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H ird e té s e k á r a :
Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8krt
többszöri megjelenésnél árlaengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyilt tér 1 petit
Bora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.
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»Jn Egres számok kaphatók
ffeidinger N. könyvkeresk.
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(Széchényi tér).

Nzerhesztei Iroda:

Ferencziek utezája 22.sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

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

Szerecsen mosás.
Kincs oly rósz ügy, melynek vé
gije ne akadjon. A mármarosi sze
reiben is talált könyörületes szamaritiuokra, kik vállalkoztak öt tisz
tára mosni!
Hiú erőlködés az egész, jobb
lett volna meg sem kisérteui, mert
a körlllméuyek olyanok, hogy a védencz sem nyer vele, a védők pedig
sokat — igeu sokat vesztenek a
kiizbecsülésbeu.
Mármaros mit sem tehet arról,
bogy így ember, kihez bizalommal
viseltetett, kit nagyra tartott, oly
mélvre siilyedt a korruptio fertőjébe,
de ezután már, mintán kiderült az
eddig rejtett bűn és oly gyarló vé
delem után, minővel a közvélemény
vádlottja előállott, csak önmagát fe
ketíti be az, ki védelmére kel, de
még az ia, ki csak mentegeti is az
oly tízeimet, mely a magyar képviselöházra és közvetve a magyar
nemzetre oly sötét foltot ejtett.
Valljon azon mármarosi intelligentis. mely oly köunyen megnyug
tató tudomásul vette Várady védel
mét, meggondolta-e, bogy tulajdoukép azon pbarizeus elvnek jelenté ki
hódolatát, hogy „a czél szentesíti az
eszközöket ?*
És hol annak biztosítéka, hogy
a rendjelért kiszédelgett bünpénz
csakugyan jótékony czélokra lesz
fordítva ?
A közönség, mely e szédelgé
sekről természetesen mit sem tud,
csak nem ellenőrizheti azt, — a bűn
társ és közbenjárónak saját érdeké
ben hallgatni kell, — ha pedig a
íeudjel szerző tizreudbeli felvett „elő
legek" csak egyikét is fordítja
jótékony czélra, ezt valamennyi rendjelsóvár szédelgő irányában fedeze
tül alkalmazhatja.
Az ily Uzelmekuek csak elenyésző
kis része jön napfényre, a többit
sttril lepel borítja, ha a felderüjt és
bizonyított bűnt nem sújtjuk, akkor
magunk mozdítjuk elő az erkölcsi
sülyedést. Ez egyértelmű volