A jkönyv szerint e választmányi ülé
sen jelenvoltak az 51,000 c. holdból közel 
30,000 c. hold ártéri birtokot és 140 közöl 
97 veritieált szavazatot képviseltek. Meg
lő va volt minden választmáuyi tag, Papé 
Sándor urat kivéve, kiről az újonnan meg
választott titkár, ki a választásnál neui 
volt jeleu, s ekkéut nem tudta, bogy iga
zolt tagja-e a társulatnak, meglett e a vá
lasztmányba is választva ?

A nov. 14 iki rend. közgyűlésre meg 
volt híva egyénenkint a társulatnak min
den és 140 igazolt tagja és képviselője, 
s a közgyűlés hirlapilag is kibirdettetett. 
— Megemlítjük azt is, hogy Perezel Mik
lós úr még a nov. 14-iki közgyűlés előtt 
jelentette ki nov. 10 én, hogy a hozzá in
tézett felkérés folytán, ha megválasztatik, 
az elnökséget elfogadja.

E közgyűlésen is képviselve volt az 
ártérből 34,000 cat. hold és 98 szavazat.

A közgyűlésen B. Majthényi József 
az elnök választás eszközlése czéljából az 
elnökség ideiglenes vezetésével megbizat- 
ván, Perczel Miklós ur eddigi elnök egy
hangúlag választatott meg elnöknek s 
erről a jkv. átadásával ugyanazon napon 
értesittetett.

Perezel Miklós úr azonban, miként hi
vatalos levelei igazolják, m. évi nov. 14. 
eltogadta, nov. 15-én ismét nem fogadta 
el az elnökséget, — hanem m. évi nov. 
20 áu a társulatot beperelte, 23 án a tár
sulat pénztárát ingóságait biróilag lezára 
tatta, helyiségét lepecsételtette. — Mind
ezen támadások ellen a társulat, mely a 
Perezel Miklós által negotiált (5000 ftra 
még in. évi april 9-én teljes fedezetet 
nyújtott, érvényesítette a jogorvoslatokat.

Erről Majthényi József báró tudósit 
tatváu, mint ideiglenes elnök, miután az 
elnökválasztás, melynek eszközlése czéljá
ból az elnökség vezetésével megbizatott, 
befejezettnek nem tekinthetett; folytatóla
gos elnökválasztás, a f. évi okt. 10 iki 
közgyűlés jkvének hitelesítése s némely 
időközben felmerült ügyek tárgyalása vé
gett f. évi deez. 14-én megtartandó rend
kívüli közgyűlésre összehívta az igazolt 
társulati tagokat.

Ezen közgyűlés azonban, miként a 
jkvből kitetszik — miután ideigl. elnök 
akadályozása indokából helyettes elnököt 
választott, — Hintán helyettes elnök meg
választása után kitűnt, bogy az árterület 
felének képviselete hiányából nem hatá
rozatképes, az alapszabályok 19. § ához 
képest megbízta helyettes elnököt, bogy a 
választmány által egy ujabbi folytatólagos 
rendkívüli közgyűlésre oly hozzáadással 
tUzzüu határnapot, bogy a közgyűlésen 
tekintet nélkül a jelenlevők által képviselt 
árterület mennyiségére, jogérvényes hatá
rozatok fognak hozatni, minden további 
határozás nélkül feloszlott.

Ezek folytán helyettes elnök a foly
tatólagos rendkívüli közgyűlés határnap
jának kitűzése és a tárgysorozat megálla 
pitása czéljából megtartandó választmáuyi 
ülésre kitűzte f. évi decz. 23 át.

E választmátyi ülés szintén nem lévén 
határozatképes, további intézkedésig fel
oszlott, annálfogva is, mert tudomására 
jutott a megjelen' választmányi tagoknak, 
hogy a ministerium valószínűen a védgát- 
tervezetek és a védgátépités ellen Mohá
cson és Szekesőn előfordult és nagydi- 
mensiókat öltött s az úgynevezett após 
tolok agitatiői folytán kormánybiztost ne
vezett.

A társulat tehát meggyőződésünk sze
rint a m. é. okt. közgyűlés határozataiban 
a kormánybiztos kinevezéséig létezett, mert 
volt ideiglenes elnöke, — létjogáról nem 
mondott le. mert elismertetett, védekezni 
egykor jól fizetett tisztjének hálátlan fon- 
dorltodásai ellen, méltóságán alólinak tartja 
s nyugodtau várja be azon kormánybiztost 
kinek kiküldését nem ő (a társulat több
sége) hanem annak elnöke, titkára, egy 
fondorkodó kisebbség — (de semmi esetre 
sem a báesmegyei ártéri községek és a 
kanosai uradalom, mert ezek állandóan 
és következetesen mindenkor tagadták a 
társulat-alakulás törvényességét, aunak lét
jogát) provocálta.

Visszatérünk most Perczel Miklós úr
nak a társulat ellen indított perére bizto
sítási végrehajtást szorgalmazó és nyert 
kérvényeinek, a kereset veszélyezésének 
igazolása alapjául felhozott állitól tgos ok
irat jellemzésére megtesszük majd a con- 
clusiót.

M o h ács  1879 j a n u á r  17-én
Perczel Miklós, mint védgáttársulati 

elnök az 1878 ápril 9-iki közgyűlés előtt 
Goóes és Kósziescsal 6000 ft. kölcsönt 
negotiált a társulat részére. Volt-e arra 
megbízása, nem tudjuk, — annyi bizonyos 
hogy a múlt évi ápril 9-iki még a régi 
törvényellenes alapon szervezett közgyűlés
2. sz. alatti határozatában, ezen 6000 írt
ért egyetemleges szavatosságot vállalt, de 
egyszersmind fedezetet is szolgáltatott, 
midőn az ármentesitendő terület minden 
holdja után 25 krt, tehát 12750 írtnak 
kivetését és beszedését engedélyezte és 
behajtatni rendelte, indokul felhozván, hogy

szabadulni akar a kölcsö.. 12 #/0 kama
taitól. —

Ennek d iczára, midőn Perezel m. évi 
okt. 10-én az elnökségről először lemon
dat, midőn az elnökséget m. évi nov. 14- 
kéu ismét elfogadta, de nov. 15 én más 
napon ismét lemondott, nov. 20 án Remé
nyi Antal a Ferencz-csatorna részvénytár
sulat jogtanácsosa és védgáttársulati tag 
szentélyében, 98í7,p-878 sz. alatti keresettel 
a védgáttársnlatot, ezen 6000 írtért, a 
pécsi kir. törvényszék előtt beperelte, s 
ugyanazon napon 92,8/p. sz. alatt a társu
lat ingóságaira, pénzköveteléseire s összes 
vagyonára biztosítási végrehajtásért folya
modott.

A követelése veszelyezéset a m. évi 
okt. 10-iki ismeretes közgyűlésnek mai na 
pig soha sem hitelesített, de IVr -ze1 által 
jkvi kivonatban felhozott állítólagos hatá
rozatával kísérelte meg bebizonyitni melyet 
biztosit, végr. kérvényéhez E. alá csa
tolt be.

A pécsi kir. tszék (állván egy elnök
ből s ha jól emlékszünk Bogyay és Kis
faludy Imre tagokból) Bogyay tszéki biró 
előadására, jóllehet a keresetből, a vég
rehajtási kérvényből és a C. alatti april 
9-iki társulati közgyűlés 2. sz. alatti be
csatolt határozatából tisztán és világosan 
látta : miszerint a társulat nem állott váltó 
nexusban azon takarékpénztáraknál, me
lyeknél Pcczel a 6000 Irtot negotiálta, 
láthatta és tudhatta, hogy a védgáttársu- 
lat ugyanazon határozatban Perezelnek fe
dezetet is nyújtott, — jóllehet az E. alatti 
állítólagos jkvi kivonati határozatból, (mely 
máig sem lön hitelesítve, mely határozat
nak tartalma a sértésen kiviil tendentiosus 
rágalmat is tartalmaz, amely rágalmakat 
maga Perezel visszavont okt. 10 és uov. 
14 ike közötti időközben) meglehetett győ
ződnie, h ogy az minden hiteless igét nél
külöz, mintán önmagában e határozati 
tervezetben szóról-szóra ez áll: „ityképen 
az egész közgyűlés további intézkedés vagy 
határozás nélkül el- és szétoszlottá — A 
követelést valódinak, a veszélyeztetés va
lószínűségét igazoltnak mondotta ki, s a 
bizt. végrehajtást elrendelte, s azt m. évi 
novb. 23-án a gáttársulat összes vagyo
nának, sőt hivatalos helyiségének lezárol- 
tatásával foganatosította is.

Kérjük ezen tételekre a legkiválóbb 
figyelmet:

A gáttársulat ideiglenes elnöksége 
ügyésze által semmiséget panaszlott s ki
fogásokat nyújtott be, az elébbi még nem 
intéztetett el, az utóbbi Perczel részérőli 
védekezés elmulasztásával f. hó 10-kéu 
betárgyaltatott.

Ebbő! most levonjuk a jellemző moz
zanatokat.

Perczel felperesi állításai szerint a 
gáttársulat el- és feloszlott, tehát nem lé
tezett — hogyan és miként lehetett azt 
perbe idézni? hogyan és miként lehetett 
ellene bizt. végrehajtást elrendelni és fo
ganatosítani? nyomozni nem akarjuk.

Perczel volt, ki a társulati elnökségről, 
melynek kezeiben volt az adott fedezet, 
kétszer lemondott. 0  volt, ki a társulatot 
azon bonyodalmaknak tette ki, melyeket 
a kormánybiztos kiküldésének ürügyéül 
használtatott fel.

Perezelnek minornm gentium kisebbségi 
emberei, uszálybordói, megbuktatással fe
nyegették a társulatot (fenuebb közöltük 
Kószits és társainak levelét) Kószits fel
adással és vizsgálattal fenyegette a gát- 
társulat közszeretet és közbecsülésben álló 
ideiglenes elnökét (ha tagadja, reprodu
káljuk M. .1. báróhoz intézett levelét) ezen 
kisebbség emberei bujtogatták Szekesőn és 
Mohácson is a szigeti birtokosokból <Vló 
nápet a társulat és tervezetei ellen, (ők, 
kik alapitói és apostolai voltak e társu
latnak és védgáttervezeteinek!) s midőn 
körmönfont agitatióikkal megcsinálták a 
kis és közép töltések melletti mozgalmat, 
s a jó szekcsőiek hozzá fogtak a kis töl
tés építéséhez, melynek folytatását az al
ispán ni. évi deezetnberben letiltotta, de 
Freytag jegyző a tilalmat csak január 12- 
kéu hirdette ki; denuntiálták a társulatot 
a közlekedési miuisternél, kormánybiztost 
kértek kiküldetni s azt el is nyerték Dár- 
day .Sándor, egy volt jogtudományi lap 
szerkesztőjének, most épen Mohács választó 
kerületi országos képviselőjének általuk 
óhajtott személyében

L)e a legjellemzőbb mozzanat az, bogy 
ugyanazon Perezel Miklós, ki múlt évi 
október 10 ike és uov. 14 ike közötti idő
közben mindazon az oct. 10-iki társulati 
közgyűlésen Balogh ellen nem szembe, 
hanem háta mögött mondott rágalmakat 
Simonfay János pécsi ügyvéd és volt or
szággyűlési képviselő és Hakscb Emil 
ügyvéd és a „Pécsi Figyelő* szerkesztője 
előtt, midőn ezek tőle Balogh nevében 
elégtételt követeltek, visszavonta; — a 
biztosítási végrehajtási feuemlitett 9828/p. 
sz. alatti kérvényhez E. alá csatolt állító
lagos, de nem valódi jkvi kivonatban pe 
dig újólag ismét felbáuyta éspedig bíróság 
előtt, tehát nyilvánosan ismételte.

Perczel Miklós urnák ezen eljárása, 
melyet ezimezui nem akarunk, de lovagi- 
asnak semmi esetre sem tarthatunk, szol
gáltatott okot, bogy e kellemetlen esetet 
felemlítettük.

Különben elmondhatjuk Baloghra nézve 
Senecával: „non refert, quaui múlta in il- 
lum conjieiautur tela, cum sit nulli peue- 
trabilis. “

Annyi bizonyos: az igazságtalanok 
első fegyvere a rágalom! Calumniari au 
daeter etc. . . a Pasquile ig, miben Goocs 
és társai eddig oly jól remekeltek!

És ez, valamiut őszinte és osztatlan 
becsülésünk, a megsértett és a hatalom 
szolgái részéről üldözött, de semmi tekin
tetben ez előtt meg nem rendült lértiunak,



ki csak a mi jogainkért küzdött önzetlenül,
mert ezért ötét mindeddig a jogaikban 
sértett mohácsi birtokosok társszövetsége 
semmivel sem jutalmazta, — ki azon meg
tiszteltetést, melyben őt a társulat többsége 
részesité nem kereste s még azt is egyedül 
képviseltjei beleegyezésével fogadta cl,— 
ki ezen személye elleu intézett nemtelen 
bántalmakra soha okot nem adott, teljes 
elégtételül szolgálhat.

És most áttérünk a margitszigeti véd- 
gátügy legközelebbi és jelen állapotainak 
vázlatára. —

Dárday a kormánybiztos f. hó I l 
ikére egybehívta a társulati érdekelteket 
egy M diáeson megtartott értekezletre, sót 
meghitt olyanokat is, kik sem a törvény, 
sem a/, alapszabályok szerint érdekeltek
nek nem tekinthetők.

Meghívta különösen mindazokat, kik
nek 140 szavazatuk a ni. évi október 
11>-iki közgyűlésen részint mint birtoko
soké, részint mint birtokosok képviselőivé 
igazoltattak.

Igen, de az október 10-iki közgyűlés 
jkve és határozatai nem lettek hitelesítve, 
tehát nagyon természetes, hogy ezeu sza
vazatok képviselői nem képviselhetik jo
gosan az ártéri választó birtokosok érde
keit, azaz : tény, hogy a múlt évi október 
10 én újonnan megalakult gáttársulat nem 
létezik s Dárday kormánybiztos ur nem 
az. rteriilet valódi és igazolt képvisele
tével conterál.

A mohácsi birtokosok társszövetsé- 
géuek és egyúttal még egy csoportuak 
képviselője a couterentiában nem vett 
részt, s igy arról, .hogy a kormánybiztos 
ur minő elhatározását méltóztatott mani- 
testálni az 'rtekezlet előtt, nincsen tudo
másunk, de minket, mintán a kormány
biztos kiküldetése nem leli '.tett óhajtásunk, 
n ért többi között nem fektetett érde
künkben a kormáuybiztossággal járó évi 
négy vagy ötezer forint fizetéssel terhelni 
az. ártéri birtokosokat, uem fekszik érde
künkben a kormánybiztosi igazgató, tit 
kár, ügyész, számvevő, mérnök, hivatal 
szolga fizetését az okt. 1 < ►-iki állapitmá 
nyok ellenében felemelni, az okt. 10 iki 
leszállított költségvetésen, a töltések há
zilag leendő megépítésére nézve hozott 
határozaton változtatni sth. nem is ér 
dekel.

Ha megilleti a kormányt azon liafa 
lom, hogy rólunk, nélkülünk róhat reánk 
vagy közel I millióba kerülő vállalatot, 
— ha érvényesen mondhatja ki azt, mi
szerint védgátépités kérdésében (mely tisz
tán magánjogi) úrbéri választmányok, köz 
I irtokossági választmányok s nem azok- 
uak közgyűlései képviselhetik jogosan az 
ártéri magánbirtokosokat. — hogy ezen 
választmányoknál h e ly e s .i a közvetett vá 
lasziást, de midőn a mohácsi birtokosok 
törvényesen és a magánjog alapján ala 
kiüt társszüvetségéuek képviseletét azért 
utasítja vissza, mivel az közvetett válasz 
tás utján jött létre, — ha átveheti a in. 
évi okt. 10 én újonnan megalakult, de 
mivel határozatai nem hitelesíttettek, sem 
jogilag, sem tényleg nem létező védgát 
társulatnak teendőit csupán azon okból, 
mert a minisztérium jóváhagyott alapsza
bályokat, társulatot, tervezeteket; akkor 
az említett társszövetség képviselete nem 
ériutkezhetik többé kormánybiztossal, ha
nem akkor más törvényes utakon kell orvos
lást kísérelni. Addig pedig némán ugyan, de 
még se tétlenül uézui azt : hogy mit tesz 
Dárday ur az, ő Perezel, Stájevits Pál és 
János, Szlamay, (loócs, Freytag egykori 
kortespajtásaival, még se tétlenül engedni, 
hogy egy védgátépités kérdése politikai 
kérdéssé fajuljon.

Ks épen azért elmondjuk mindazt is, 
minő jogsértő lélekismeretlenséggel vezet
tetett a közlekedési miniszter ur tévútra, 
a m. évi okt. 10-iki társulati választá
sokra nézve Kószits és társai által.

Az mondatik ugyanis, hogy az okt. 
10 iki közgyűlés, midőn tekintet nélkül a 
társulati alapszabályok 21 ik §. b) pont
jában foglalt rendelkezésre, a tisztikar 
elbocsátása nélkül, az egyes tisztviselői 
állásokat ujaltb választás utján más egyé 
nek által töltötte be, átlépte jogkörét.

Ez azok részéről, kik igy iuf rotál
ták a közlekedési minisztert, vakmerő, az 
igazsággal és tényekkel ellenkező rá fo
gás, hazugság.

l’erezel Miklós m. évi október 10-én 
maga és a tisztikar nevében önkényt niou- 
dott le, e lemondást a tisztikar nem ki
fogásolta. ellene még Kószits sem szólalt 
fel, a közgyűlés pedig a lemondást elfo
gadta, s belebocsátkozott a választásba.

Tehát nem igaz, lmgy a közgyűlés 
átlépte jogkörét, mert az elnök és a tiszti 
kar a társulat njalib alakulása folytán 
lemondván, kénytelen volt elnököt és tisz
tikart választani.

Dárday kormánybiztos azon állítása 
sem igaz tehát, melyet e napokban te tt: 
„hogy ő a in. évi deezeniber végén, vagy 
f. évi január elejéu vezetésére liizc tt tár
sulatnál két rendbeli tisztviselői kart ta 
lálván, a közlekedési miniszter f. évi jan. 
14 én 18722/878 sz. alatt hozzá intézett 
rendeleténél fogva a f. hó 17 én Mohácson 
tartott értekezleten mindkét rendbeli tiszt
viselői kart állásától felmentvén, jogáuál 
fogva Kószits Szilárdot és társait (kor
tespajtásait) nevezte ki'4, —

mert jogosan és törvényszerűen csak 
az okt. 10-én választott tisztikar létezett, 
miután az okt. 10-iki előtti önkényt le
mondott ;

mert Raloghot titkári és ügyészi ál
lomásától nem menthette fel, mert arról 
már a conferentia előtt lemondott Dárday 
ur megbízottjának f. évi január 16-án, kit 
Dárday ur Baloghboz küldött, hogy őt 
a társulati ügyészség elvállalására fel

hívja, mit B tlogh azzvl utasított vissza, 
hogy magától a jelen kormánytól sem 
fogad el kinevezéstől függő hivatalt, an
nál kevésbé fogad el olyant ugyanezen 
kormánynak kinevezett biztosától, sőt le
mondott az által is, mert Dárday meghí
vására m. hó 1 ti án uem jelent meg annál, 
sem más nap a eonferentián.

Ex hoc nno disce ornnes!
Jogsértő raachinátiók által s a hatal

mi ténykedések hosszú lánczolatával jött 
létre és alakult a társulat — ily eszkö
zökkel és utakon került a kormánybiztos 
kezeibe.

Perezel Miklós társulati elnök kez
dette az elnökségről való botrányos le
mondásával a társulat vagyis inkább a 
jogaikban elnyomott ártéri birtokosok 
többsége ellen a kárhozatos actiót, — 
Készítsünk megszokott ármányaival sike
rült azt a miniszternél, ki leste az alkal
mat, keresztülvinni, még azt Dárday ur 
talán betetőzné, ha a Tisza-kormáuy még 
sokáig uralkodhatnék, — de a rcaetiő 
sem fog elmaradói.

El fog jönni a számadás napja s mi 
addig redületlenCl fogjuk megállaui he
lyünket a törvény alapján.

Wir sitzen am Ufer und warten auf 
Wind.

Még egy nyílt titkot is feltárunk a 
nagy közönség előtt. Olvastuk azt a Ke 
reuez csatorna i észvénytársulatnak a 87 3/g 
évi országgyűlés múlt évi julius havában 
tartott egyik ülésén kiosztott igazgatósági 
mauifestumából. Kezünkben van !

Ebben előadatik, hogy a részvény
társulat annak idejében a Baja-bezdáni 
tápcsatorna tervezetébe ezen csatorna véd- 
töltéseinck költségvetését !j is, — ezeket 
azonban az akkori közlekedési miniszté
rium törölte, azt helyezvén kilátásba., hogy 
majd meg fogja ő építtetni a mohácsi
margitszigeti ártér birtokosai által a nagy 
Duua balpartján a védtöltéseket, melyek 
azután megvédendik a tápcsatornát is.

Azonban a minisztérium a margit
szigeti védgáttársulatot 1875-ben a bara 
nyai főispán által, a szekcsői szolgálat- 
kész falusi nótárius által, és a mohácsi 
úrbéri választmány néhány érdekbe vont 
tagja Goóes és Stajevics által megindította 
ugyan, de megalakitni uem volt képes.

Közbejött az 1876. évi árvíz s 600,000 
titnyi kárt tett a baja-bezdáni tápcsatornán 
s ezzel összefüggő müveken, s talán ma
gányosoknak is.

Megjegyez-.tik, hogy ezen kárt — az 
említett emlékirat szerint — maga a kor
mány becsültette meg.

Az egészből pedig az a tanulság: 
hogy a margitszigeti védgáttársulat oly 
igen erőszakolt megalakítása, a védgátak 
kiépítése uem országos, nem is épen helyi 
érdek; hanem a kormány müve, melyet 
most már a Fereuez-esatorna-társulat is 
szorongat az ő teljesen jogos kártérítési 
követeléseivel, még a parlamentben is etnel- 
kedbetik vihar, —- mely a 600,000 frtnyi 
kárért a minisztérium feje felé zúdulhat.

Ez tehát a kormánybiztos kiküldeté
sének nyitja.

Annak meg, hogy miért lön épen 
Dárday Sándor ur, ki a töltésépítéshez 
annyit ért, mint hajdú a harangöntéshez, 
kikü'dve, megint az a származása ; mert 
kormánybiztost Perezel Miklós provoeált, 
Kószits Szilárd az ő titkára kért, denun 
tiálva a társulatot — ezen Kószits Szilárd 
és társai pedig Dárdaynak kortespajtásai.

Mindezek után visszatérünk annak 
megbirálására, vájjon miuő viszonyban áll 
a kérdésbeli védgátba befektetendő magán 
tőke azon haszonnal, melyet a védgátak 
által megvédendő árterület fog közgazdá
szat! tekintetben az egyéni birtokosnak és 
a közállamnak nyújtani ? Es itt meg kell 
jegyeznünk, hogy ezen kérdésbeli ármen- 
tesitési vállalattól az állam még azon 100 )0 
frt előlegezést is megtagadta, melyet tőle 
a társulat kért, s lmgy ezen egész inpro- 
ductiv vállalatot az érdekeltek magány 
tőkéiből akarja létrehozni, — holott a vál
lalatot saját mulasztásainak takargatása 
ezé Íjából uem az ártéri birtokosok függet
len tényezői akarják, hanem maga a kor
mány erőszakolja — egy Kószits meg 
Dárday által az ártéri birtokosokra, 
-  holott [). o. a tiszai töltések biztossága 

érdekében maga az állám közel 0 millió 
Irtot költött a Tisza-szabályozásra, — inig 
a margit-szigeti s egyátalában a dunai 
tolyamszabályozásra, s különösen a mar
gitszigeti védritüvek biztosítása által igé 
nyelt szabályozási műveletekre egy lillért 
sem kötelez, egy tillért sem ad, sőt a 
baja-bezdáni tápcsartorna megépítésénél 
teljesen elzárta a margitszigeti belvizek 
természetes régi lefolyását, minek követ
kezése, lmgy 1870 óta a Margitasziget 
nagy része viz alatt áll, az adónak és az 
adóalapnak érzékeny károsításával.

Nyíltan és jól meggondolva állítjuk : 
hogy a mohácsi margitasziget i védgát 
építése inprodnetiv vállalat az államra, és 
nem reproductiv befektetés az ártéri bir
tokosokra nézve.

Mély, orvosolhatlan bonyodalmakat 
idézett elő az ország háztartásában a va- 
sutakra torditott drága idegen tőkék be
fektetése, — azt kétségbee jtőleg igazolják 
az országos költségvetések évi deficitjei.

Magyarországban van művelés alá 
fogható kész löld elég, de nincs tőke és 
iparos gazdászi munkás kéz.

Azon drága tőke tehát, melyet idegen 
hitel nyújt alig fog az államnak produc- 
tiv, még kevésbbé az érdekbe vont ma
gánbirtokosnak reproductiv jövedelmező 
forrást nyitni, akár országos, akár magán 
tőkeképzést, pénzügyi emelkedést biztositni.

Hanem igen is megakasztja különösen 
Mohácsot culturalis emelkedésében, akár 
ha három év alatt kiszivattyúzza tőkeér

tékét 374,045 frt erejéig, akár In egy 
drága kölcsön migis k i n i  ii ét .32 évi 
törlesztése mellett tizet míjdaem még egy
szer annyit.

A költségtervezet szerint, melyben 
pedig a tisztikar fizetései és a fent irtás 
évi költségei nincsenek tőkésítve, 781,225 
frt 33 krban vau a ministerileg jóváha
gyott tervezet foganatosítása felvéve, h >- 
lőtt alig szenved kétséget, begy beleke- 
1*111 1,030,003 ttba
ha a gát kiépül, hogy ma
gát a város a végpusztulás
tól megmentse, kikeli épitnie 
város melléki töltéseit, me
lyek 60,030 írttal vannak 
előirányozva 60,000 írt
és védtöltéses csatornát kell 
épitnie a lancsuki vizek le
vezetésére. mi ismét Dele - 
kerül 32,'Mi frt

Összesen 1,102,033 frt
Hát mennyibe fog még kerülni az ar

tézi szigeti, fenék- ló- eső és egyéb a 
baja-bezdáni csatorna megépítése folytán 
természetes régi lefolyásukban teljeseit 
megakadályozott belvizeknek levezetése i

Ki saját olcsó tőkéjét fekteti be, mint 
a bellyei töherczegi uradalom és 103 kis 
birtokos közül 5°/#; auuál leltet tőke re- 
productió, — de a véradó tőkéje ; a nép 
zöm •, melynek áruientesitett birtoka adós 
Ságokkal vau terhelve, el fog veszni és 
nem fogja elviselhetni az ártér minden 
holdjára eső 16 egész 17 It gátépitési 
költség fizetését.

„Eiue jede wirtschaftliche Attlage ist 
uur dann ricbtig, weuu sie ihr Kaphat 
wieder erzeugt/ — mondja egy hírneves 
államgazdász. Ezt pedig a Margitasziget 
ármeutesitésébe fekteteudő roppant tőke 
befektetésből várni nem lehet.

Apróbb részletekbe nem bocsátkozunk.
Tegyeii Péclty Tamás ő excelentiája, 

mit tenni akar, — ami jogos igényeink 
elnyomattak ugyan, de mi a törvény kor
látáin túl még sem megyünk, hazafiságból 
nem megyünk óvatosságból, de jó lélekkel 
merjük tanácsolni: maradjon a törvény 
alapján, rehabilitálja magát, a saját és 
jól fizetett tisztviselői által nem a legtisz
tességesebb emberek által és utakon ki
játszott társulatot, kívánva:

„Ne poeuis Nemesis reptscat,
Est vehemens Dea; laedere hanc 

caveto!“
K . és 14.

a mohácsi birtokosok társszővetségéaek 
tudósítói.

A hagyatéki ügyekben,
A semmitőszék e napokban érdekes 

ülést tartott. Az országbíró elnökölt s részt 
vett az ülésben a semmitőszék minden 
bírája.;

A tanácskozás tárgyát bizonyos R ■eit- 
bauer féle hagyatéki ügy képezte, mely
ben a pesti töryényszék és a tővárosi árva
szék között illetékességi összeütközés in e- 
riilt löl miután az említett hagyaték áta
dása iránt intézkedni mindakét hatóság 
igényelte a jogosultságot.

Az ügyben a semmitőszéki teljes ta 
náesülés a következő elvi jelentőségű ha
tározatott hozta:

„Az 18,7. XX. t. c. 243. §. által a 
gyámhatóságok elé utasított öröködési 
ügyekben, midőn az örökösödésre hivatott 
szentélyek, vagy azok egy része ap ti hata
lom, gyámság vagy gondnokság alatt áll, az 
átadási végzés hozatalára akkor is, ha a 
hagyaték ingatlan javakból áll, nem a 
hagyatéki bíróság, liánéin a gyámhatóság 
illetékes.-4

Megjegyzendő, hogy a törvényszék 
éppen azon alapon igényelte a kiadás jo 
gát a maga számára, mert a hagyatékhoz 
ingatlan javak is tartoztak.

A nagy h a rsá n y  i b o r te r m e lő k  
e g y le t é n e k  id e ig le n e s  a la p s z a 

b á ly a i.
1. Az egylet czime: „Nagyharsányi 

bortermelők egylete.-4
2. Az egylet czélja: A nagyharsányi 

vörös bor jó hírnevét a kereskedelmi pia- 
ezokon megalapítani, e végre a pincze- 
egylet borait központi kéz eléssel keresett 
czikké teuui, s ezáltal úgy a pinczegaz- 
dászatot, mint a nemesebb szőlőtermelést 
előmozdítani.

3. E czélra alulírottak hat évre tár
saságot alapítanak, egyforma betéttel s 
hat év ntulva a nyeremény közös felosz
tásával.

4. Minden egyleti tag alaptőke gya
nánt az egylet beállásakor 283 liter bort 
termesztményben hordóval együtt egyszer 
mindenkorra a közpiuezébe betenni s Itat 
évig az egylet rendelkezése alá adui 
köteleztetik.

5. A borok elhelyezése s központi 
kezelése czéljából közpiuezehelyiség bé- 
reltetik.

6. A borok értékének s az egylet hi
telének emelése czéljából a betett bor rész 
vények^ nagy kádakban egyezteteudők s 
azután hordókba lefejtendők.

7. Az egylet minden kiadásai a be
téti tőke pénztárjövedelmeiből, szükség 
esetén annak tőkéjéből fedeztetnek.

8. Minden egyleti tagnak eladandó 
bor mennyisége összeiratván, megbirálta- 
tik 8 osztályoztatik s ha az egylet firmája 
alatt eladatik, a társaság az eladóval sza
bad alkura lép.

9. A társaság mindaddig mig egyleti 
tagoktól vásárolhat, mis helyen és má
soktól bort nem vásáro latul.

10. Az egyletbe belépés határidejéül

bezárólag folyó évi deczember 31 ke ki- 
tüzetik, °az azontúl belépni kívánók az 
egylet általános szavazattöbbségével meg
állapítandó feltételek mellett vétetnek fel.

11. Minthogy a hordók nem egyfor
mák a mely egyleti tag 283 literen felül 
teszi be illetékét, annak a többlet az első 
eladáskor visszatérittetik, ellenben a ki a 
kiszabott illetékuél kevesebbet tett be, az 
a hiányt köteles után pótolni.

12. Az egylet egyik főtörekvése leeud 
a Siklóson vagy vidékén Villányban és 
az alsó baranyai hegyvidéken netalán 
alakulandó piuczeegyletekkel érdek és ke
reskedési szövetségbe lépni, s ha a bara- 
nyamegyei központi gazdasági egyesület 
a, bortermelés ügyét központi vezetése alá 
veendi vele szervi összeköttetésbe jutni.

13. E czélból az egyleti üzlet ked
vező gyarapodása cselében boraink sike
resebb eladása tekintetéből Villányban 
egy közpiuezét vagy esetleg boiminta 
raktárt feláliitaui szintén hivatásának is
merendi az egylet.

14. A piuezegazdászat emelésére nézve, 
mihelyt egylettiuk péuztára megengedi, 
egy helybeli ifjúnak a budapesti országos 
viuczellér képezdébeu leendő kitauittatását 
eszközleudi.

15. A közpiueze berendelésére nézve 
pénztárunk viszonyaihoz mérve, iniudeu 
legszükségesebb piuczefeiszerelési eszközö
ket megszerzendő

16. Az egylet éléit áll a tisztikar u. 
ni. e 1 uö k , ig a  z g a  t ó, j e gy  z ő, p é n z 
t á r n o k ,  k é t  p i n c z e g a z d a  és k é t  
e l l e n ő r .  Kik a fentebbi pontok értelmé
ben iutézkeduek, eljárnak, s minden eljá
rásukról az egyletnek felelősek.

17. Tömeges megrendeléseknél s ela
dásoknál az egylet minden tagja közgyű
lésre meghívandó, melyen azonban a je
lenlévők szótöbbséggel határoznak; kisebb 
eladásokat ötven akoig (3(J hectoliterig) a 
tisztikar közvetít, melyről a közgyűlésnek 
telelni tartózik. A közgyűlést, az elnök, 
euuek akadályoztatása esetén az igazgató 
mindannyiszor, a hányszor a szükség kí
vánja, egybehívja, a gyűlésen elnököl a 
végzéseket kimondja, jegyzőkönyvbe vé
teti s felelőség mellett végrehajtja, a pénz- 
tárnoki számadásokat minden hónap végén 
megvizsgálja s azokról a közgyűlésnek 
jelentést tesz. Az egylet pecsétjét gondvi 
selése alatt tartja s csak egyedül egyleti 
ezélokra használhatja.

18. Minden a tisztikart illető további 
kötelességek, valamint az egylet érdekeit 
közelebbről illető intézkedések azon időre 
tartatuak fent, mi koron az egylet rendes 
alapszabályokat kidolgozván, azokat a 
magas kormány megerősítő záradékával 
ellátja, illetőleg nyilvánossá váiaud.

Kelt Nagyharsáuy, okt. 23. 1878.
Zágonyi György, nép anitó, 

a bortermelők egyletének igazgatója.

T o r v é n y s íé k i  C sa r n o k .
Erdős Éva és társai felpereseknek, 

Erdős Zsuzsa és férje alperesek ellen le
folyt örökösödési pere. — Dobszay István 
pécsi lakós felperesnek Zsoluay Vilmos 
alperes ellen 515 frt. és járulékai iránt 
lefolyt pere.

Büntető, február 12 én Kovácsevies 
Milos és társai bolmányi lakósok elleni 
bűnügyben Curia mint legfő,ib itólő széki 
Ítélet hirdetés. Dömötör István kopácsi 
lakos elleni ember ölési bűntettel vádolt 
bűnügyben végtárgyalás. — Eucz József 
és társat elleni bírói zártöréssel vádolt 
bűnügyben végtárgyalás, február 14-éti 
Tóth József elleni ember ölési bűntettel 
vádolt bűnügyben végtárgyalás. — Szöllősi 
Pál és társai mohácsi lakósok lakósok 
elleni bűnügyben végtárgyalás. — özv. Vö
rös Mihályné és Mayer Rozália elleni 
bűnügyben végtárgyalás.

Különfélék,
— Baranyamegye bizottsága f. hó 

10-én délelőtti 10 órakor a megyei terem
ben rendes évnegyedes közgyűlést tart.

— A pécsi jótékony nö'gulet már 
szétkiildte meghívását a legközelebb meg 
nyitandó gyermekkert és ezzel összekötött 
helyiségek felszerelésére szükséges költsé
gek némi pótlására február 24 én a „Ha- 
tyu4 és „Casiuo" egyesített helyiségeiben 
rendezendő táuczvigalonunal egybekötött 
közvacsorára. — A mennyiben egyesek, 
kik arra igényt tartanak, ily meghívást 
a bizottmány elnézéséből, vagy bármi ok
ból nem nyertek volna, kéretnek, hogy 
ebbéli kiváltságukat a rendező bizottság 
elnöke Hakseh Euiilné egyleti alelnöknő- 
uek (ferencziek utczája 22. sz.) tudtára 
adják, mire a meghívónak megküldése 
iránt azonnal intézkedés fog tétetui.

/I szinügyi bizottság színházi alap- 
tőkéjenek növelésére, 1879. évi február Itó 
17-én fényes álarezos táuczestélyt rendez 
a p ’-esi színház helyiségében, melyre a t. 
ez. közönség tisztelettel meghivatik. A pá
holyok Schapriuger Mór ur, mint egyleti 
pénztárunknál, belépti-jegyek a bál napján 
a színházi pénztárnál kaphatók. Kezdete 
8 órakor.

— ílerczenberger-bál. Ma tartja köz- 
kedveltséguek örveudő tánczmUvészUuk 
még minden évben jól sikerült bálját a 
hattyú teremben. Mi, kik ismerjük a tiáncz- 
mlivész úr széleskörű ismeretségét, igen 
látogatottnak és kedélyesnek ígérjük e 
táuczestélyt. Kívánjuk, hogy úgy legyen. 
Belépti dij szeinélyenkiut 1 frt 53 kr. Csa
ládjegy egyszemélyre 1 frt 20 kr.

— Vasadi Balogh Lajos gyúrói ref. 
lelkész lapunk kütmuukatársa sárkereszturi 
lelkészszé választatott meg. Őszinte öröm

mel üdvözöljük az igaz szabadelvüség e 
tevékeny htt harezosát emberbaráti hasznoi 
működésének nj színterén és szerencsét 
kívánunk a sárkereszturiaknak választá
sukhoz.

— Kiigazítás. A pécsi jogicad. se- 
gélyegylet javára történt ajándékozások 
felsorolásával Dr. Hölbling Miksa ur által 
adott 5 frt kimaradván, azt ezennel nyug
tatjuk. — Utólag ajándékozott a jogász 
segélyegylet javára D. J. ur 2 trtot, mit 
ezennel köszönettel uyugtatunk.

— A harangainegyei gazd. egyesület 
ez évi rendes közgyűlését í. február ki 
10 én délután 3 órakor a megyeház nagy 
termében tartamija. Tárgyak : 1. Jeleutét 
az évi működés és az egyesület állapota 
ról. — 2. A pénztári számodásokat vizs 
gáló bizottság jeleutése. — 3. Miniszteri 
leiratok. — 4. A községi faiskola kezelőt 
jutalmazása. — o. Indítványok. Kelt Pécsett 
1879. február 4 én Az egyesület elu i tsége

— Polcz ezredes az 52-iic gy a'og ezrei 
parancsnokáról azon adomát Írja a „L’. K,“ 
hogy Szerajevó bevétele után egy soka: 
emlegetett tábornok azt momlá Polcz ez 
redesuek: Ezredes úr, az iiu ezrede kita 
nőén viselte magát, gratulálok önnek au 
uál is inkább, mert az ezred szláv aj sít.' 
— Polcz a kegyes megszólításra igy telelt 
„Kegyelmes uram az én ez-edembeu v*c 
59°/o magyar, 30°/0 német, das búrig,, 
ist Selmám.-4 — Mi ugyan erőseit két
kedünk abban, hogy a derék Polcz ezre 
des városunk legifjabb díszpolgára igy 
felelt volna szláv tábornokjának, de az 
igazsághoz híven eonstataluuuk ked, hogy 
Szerajevot bevett 52 ik sorezredbeu üteg 
ll° /0 szlávajku legénység sem volt talál 
ható, mert ezeket nem tudjuk felsőbb reu 
deletből e, vagy az illetők saját belátásuk 
folytán nem szokták a sorezredue osztaa, 
hanem a tartalékezredbe. — A szlavaj 
kuak egy jó adag németajkúikkal azoa 
előnyben részesitetnek, hogy otthon t. i. 
városunkban szolgálják le a három évet, 
mig a magyarajkuakat elvitték táv i gar 
nizonokba Dalmátiába, Trieszt, (Torz es lég 
újabban Bécsbe.

— Beküldetett. A  kir. törvényszék a- 
pácza utczai bérhelyiségének utczai kdei- 
zetéről az eső- és hőviz csak úgy dűl az 
ott járók kelők nyakába, — pedig napon
ként nagyszámú közönség tesz kéj- és 
kényszer sétát arra felé. A háztulajdonos 
ur talán kiszoríthatna néhány forintot fe- 
délcsatornára, ezt a házbér-jövedelembíl 
is, mi szép összegre megy, meglehetne 
tenni, különben is: Es triffi keinea Ar 
mén. Reméljük meg is fog azonnal tör
ténni. —

— Ma és holnap ismételten előadatik 
szinbázunkbatt „Egy katona története.- 
Eltekintve attól, hogy e darab a legújab
bak közé tartozik és nálunk most keríti 
először szmre, — méltán megérdemli e 
jeles mii. hogy minél számosabb közönség 
élve-ze már csak azért is, mert a mint a 
fővárosi lapokban volt alkalmunk a darab 
bírálatát olvasni, az minden tekintetben 
megfelel egy müértő közönség igényeinek.

— A kor név Üli harangok nálunk is 
nemsokára megszólalnak. Csóka Suunor 
színigazgató úr 185 frt jogdíj árán sze
rezte meg e darabot és nn tudva azt, hogy 
a közönség úgy is ismeri hírből, sőt volt al
kalma dallamokat is halam  e jeles 
darab zenéjéből — nem is igen tartjuk 
szükségesnek azt még csak ajánlani sem. 
mivel a nélkül is telt ház előtt fognak a 
kornevilli harangok megszólalni.

— A kis Tolnay Juliskának február 
hó 15-én jutalom játéka lesz. A kedves 
kis gyermek a ki szép szavalata által több 
Ízben megnyerte a közönség tetszését saját 
kezűleg irt következő levelet küldte szer 
kesztőségiinkböz: Tekintetes szerkesztő 
úr! Egy nagy szívességre vagyok bátor 
felkérni. Ugyau is — Szüleim növeldébf 
akarnak adni és miután kevés pénzük 
van megkértem Csóka bácsit lenne szive 
egy jutalom játékot adni, és ő ezt me{ 
is tette. Kérem tehát Szerkesztő urat a. 
újságában említse meg, hogy sok közön 
ség legyen, a darab lesz „Egy nő vétke" 
jó szerepein van benne, és „Szamár tej 
énekes boltozat és szavalni fogom a „Kt» 
leáuy zálogát" nagyon szép szavalat. Ke 
rém tte feletkezzék meg róllam, a jutáin® 
játékom lesz e hó 15-én. A tekintetes ura 
szépen kéri Tolnay Antal Juliska gyermek 
színésznő. Ezekután csak anyit kívánunk 
hogy a kis Juliska ne csalatkozzék reme 
uyébeu és szülei a közönség nemes é- 
nagymérvű pártfogása által azon helyze 
be jussauak hogy az okos kis gyermek 
a növelőébe csakugyan beadhassák.

— Nálunk sem ártana. .4 karsa 
szinügyi bizotmiay elhatározta, hogy í 
színházat ezentúl semmiféle némettársulat- 
nak ki nem adja. A mily örveudetcs e bit 
a kassaiakra ép oly leverő ránk nézve 4 
tudat, hogy nálunk, hol a cultur truppok 
nyáron át még mindig in fiorihus szere
pelnek ily intézkedés meg iieiti törtéiib-- 
tik legalább addig nem, mig a közönsé: 
a magyar színészetet a télen át nagyok 
pártfogásba nem részesíti, Tudvalevő de 
lóg hogy a sziuügyi bizottmány 1033 ff: 
előleget ad a magyarszintársulatnak, (ne® 
is említve, liogy a sziuházat ingyen enge- 
di át a társulatnak) a mely ez~r lórin1 
azonban ritkán lesz visszafizetve, mivel4 
közönség részvétleusége a társulat aaysf 
helyzetét criticus viszonyok közé sodorj4 
így azután ha a szinügyi bizottmány * 
színházat jó bérért német társulatnak 
nem adná képtelen lenne a magyar szú 
társulatot olykép segíteni. Ha tehát tí> 
akarjuk elérni, hogy a benüuket ’uton «■ 
félen piszkoló cultur truppokat saját péí 
zünkou ne hizlaljuk úgy nem kellene 
egyebet tenni, minthogy a város magytf 
érzelmű közönsége hazafiságból ’ u*



evohb pőrtfogn-han r^rrsits" a tr r.gvar
szintűisntatoi. Ezt kivánjuk mi és minden 
m gr:-r i*mhi*r tiszta szivünkből.

.Falusi csendélet.“ Boksa község- 
t in  n u!t év november 24. óta 32 háláló 
zás törléut a roncsoló toroklob követkéz 
léin n ; a mi egy 6)9 lélekből álló község
ben kissé túlságos; tegnap a járás orvos 
hivatalból minden beteget meglátogatott, 
azonban Kis Márton gazdánál nem jó fo
gadtatásra talált, ez ugyan diphteritisben 
tekszik, de az orvos láttára, hamar a fal
hoz fordult, s midőn az orvos kérdezte mi 
táj? azt adta feleletül a „lábam;-1 — az 
orvos viszonzá: hiszen torka fáj, lám 
milyen dagadt, Kis Márton az orvost ezen 
szavakkal „takarodjon ki házamból14 el 
utasította; ma már haldoklik. Az orvos 
rendeleté meg mm tartatik, a kuruzsló 
asszonyok egyik bet gtől a másikhoz jár
nak kenegetni, s ezáltal a járványt csak 
terjesztik A : ab-’tak á -gntása és a ha
lotti : o i o . v  f i . . \ t o i :  tartanak: -ok embernek
a halnttas ház a casinója, óvszere k hasz
nál.ití.nil szó sincs. L ‘trjobbnn érzi magát
a kis ítiró, ki e•gy úttal harangozó is : —
reggi ltől estig egyik haiotháztól a má-
sikló z. ballag, i szik és iszik nagyokat,
t sit ur niásna i tlacapó.

.4 szül •/. és tanító'' figyelnv he ajál-
ink. i sorokat. Egy berlini főhi\ atalnok
kürti! bellii tiz cvés üa egy idő őta erős
láj'ia inakat én ett a nyelvében. - A fáj
dalinak napról napra nugyohodta k és a
nyelv begyén ;laganat :s keletkéz ett. úgy,
h'igv a gyerme! , miután az egész száj üreg
g) tii. (iasna iütt — alig volt képes a szűk

tápláléka t magához venni. Fájdalo: :
a ti u szülei ép. ■n utol voltak és a szol -
-áló ik in soka t gondolt a bet -g állapo-
t:i\ a! , mert a aj' jelenték te! nnei : tartót-
ta. - N lány nap elölt hirtelen Illegje
lent a háziorvi s. kit asziiiük levéli ••11 Ili -g
kértek. hogy a gy -rutekek után li '•■/./( f.

\ időn a sz '.*aló i -leütést tett az er-
\ ' isi: .k a fiú 1-íjáról, ez megvi/-:'álta és
i < mi Ive tapasztalta, hogy a gyerme t nyelve
már egy lakszet ii daganattal volt •Iboritva
cs b így minőt n valószínűség- szeri ít nyelv
lakk al van (io ga. A gyermek szül eit azon
ital 1laza liivta Berlinbe. Közelebb víz- gá-
latin 1 kitűnt, hogv a búnak azon rósz
szók: sa volt. hogy az iskolati ada-
tok készítésénél, daczára szülei gyakori
tilalmainak, a tintába mártott tollat, a
In Ivett hogy azt kitörölte volna, kinyalla.

Egyedül a tinta lehet oka nyelvbajá 
i ak. „állapota reménytelen és kínos fáj 
daliunkkal teljes halála minden perezben
várható.

Bögt öiitélö biróságilag tizenhárom
Imisuv;ik rabló a gyón lövetett ja.ii. 30-án
Dőlni Tu/.láhau Egy mohamedán polgár
társukaí rakok*ik meg és 1700 forint él
tékü :irányát vtnek el tőle. A tizeunegyc
dik r;„hír ejry 14 éves liu volt, ez üatal
korán i! íOffVíl ■'k rülte a halált. Mind-
annyi; roro^ keleti vallásunk voltak és
a szel i / .Tt tu!-/.igorun:ik tartják az
Ítéli te u'/'/uj- e .0 iiirőJuének vele, ha
a mól.au eriáno k i-/.iv;ikinf balomra lövet
ítéllek n int VYt az orosz hadsereg tette
a t gy ve rtok'ii török menekülőkké!. —
(karlat ■iiajry és egyik tis. társának gvil
kosai* is kitud ák már és az egyikét Kit
ries n \v f.etiit •! is fogták, háza kuttatá-
s ak or  magtaláltak bűnjelül szolgálandó 
ruhákat és más elrablóit apróságokat. A 
másik gyilkos Késztorics nevezetű inig 
nincsen elfogva.

Az osztrák keiiviselöházhól Auspicz 
hírhedt becsi képviselőnek a következő 
élményét jegyzi fel egy bécsi lap. Für: 
képviselő nemrég kitűnő beszédet tartott: 
egy tiroli gróf szomszédjához szólván,azt 
a megjegyzést szalasztotta ki: „Kár hogy 
ez a 1-i‘rth zsidó.* Auspicz meghallott: 
ezt, s megbotránkozva fel kiáltott: „Gró! 
ur, úgy látszik, nem tudja hogy én is 
izraelita vagyok!* Erre a tiroli teljes nyu 
galommal Így felelt: ,Hogy öu zsidó az 
n igyon jól tudom, de önért nem kár.“

Egy fejedelem, a kire még nem 
lőttek. A merényletek idejét éljük. Értő 
szód a következő történetke. Nem sokár; 
azt tán. hogy a német császár, az olasz 
és spanyol királyok elleni merényletek 
megtörténtek, egy kis német herczeg maga 
elé hivatja egyetlen miniszterét, komoran 
mondván neki: Nem vagyok önnel meg
elégedve. Kénytelen vág, ok fölhívni, adja 
be elbocsátási kérvényét. A miniszter nagy 
szemeket mereszt a herczegre. — Hogyan 
ön csodálkozik — folytatá a dühös kb 
fejedelem. Nem látja be hibáját? Európa 
minden (i jedelmére lőttek már, csak teám 
nem.

- Egg tréfa komikus következményei 
Furcsa tréfát engedett meg magának egy 
nagyváradi kávéházban egy vendég. Vala 
mi görbe cső segélyével füstött fuvott szóm 
szádja ruhája alá, s a szomszéd azon 
vette magát észre, hogy ruhájának bélése 
erősen füstöl. Az ijedséget fokozni tgye 
keztek a tréfáról előre értesített vendégek 
is, minek eredménye az lett, hogy a meg 
tréfált ijedve futott ki a kávéházból, az 
ajtón ki vili levetette ruháját s azzal együtt 
a hóba feküdt. A kávéház többi vendégei 
örjöngonek hitlék az embert s futottak 
előle; a megtréfált pedig azt hivé, hogy 
ruhája csakugyan ég s ezért szaladnak 
tőle az emberek. Az általános zavart azon
ban csak hamar jóizü kaczagás váltotta 
fel, mert a megtréfáltról belett bizonyítva 
hogy őt is meglehetett ijeszteni, daczára 
hogy állitása szerint semmitől sem fél. — 
Tréfának biz ez kissé sok.

— Mióta a szoczialista törvényt .Né
metországban életbe léptették. — tehát 
három hónap óta — 47 újságot, s 229 
röpiratot és könyvet tiltottak be és 194 
egyletet szüntettek meg

— Lapunkban megkezdett „ Egy elitéit

emlékiratai'  ezimU beszélj folytatását hely
szlike miatt csak a jövő számba adhatjuk 
és ezért egv kis elnézést kérünk.

— Lapunk mai számához van ifj Vá- 
raóy F. rencz előfizetési felhívása mellé
kelve. Várady FereDcz egyike lapunk azon 
munkatársainak, a kinek nevével tisztelt 
olvasóink egy-egy szép költemény alatt 
igen gyakran találkoztak. A fiatal költő 
most saját és más lapokban megjelent 
költeményeit szándékozik kiadni s e vég
ből bocsájtja ki az előfizetési felhívást, 
melynek kapcsán el nem mulaszthatjuk azt 
tisztelt olvasóink becses ügyeimébe annál 
is inkább ajánlani, mert a mutatkozó párt
fogás egy jeles tehetséget fog további mű
ködésre serkenteni. A tnü f. é. mártius hó 
közepén fog megjelenni. Áru 60 kr. Az 
előfizetési pénzek a szerző czime alatt Pécs 
apácza-utcza 9 ik sz. alá küldendők. Az 
egész mű 6 ivén fog megjelenni.

— Kövi«l h ír e k . Boszniában egy 
GO tagból álló rabló banda tartja rémü
letben a lakosságot. — A nemzeti, színház 
igazgatósága felkérte Jókai Mórt hogy a 
királyi pár ezüst lakodalmára Írjon egy 
felvonásos történelmi színművet. Jók:.y 
megígérte.

Mulattató.
(Vágány kívánság. Lopott a czigány, 

amiért szemeuszed 'tt 25-öt esipetett a szol- 
gabiró rajta. Midőn távozni akar, oda inti 
a szolgabiró maga elé s tréfás ember lévén 
kérdezi tőle: No czigány. mit kívánsz 
te most én nékem ezért a 25-ért? Valid meg 
őszint n. kiváncsi vagyok tudni. Ne félj, 
nem lesz semmi bántódásod. — Hát liizs 
in iiles uram csak azst kívánom, hogy 
üsse meg a menvdörrös menykő a szolga
idról uram kapezáját ! — Jól van czigány 
az meglehetős ártatlan kívánság, elmehetsz. 
— Mikor kinn van a czigány -t kapitaj- 
ti'in, visszakiált: — Csakhogy nem a lába 
hanem azs állakapczáját!

*

Jó kívánság. Uj esztendő első regge
lén megköszönté a szolgáló urát és asszo
nyát s köszöntőjét ezen szavakkal végzé : 
„Utoljára pedig azt kívánom a téusurü- 
nak és ténsasszonynak, hogy az Isten ő 
szent felsége tovább éltesse ezen uj eszten
dőben. mint a múlt ó-esztendőben!

*

„Papa!* szólítja meg a kis üti apját, 
„ugy-e az ökörnek az anyja isökör?“ — 
„Dehogy kis üam, tehén!* „Hát, hogy 
lehet az papa?* „Hát az hogy lehet kis 
üam, hogy a te mamád asszony — és te 
mégis kis csacsi vagy?* „Ahá! tudom 
már* okoskodik a kis üú, „tudom már, 
hát az ökörnek az apja is ökör!*

+

X. orvos nagyon megharagudott, hogy 
betege nem hízván.benne, orvosi tanácshoz 
(consillium) folyamodott. Azért midőn új
ból meglátogatná betegét, nagy tuérges- 
sen kiáltá a szolgára: — Itt vannak e 
már azok a szamarak mindnyájan Y 
Igen is irt vaunak, még csak a tekintetes 
ur hiányzik közülök - válaszolt a szolga 
jámboran.

*

Egy ur meglehetős ittas állapotban 
haza megy s a fejéről a kalapja leesik. — 
Ha fölemellek, — igy monologizála kalap 
előtt, — magam esem le, ha pedig én 
leesem, te engem nem emelsz fői, — te
hát maradj ott, a hol vagy!

*

Az atya intéseket ad fiának. — (fon 
dőld meg gyermekem, hogy minő idővesz- 
tegetés a kártya 1 — Igenis apám — fe
lel a üú — főleg a kártya-losztos.

*

Csak gondolta. „Igaz-e, hogy gazem
bernek nevezte szomszédját ?* — kérdi a 
biró a vádlottat. — „Az igaz, hogy a 
szomszédom gazember, de én azt nem 
mondtam !* — felel a vádolt.

Színház és művészet.
Azt meg kel! adni C s ó k a  igazga

tónak, hogy mindegyre uj változatosságot 
tud önteni mttsorozatába s nemcsak uj 
müvekkel gazdagítja azt, hanem olya
nokkal is, melyek a múltból származnak. 
Az utóbbiakhoz tartozik M a i l h a c  és 
Ha l é  vy kiváló érdekű operetté je : „Szép 
He lena* ,  melyet feleleveníteni igen jó 
gondolat volt. A czimszerepben He t ény i  
Antónia működött elevenen és jókedvvel. 
B o g y ó  Alajos Párizst személyessé s já 
tékban s énekben egyaránt kitett magá
ért. Az est hősei voltak még különösen 
B r e z n a y  (Calehas), ki a főpapot gaz
dag színezettel és mulatságos járulékokkal 
mutatta be Ugyanezt Írhatni A j t a i r ó l ,  
ki Mcnelaust személyesité. Kiváló ügyes
séggel mozgott és énekelt K a n t a y Te
réz ; továbbá B r e z n a y  né (Klitemnesz- 
tra), Yere  ss (Achilles), Ved rés  s(Ajax), 
T o 1 n a y, a B á c s k a  y-pár, T o 1 n a y n é. 
Fokozta a mulatságot, hogy P e l e k y  K. 
és I ly r os  E tánezot lejtettek. Végül egy 
megjegyzést. Az ily operettek sok kétér
telműséget rejtegetnek, a miért is nem 
szükség azokat rikítókig ecsetelni. Az il- 
lemes művész — ellenkezőleg— arra fog 
törekedni, hogy mindent elsimítson és le
hetővé tegye, hogy korktilönbség nélkül, 
kiki élvezetet találjon. —

Kedden „ O r p h e u s  a poko l ban . *  
Offenbach e kedves operettje Znojemszky 
karnagy javára adatott és tetszésben ré 
szesűlt. Csinos kiállítás, díszes jelmezek 
emeltél: a közreműködők játékát. Az orosz
lánrész megint B o g y ó n a k  (arkadiai 
pásztor) jutott, ki nemcsak játékával, ha
nem szép énekével is hatott. V i h a r i  kis

szerepét fMerenrj ;ól adta. K a n t a y
Teréz (Diana) szabatos énekével tapsokat 
aratott. Kedves jeleuségek voltak P r i e 11- 
né (Cupido) és C s ó k á n é  (Veuus), Br ez 
n a y  (Jupiter) megint gazdag ecsettel ár
nyalt és szokása szerint mulatságosan. 
H e t é n y i  Antónia (Euridika) mindenkép 
betölti szerepét, csakhogy a mosolyból 
sokat vett magának. Mértéket kell tar
tani. A mi pedig A j t a y t  ilhti, ő is tul- 
ságba megy, midőn a jó Ízlésű közönség 
tapsai helyett a karzatéit keresi. Miért 
ezt, midőn azzal többre menne ?!

( Péc s i  z e n e e g y l e t . )  Ezen egy
let múlt hó 31-én tartá ezidei második 
estélyét a nemzeti casino termében. Mióta 
Jaksch ur vette át a zenekar igazgatását, 
észrevehető haladást tesz az. Összevágó 
és átlátszó játéka a kényesebb igényeket 
is kielégíti és mflsorozata folytonos Ízlés
ről tanúskodik. Miután már a legnehezebb 
kellékek egyikét, a szép hangszinezetet 
magáénak mondhatjae zenekar, teljes tő
kédére csak tagjai megszaporodása ki- 
vántatnék. Ekkor több erőt fogván fej
leszthetni, az árnyalatok jobban érvénye
sülnének, az erőfokozatok jobban kivál
nának. Még néhány első, még nehány 
másodhegedűs, egy brácsa még, egy vagy 
két gordonda, még egy nagybőgő s ugyan 
ily arány a fúvóbangszerek csoportjában: 
s az eredmény bizonyára minden igazi 
mliharátot megörvendeztetne. Múltkori es
télye mtisorozata ez volt: N y i t á n y  
Maillart Amattól, Gavott Silastól. A te n- 
g e r e n ,  Schubert dala szárnykürtre ze- 
nekisérettel. — H ő s i  i n d u l ó ,  Saint- 
Saenstől. — Nyitány C o ri o I á n ho z, Be- 
thoventől. — Re ve r i  c, Vieuxtempstől 
(zenekarral). Előjáték Manfréd királyhoz, 
Ueinecketől. — Egyveleg a „Nürnbergi 
mesterénekesek* czimü dalműből. — Leg
érdekesebb Saint Saéns II ő s i I n d tt I ój a 
volt. A hírneves franc'Ja mesterrel ez alka
lommal kötött ismeretséget közönségünk. 
Nyitánya Berlioz hangszerelését juttatja 
eszünkbe, s mind merész hangváliozataival 
mind pedig meglepő fordulataival a mes
terre vall, miként az egész iskola minden 
igazi tanítványa, s miként többek között 
Gounod is, kitől Saint-Saens e nyitányba 
egy egész gondolatot sajátított el. Ért
jük a középrészt, mely a tulajdonképi 
indulót mintegy megelőzi és Faust har
madik telvonásáuak (románcéra emlékeztet. 
A ki eromance zenekari kíséretének ala
pul fszolgáló m ot i v ó t  figyelemmel ki
sérte, most élénken emlékezhetett rá. 
A közönség megelégedve távozott a hang
versenyből.

K zin i e lő a d á s o k  s o r o z a ta .
F. hó 8-átöl.

S z o m b a t :  r Kiry katona története.* másodszor 
V a s á r n a | t :  „l n y a n a z /  harmadszor.
Kedd:  ..A város p t n z*  Brcznayná-Halogh Róza 

asszony jutalom.játékául.
S z e r d a :  „Orplious a  pokolban,' (operetté), 
('síi t ö r  t ok :  , \ z  ortlö s7>po.“
S z o m b a t  Tolnay Jul i ska jutalomjátékául bér- 

Ictszünetbeii „Etfy no vétke .“ K/.t megelőzi 
„Szam árte j.“

Előkészületre kitüzetett 
„A K o r  n e  v i I I i li a r a n ír o k .“ 

Világhírű nevezetes nagy operetté.

Í R O D  A h 0  M.
I . |  k ö n y v e k ,  t F rank lin -T ársu la t

kiadásában Budapesten, újabban megjelentek: „Ol
csó k ö n y v t á r *  59—70. füzete. Tartalma 59- 
tüzet: D a y k a  Gálul- költeményei. Fűzve 20 kr. 
*10. füzet: B á c s m e g y e i n e k  g y ö t r e l m e i .  Né
meti. 1 átdolgozta Kazinczy Ferencz. Bevezetéssel 
és jegyzetek kel Heinricli Gusztávtól. Fűzve 30 kr. 
61. füzet: B u l i  ba T ár a sz .  Beszély. Irta  Gogoly 
Miklós. A második .javított kiadas után oroszból 
fordította Almusi László. Fűzve 30 kr. 62. füzet: 
l r e n e .  Szomorujaték öt felvonásban. Irta Kisfaludy 
Károly. Először adatott Best városa színhazában 
május 25. 1824. Fűzve 30 kr. 63. füzet: Ku- 
p e c z k y  J á n o s .  Irta Zsilinszky Mihály. Fűzve 
20 kr. 64. füzet: Z r i n y i .  Szoinorujáték öt felvo
násban. Irta Körner Tivadar. Németből ford. Sze
mere Pál. Körner Zrínyijéről. Biralat. Irta Kölcsey 
Ferencz. Fűzve 40 kr. 65. füzet: Ódák.  Két kö
tetben. (1794—1804). Irta Csokonai Vitéz Mihály. 
Fűzve 20 kr. 66. füzet: R e g é k  és mesék.  Irta 
Andersen. Fordította Milesz Béla. Fűzve 30 kr. 
67 füzet. K i s f a l u d y  Karoly Vig beszélyei. Fűzve 
40 kr. 68. füzet: E g y  p á r  k is  í aczipő.  Beszely 
Irta Ouida. Angolból ford. Belényesi Gábor. Fűzve 
40 kr. 69. füzet: A B ú z a v i r á g o k  háza .  Beszély. 
Irta Theuriet. Francziaból ford. Újkori. Fűzve 30 
kr. 70. tüzet: Mózes kü l de t ése .  Irta Schiller. 
Fordította Jurany Gusztáv. Fűzve 20 kr. Ta 
Hiányok könyve. Ismeretek a kézműipar es n 
ipar mezejéről. A földművelés-, ipar- és kereski 
delemügyi m. k. minisztérium megbízásából atdol 
gozta Frecskay János. 31, 32. füzet. (IV. kötet, 1. 
2. füzete.) Ara fűzve 80 kr. T a r t a l m a :  A min
dennapi élet chemiaja. — Bevezetés. — Szerves 
elemek. — Szerves vegyületek. — Szerves savak. 
-  Szerves aljak. — Táplálkozási anyagok. — Az 

őrlés. — A malmok szerkezete. — A malomkövek.
— Hengermalmok. -  A kásamalmok. — A sütés.
— A liszt és kenyér chemikai tekintetben. — A 
kenyérsütés. — Az élesztős sütemény. — A sütö- 
kemencze. — A gyurógépek — A ezukor. — Tör
téneti adatok. — A ezukornád. — A répaczukor.
— A répaczukorgyartas. — A derítés. — A szűrés.
— Az elpárolás. — A nyers ezukor. — A juhar- 
ezukor. — A ezirokezukor. — A palmaczukor. — 
A forrázatok. — A kávé. — A kavécserje. — Ká
véültetvények. A kávéital készítése. — A czi- 
koria. — A théa. — A chiuai théa. — A théa- 
cserje természete s ápolása. — Elbánás a levelek
kel. — A théalevél cüemiai összetétele. — A théa 
élettani hatása. — Mas országok théapótló szerei.

A kakaó csokoládé. — A kakaola termesztése. 
§=  Táborszfcy és l’ursch 2enemúkereskedé- 

sében Budapesten megjelent: T e l e p h o n - p o l k a 
zongorára szerze if. Fahrbaeh Fülöp. Ára 50 kr. 

=  A „Gazdasági Mérnök" czimü népszerű

gazdasági és műszaki folyóiratból megjelent a 3-ik 
szám, a következő tartalommal: Indigó-termelés 
Magyarországon. B a t a k y  Jánostól. Magyar mér
nöki tervek és rajzok kiáü tasa a párizsi vilag- 
tarlaton (II.) M o j s i s o v i e s  Vilmostól. Angol da
ráló és zúzó gépek (2 ábrával). Méhesek (4 ábrá
val). Grahain szikrafogója (1 ábrával). Irodalmi 
értesítő. Szakegyesületek és társulatok működése: 
Tiszavölgyi társulat; M. Mérnök-és épitész-egylet 
(az elektrikus világításról); Orsz. gazdasági egye
sület (a Cement-bortartókról). Vegyes közlemények 
(Öntözési és növénytermelési kísérletek a Ferencz- 
csatorna mentén. Az építőmesteri jog szabályozása. 
Szőnyeg-féreg. Új anyag a papírgyártásra. Az élet.) 
Kérelem. Hirdetések.

A „ G a z d a s á g i  M é r n ök "  megjelenik min
den hó 1-én és 15 én, két ívnyi tartalommal, dí
szes kiállításban és számos rajzzal illusztrálva. 
Előfizetési ára félévre 3 írt, egész évre 6 frt. Az 
előfizetések a lap kiadó hivatalába (Budapest, Üllői 
út 24) küldendők.

== „V ilágtörténet.* A legrégibb időktől ko
runkig a müveit közönség részére irta S e b e s t y é n  
G y u l a  — Ezen czim alatt megjelenendő öt-hat 
kötetes munka első füzete mely a történet előtti 
időket tárgyazza és számos illusztratióval van el
látva. megjelent Weiszmann testvéreknél (Buda
pesten Ferencz-József-tér 8.) Ezen füzet tartalma 
a kor színvonalán álló müvet Ígér. mihez a kiál
lítás valódi csínja hozzájárulván azt igen ajánla
tossá teszi. — A nagy 8-rét alakú egyes füzetnek 
ára 30 kr. postán megküldéssel 35 kr. Megrendel
hető nevezett kiadóknál. Az egész munka 50 —60 
füzetre fog kiterjedni.

== Munkácsy Mihály világhírű festvénye : 
Milton tollba mondja lemyainak az „Elveszett 
édent* néhány nap múlva láthatói lesz a műcsar
nokban. A „Képzőművészeti Szemle* most meg
jelent második (februári) száma a nagy érdekű 
müvet jeles franczia metszetben mutatja be s a 
művész arczképét s életrajzát közli. Ez érdekes 
füzet kivételesen külön is kapható 50 kr.-ért s 
ajánlatos az különösen a vidéki közönségnek, mely
nek nincs alkalma az eredeti t'estvényt láthatni. A 
pénz postautalványnyal a „Képzöműv. Szemle* 
kiadó-hivatalában: Budapest. Zöldfa-utcz 39. sz. a. 
küldendő.

=  „Képes v ilágtörténet*  irta l)r Ribary 
Eerencz február közepén fog megjelenn első két 
füzete Menni r Vilmosnál — Ezen munka nyolez 
15—18. füzetes kötetre fog terjedni, számos a 
szövegközi nyomtatott képen kívül még szinnyo- 
matu műmelléklet, térkép sat. lesz diszitve. Egy 
füzet ára 30 kr. mely a füzet vételekor fizetendő, 
a kötetekhez 30 kinyi áron tartós és díszes felbőr 
bekötési táblák is adatnak. — Az első kötet a ke
leti népek történeteit tartalma zandja az újabb 
kutatások vilagitásábau.

=  összehasonlító irodalomtörténeti lapok. 
A jelen szám, — első ez évben — megint kiváló 
tartalommal jelent meg Van benne többek közt 
egy franczia — bark dal a magyar királyról, 
P o d b o r s z k y  fordításában. — Czigány és román 
népdalok Wlislőczkitól. — Petöfianak. — Le hőre 
des Gatos. Riveratol. ___________________

A Magyar Lexikon 19 és 20 ik füzete 
jelent meg Rautmann Frigyes ki ilón il Budapes
ten. ezzel a második kötet be van fejezve 19-ik 
füzet mellékletei az építészet két remekét a primsi 
es kölni székesegi házat tüntetik eló. a 20-ik fűz t 
melléklete a legfontosabb takarmáni aguk vegyé
szeti összetételének grafikai ábrázolat tartalmazza 
és igen gyakorlati a mezei gazdak használatára. 
Ára minden füzetnek 30 kr.

GABONA ÁRAK
a f. é. feb. hó 1-én tartott heti vásáron.

L oszt. II. oszt. III. n*zf.
Búza 100 klg. ft. 7.20 ft. 6.9 t
Kétszeres „ „ .  6.00 . 5.70
Rozs „ 5.10 „ 5.00
Árpa r> n „ 4.40 „ 4.20
/.ab m W „ 5.40 „ 5.20
Kukoricza „ 4.0) „ 3.80

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna ** V *• 2.40
Szalma * ry * 1.00
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Férfi-divat-ámk,
Főleg; ingek és nyakkendők a leg

újabb párisi divat szerint kaphatók, va 
s á r n a p  (e hó 9.) e s t i g  a Nádor-szál  
lodáhan 5 ik sz. a. B a r n a  M '• r á i .  
B u d u |)e* trü l i váci-uteza 2U.)

Há/eladás.
Néhai H e i u d l h o f f e r  J ó s é t  a a s 

szony hagyatékához tartozó,
l ’ c c ic t t ,  a T erez ia -n iezá tia ii

2. szám alatt fekvő és 5 szobából, kaim 
rá 1 lói, konyhából, padlás és 2U> akó.ra 
való piuezcből álló,

jó karban lévő ház
szabad kézből és jutányos teltételek mel
lett eladandó.

Bővebb felvilágosítást adnak II in ti 
koffer József szappauyos mester ur a s/,i 
geti küivárosbau és az alulírott. Pécs 1879. 
évi február hó 8-án.

F esz ti K ttjinár,
23 (3 — 1) hites ügyvéd.

NA (ÍV F E R E N C Z
laptulajdonos.

II A K S C il K .11 II , K I S .1 Ó !. s  E t
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

Csak e hó 10. (hétfő) estig.

Alapittatott 1850. Szabott árak.
H a t n c l i e k  .TI I K  A*) budapesti látszcrész és díszműárué (váci utca 23, 
szánt a nagy Kristóf-gyógyszertár mellett), (a budapesti orvos-egyetem és a Szt.-Rókus 
kóroda szemészeti osztályainak, valamint Magyarország 1-r. szemorvos urak látszerésze). 

csak e hó 10. (hétfő) estig van itt, nagy látszerészeti- és cwiuow i-. ü lő n  lege*  
d isz m ii-á r n k k a l, Icgünomabh illatszerek és dús választéki fényképekkel.

Jelenleg itt Pécsett

Fő- (Király)-utcza 
1 á 1 li a t ó d. e. 8

Casino-épület, fboltbelyiség).
-12-ig, d. u. 2—7-ig. (Itt levő helyettesitőm: idb. üam: 

Hatsebek Izidor.)
Maqgarországban, az egy e d ü li hítszeré.sz vagyok, ki elsőrendű szemorvos uraktól 

ajánló bizonyitváuyokat nyi t .  (L. e hirdetés végén.)
Nálam a szem  előbb m e g v iz s g á lt a t ik  s csak e z u tá n  

adom, az általam  b iz to sa n  m eghatározott üveget.
(Öreg vagy törött látszerészeti tárgyak javíttatnak, avagy újakért becserélhetők 

Szoba- és báz-sürgönyzők (olcsóbbak és célszerűbbek az eddig használtaknál.)
P r a se r v a tiv e *  (bólyag- és kaoutsclioukból, ugyanilyenek gyűrű alakban). 

T r é fá s  fé n y k é p e k ;  á tlá tsz ó  k á r ty á k .

Ugyanott kapható a kitűnő minőségit méregmentes, hivatalosan megvizsgált, s hasznos
szépitőszer :

LA RAVISSANTE PERFEOTIONNÉE,
mely az arcbőrnek rózsa- balavány- fehér szint ád, azt bársouyünommá 
teszi, és minden bőrtisztátalanságot eltávolít; 1 üvegtok ára 1.50,

1 darab hozzá szükséges szappan 30 kr. —
A szappannak külön nincs hatása, de igen kellemes illatú a mosdásnál.)
• • *  Hamisítványok megvétele ellen figyelmeztetik ennek következtében, minden üvegtok valódi 
„La Ravissante Períectionnée* következő felirattal van ellátva: (az egyik fehér árujegyen): „Jeuuesse 
et Beauté,* „LA RAVISSANTE PERFEOTIONNÉE,* du Dr. de Lejossé rue de Riyoli a Paris további 
a haszualat-mikepensége; és vegre (a másik árujegyen): a törvényesen bejegyzett cég:

„23. Váci-utca 23. Hatschek Miksa, Optikus Budapest; 23. Waitznergassej 23.“

B iz o n y í t v á n y o k  (nálam eredetiben olvashatók).
E sorok áltál bizonyítom, hogy én mindennemű szemüvegeket, nemkülönben más látszerészeti 

tárgyakat, magam gyógy-szemészeti szükségletére, már több év óta Hitsebek MIKSA budapesti optikus 
úr kereskedésében, még pedig a legteljesebb megelégedésemre veszek; továbbá bizonyítom, hogy 
Hatsebek MIKSA úr, mindazon szemüveg-használóknak, szem betegeknek és hályog műtétezettökno;. 
kik orvosi segély végett hozzám fordultak, rendelvényeimhez képest, minden finom, optikailag 
köszörült és célszerűi ti üvegeket, kellő alakban és színben szolgáltatott volt.

Ezen oknál fogva jó lélekkel ajánlom Hatsebek MIKSA budapesti optikus urat mindazoknak, 
kik jó optikai üveget szükségeinek. — Minek nagyobb erejéül kiadtam ezen ajánló bizonyítványt.

Budapest, 1869. julius I.

(P. h) D r . H ir s c h le r ,  s. k. szemorvos.

Ugyanezt bizonyítom én is, vezetésem alatt álló, budapesti Szt.-Rókus kórház szemészeti osztályára 
és magam rendelésére vonatkozólag.

Budapest, 1869. november 27.

[ h í v . p e c s . [  D r . S ik lő s y  G y u la ,  s. k. szemorvos.
[E két bizonyítványon kívül, más elsőrendű szemorvos urak ajánlataival is bírok.)

*] K é r e l e m !  Nevemhez hasonló, több ugyanazon (Ízlel ü eég létezvén, kéretik a t. e. 
közönség — m i n d e n  f é l r e é r t é s  e l k e r ü l é s e  v é g e t t — ■•* cégemetés üzlethelyiségem hollétéi „Mi 
különös figyelembe venni kegyeskedjék. [Budapest váci-utca 23. nagy Kristói-báz.J



Mérnök és építészeti 
műszaki iroda.

I'éexett K ir á ly  u tc*a  I-irnám 
I l - ik  em elet.

Mőlirott a linziéit közönségnek mű
ködését felajánlja, különösen a követke
zendő esetekben : , , ,

Egyes telkek vagy községek felvetele 
rendezése, ielosztása, a telekjegyzőköny- 
v k . c's térképek, vagy ezek másolatainak 

t r . /ittésc.
Nagyobb vagy kissebb föld területek, 

kertek, vizmentesitése, valamint ren
des vizöntözések berendezése. 3 advizár-
k, k. folyók, szabályozása, és csatornaza- 
<,,! Városi községi vagy magány vízve
zetékek elkészittése, források összegyűl
tébe Mindennemű városi falusi vagy gaz 
darági épületek, útépítések burkolatok, 
épitési munkálatainak kivitele.

Az általam tőkéletesbitett, és minden 
tekintetben kitűnőnek bizonyult ezem en t  
h r ta r tá n y o k  elkészítését egyenkint, 
„kár ily tartányokkal egész pinezek beren
dezését elvállalom.

Az itt elsorolt teendőkről: az előmun
kálatok, lejtmérések, tervek, és költségve 
téM-k, továbbá az építés vezetés, felülvizs- 

t. úgy műszaki munkálatok feletti 
-zakvélemények elkészíttetnek, valamint 

mérnök épitési szakmába vágó egyesti-
l, kben ; legjobb meggyőződésem szerin
ti ialiái'b és útba igazítást telaptnlok.

/ .„ illa  Vilmost
mérnök.

Hirdetmény.
\  magas vallás és közoktatási in. k 

ministenum f. évi 24321. száma rendelete 
ii.lvtán közhírré tétetik, hogy a Magoos 
il; _vközségében lévő és a vallás alapítva 
nvi 'uradalom tulajdonát képező a mágocsi 
:i4 számú telekjegyzőkönyvben 138. »or- 
b/im és 559. belvszinelési szám alatt tel- 
v,".; erdészi lakhoz a hozzá tartozó rnint- 

. ->»)-7 3il beltelekkel együtt a loly > 
,u  február hó * « -* "  
zárt ajánlati verseny utján a felsőbb; i"
, piagvás tentartása mellett a legtöoln 
Ígérőnek örök áron eladatni fog kikiáltá i
ár 3905 Irt. o. é .

Venni szándékozók felhivatnak, iiitsz- 
;„t .">0 kros bélyegjegy gyei és 10 ha 

na' pénzzel ellátott zárt ajánlataikat tnelj 
a/, általuk tett Ígéret szamokkal es 

betűkkel is kiírandó és azon fölül azon 
nvilatkozattal is,hogy az eladási feltétele.,
, íőttük ismeretesek és azokat elfogadja . 
ellátandó lészen, szíveskedjenek a t. évi 
f.-bruár hó 2s. délelőtti 1" óráig az alól 
Írott tiszttartóság irodájában annál is in
kább benyújtani, minthogy a későbben be 
éi kezett vagy a feltételektől eltero. avag\ 
utóajánlatok figyelembe vétetni nem fog

_ A zárt ajánlatok felbontása a
a tiszttartósági irodában tolvo évi tebnm, 
im L*'án délelőtt 11 órakor fog eszköze
telni. .

Az eladási feltételek a magocsi lisz 
tartóság irodájában hivatalos órákban na 
i.onta megtekinthető. ,

Magoes, 1878. január hó 2< én.
\ m ki alapítványi uradalmi tiszttartóság 

Kiss Zsigmond,
j (; _2) tiszttartó.

Igen terjedelmes képekkel dúsan ellátott

mag-föárjegyzékem
tartalmazza: mag-és gumófajokat lég 

nagyobb választékban s legjutányosabb 
áron) megjelent s t. ez. kívánatra ingyen 
s bérmentve megküldetik.

Minden rendelmén, hez egy díszesen 
kiállított mtivecske, tartalmazva: 1. Az 
év minden hónapjában mi kép végezzük 
a kertben teendőinket, ti. Spárga ini- 
velés. li. Articsóka mivclés. 4 . 12' • 
ábra a legkülönfélébb növényekről 
ingyen mellékeltetik

Első magyar kertész s gazdászati 
ügynökség

K reum l Adol f  l>.
Magkereskedése, Budapesten

Tbonetudvar. 13.(4 3>

(Magyar kiadás)

I r r f i j á }  o a i K ^ N M é g

3 7 lic Z E Z iadA s
k i  onmetfováu

L a  i i r e n I i u s  mi
T. narsadó férfiak számira minden korb in, segély

Gyöngességiállapotban •
| lUxonyitékfil. hogy «■ ilághirü mű minden e 

szakban H dig  megjelent könyvet felülhalad,elegendő 
•• L u n a t i u  müve mar i l  A 

idegennyelrt r o r r t h a s n k l .a u  megjelel)' s ennél 
lógva egyebb te d cs**résr' nem zoral.

Az eredeti hi -das I-atirentiu<« tói Idprse* 
» « y i ‘ ' lipnyi kötet bon «0

j boncstani abrakkal minden k o nyvkereskede^en  
ar n ő n é l  is L -ipzig . Siphienstra*** 7 B 

te le lte th e tik . A n  «n Kr. u. é

Egy fiatal gazdatiszt,
ki már 8 év óta nagyobb uradalmakban 
működött a mellett nőtlen, a katonaságtól 
ment, magyar és német nyelvben tökéletesen 
jártas, valamint a gazdaság kezelésében 
úgy a könyvvitelben tökéletes, a gazdaság 
kezelésében mint a könyvvitelben is önál
lókig működhetik,—kisebb vagy nagyobb 
gazdaságban alkalmazást keres. Bizonyít
ványok kívánatra azonnal küldetnek. Bő
vebben e lapok kiadó hivatalában.

18. (1 -1 )

Türr Mihály
eladja a h o ssa u  h e t é n / 1 határban levő

3 s z ő l l ő j é t
n. m. dömüsi, gyükevölgyi, nagymezői be
gyekben. „  ,

Bővebb értesítést ad : Pécsett Gundrnm-
féle malom 6. sz. 
15. (3 -2 ). A tu la jd o n o s .

I v í E e g ' i k L i - ' T - á . s -

A pécsi egyesült külvárosi takarék pénztár
1879. évi február 23-án d. e. 10 órakor

tartja

évi rendes közgyűlését
saját helyiségében (Pécs, Király-utcza 34-ik szám), melyre a t. ez. 
részvényesek, hivatkozva az alapszabályok 14. §-ra*), tisztelettel meg

hivatnak.

T á r g y :
1. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelői jelentés.
3. A mérleg megállapittása, és a nyeremény felosztása feletti határo

zás, és felmentés.
4. Jövő évi költség iránti határozás.
5. 10 igazgató, és 4 felügyelő bizottsági tagnak három évre leendő

választása.
6. A közgyűlési jegyzőkönyvnek hitelesittésére három tag választása.
7. Netán alapszabályszerüleg tett indítványok tárgyalása.

A z ig a z g a tó sá g .

*1 14. i; Közgyűlésen szavazatul csak azon részvényesek bírnak, kiknek a részvények 
az intézet részvénykönyveiben 6 nappal a közgyűlés megtartása előtt neveikre írattak, és 
kik részvényeiket a közgyűlés napja előtt az intézetnél letették.

Szavazati jogot meghatalmazott által is lehet gyakorolni; de ezen meghatalmazottak 
_ a törvényes képviselők kivételével — csak részvényessek sorából választhatók.

Minden részvény egy szavazatra jo g o s ít, minden további részvény egyre, de 10 sza
vazatna! többet sem saját, sem más nevében gyakorolni nem lehet.

V agyon.

M é r l e g
1878. évi deczember 3l-én. T e h e r .

Pénztár-számla 5609.77 Részvénytőke számla 50000.—
Váltó-számla 14824.3.12 1 letétel ck-szú m Iája 91302.58
Előlegezési számla 6187.— Takarékegyleti számla 1873 2870.59
Ingatlanok kölcsön számla 4100.— Takarékegyleti számla 1874 1998.12
Jelzálogos törlesztési kölcsön 2149.63 Takarékegyleti számla 1875 615.24
Ertékpapir számla 1095.— Takarékegyleti számla 1876 2454.80
Kétesek-számlája 1088.36 Takarékegyleti-számla 1877 2111.99
Jogi költségek számlája 418.92 Takarékegyleti-számla 1878 1771.32
Butorozati-számla 1090 91 Tartalékalapszámla 426.82
Könyv- és nyomtatvány-számla 526.04 Nyugdíjalap-számla 126.52

Tiszti óvadék-számla 1333.50
Folyó szám hitelezői 10310.—
Részvény osztalék-számla 620.—
Átmeneti kam. 1879 486.10
Nyeremény 4081.17

170508.75 170508.75

Nyeremény- és veszteség-számla
T a r to z ik . K ö v e te l.

K ö lts é g -s z á m la .
Tiszti és szolga fizetések 
Által, költség-számla

K u n ia to k .
Tőkésített és kifizetett betéti 

kamatok
Tőkésített és kifiz. takarék 

egyl. kam.
általános kamat-számla 
I’óstadij számla 
Adó-számla

L e ír á s o k .
Bútoroknál 10°/0 
Könyvek és nyomt. 10°/0 
Nyeremény

2593.98
K a m a to k .

Leszámítolási 14604.—
1606.31 Előlegezési 664.72

Törlesztési 535.59
Ingatlanokrai 50.—

6011.90 Késedelmi 97.90

847.16 I l le té k e k .
222.23 Tak. egyleti 45.5<)

27.92 Ingatlanokrai 14.—
601.80 Nyereség érezpénzen 154.41

121.21
58.44

4081.17
11)172.12 10172.12

l ln i l i f ic h k a  H e n r ik ,
könyvelő.

Pécs, 1878, deczember 31-én.
I .e lm e r  K á ro ly . T e lt le r  Im r e ,

igazgató. pénztarnik.

A lenn kitett vagyon és nyereménytételeket alatt irt napon tüzetesen átvizsgálván, a fő
egyéb üzleti könyvekkel összehasonlítva megegyezőknek találtuk.

Pécs, 187Ú. Január 24-én-
A felügyelő bizottság:

l ln i l i s c l ik a  A n ta l. D é v én y i Iv á n . Nzeeaüdy J ó z s e f .

I v É e g ' Z h . a . - v a . s

A siklósi kölcsönös segélvzö egylet
f. é v i feb ru á r  h ó  2 3 -á n  d é lu tá n i 2  ó r a k o r

Siklóson a városház kis termében

8-ík évi rendes közgyűléséi
tartamija.

A k ö z g y ű lé s  tá r g y a  leen d .
1. Az igazgatóság üzlet jelentése.
2. A felüggyelő bizottság jelentése.
3. Az igazgatóság indítványa.
4. A részvényesek részéröl netaláui indítványok tárgyalása.

Az igazgatóság számadási felmentése.
M  0. Az igazgatóság titkos szavazás utjáni megválasztása.

7. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítéséhez 2. tag megválasztása.
Siklós 1879 február 5 én

PlasztiCM D ö m e .
elnök.

A siklósi kölcsönös segélyzü egylet

T a rt re l á  181S Dü'.rn’nr 3 L - A1 1 K ö v e te i4  T a rt n
| -----------
j(v Pénztár számlának

Váltók számlának 
Kötvények számlának 

4  1874 Törzsbetét számla 
Í(C Felszerelés számla 
P  Siklósi t. pénztár számitpénzt; 

Kamatok számla 
i Pótlékok számla

2870.lt; 
8465.— 

102984.— 
262.— 
35(3.32 

13301.93 
2873.50 
2(31.20

I

1(32.-
162.— jv*
510.— 
3 3 4 .-  |  
4 0 1 . - 5  

210(30 — y) 
16529.50 
38 ‘ 182.50 ^ 
17085.— 1 
9931.— 
1175.60 
7494.- ? 
2056.83 

629.84

Ii

1874. Beirási dijak számlától
1875.
187(3.
1 8 7 7 .

1878.
1874. Törzsbetét Számlától
1875.

: 1876.
1877. „
1878.
Kamatok számlától 
Betétek számlától 
Különfélék számlától 
Jutalékok számla 
1874. évtárs. tiszta nyereség 

számlától 1874—1877
a) 18.77 3040.74 4989.60

11878. évb.a) 12 03 = 1948.86 
30.80

1875- évtárs. tiszta nyereség 
számlától 1875—1877 

a) 11.07 — 1793.34 
j 1878. évb. a) 7.33 1187.46

15.40
1876. évtárs. tiszta nyereség 

számlától 1876—1878
a) 5.41 =2759.10 5339.70 

1878. évb. a) 5.06 — 2580.60
10.47

1877. évtárs. tiszta nyereség 
számlától 1877 évben

a) 1.15 — 384.10
1878. évb. a) 2.88 ^  961.92

4 X ) 3
1878. évtárs. tiszta nyereség 

számlától 1878 évben 
a) 1.40

Nyereség maradvány 1879 évre

2980.701

131434 11

1346.02

561.40 J 
3.32 ;

I K a u fe r  D á v id
könyvelő

P lá s z t ie s  D öm e
elnök

131434 11 

N o v a k  P é te r
igazgató

Jelen zártszámlát átvizsgálván, azt mindé i egyes és összes tételeiben az 
{ fő- és segéd könyvekkel tökéletessen megegyezőnek találtuk.

Uzle'i

l ’a n d iir o v ic s  J á n o s

A felügyelő bizottság. 

P á tz á k  J ó z s e f K o r s ó s  P é te r

w70._. Haszonbéri hirdetés.
1 s  i9 .

A m. kir. vallás és közoktatásügyi ministerium f. évi 476. szám alatti 
rendeleté alapján a baranyainegyei pécsváradi alap. urodalomhoz tartozó
k isn y á ra d i 156 «*at. h o ld at tev ő  fö ld b ir to k  f. é v i a p r il
1 -tö l hat egymásután következő évre nyilvános árverezés utjáu bérbeadatik.

A nyilvános árverezés, mely 1. évi fe b r u á r  h ó  2 7 -é n  d é le lő t t i  
10 ó r a k o r  a pécsváradi számtartósági hivatalban fog megtartatni, zárt 
ajánlati verseuynyel van összekötve. — A zárt ajánlatok ugyanott az átverés 
megkezdése előtt benyújtandók 200 ft bánatpénzzel és azon nyilatkozattal ‘ifi. 
ellátva, hogy az árvezési feltételek az ajánlattevő előtt ismeretesek. Ü

A fenu tisztelt minisztérium az ajánlattevők közt a szabad választást 
és a szerződés jóváhagyását fenntartja magának.

A bérleti feltételek a pécsváradi számtartóságnál betekinthetők.
Utóajánlatok, vagy a feltételektől eltérő ajánlatok el nem fogadtatnak. ; 
Oly vállalkozók ajánlatai, kik az alapoknak adósai, vagy kik elvállalt 

kötelezettségüket pontosan nem teljesítik, hasonlóan kiskorúak és alapítványi «[ 
tisztek ajánlatai el nem fogadtatnak. A

Pécsváradon, 1879. janbár hó 25 én. $
L ej tén y  i G yörgy  s. k. i  

kér. főtiszt. jaj

A s ik ló s i ta k a ré k -  és h i te le g y le t

rendes közgyűlése
Siklóson saját helyiségébe f. é . fe h r iiá r  2 7 -n e k  d . e . IO ó rá já ra

tűzetett ki, mikorra a részvényesek tisztelettel raegbivatnak.
N a p ir e n d :

1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése, osztalék meghatározása és felmentvény megadása. 

Igazgatóság és felügyelő bizottság választása.
Az alapszabályok 49. § a értelmében szavazati joggal az bir, ki rész

vényét szelvényeivel együtt a közgyűlés előtt 24 órával a pénztárnál szavazati 
jegy átvétele mellett leteszi.

A 8409 ft 82 kr. tiszta nyereményt kitüntető mérleg az intézet helyisé
ig gében megtekinthető.

Siklós, február hó 1-én 1879.
V a jd a  s íá n oh,

4,

i
í

I 8-

Párisi vilagkáillitás 1878
2  a ra n y - é s  eg y  e z ü s t -é r e m m e l k it ü n te tv e .

G A  N Z  és T
v a s ö n t ö d e  és g é p g y á r - r é s z v é n y - t á r s u l a t ,  

B u d a p e s t e n ,  II. kér.
9 (2 0 —3) Ajánlják 9

kérgnntetühengerekkelellátott hengerszékeiket
melyek néhány év óti a bel- és külföldi malmokban eddig használatban lévő köveket mind
inkább bittérbe szorítják, és a kisebb malmokban is. az őrlés kitünőbb minősítése végett

igen előnyösek.
Ezenkívül mindennemű gép- és öntödei m unkálatokat, kérgönlv énytt kerekei

ket bányászati m unkálatokra stb. ajálják.

Nyomatott i'u s s  Almályuái Fecnit 1879




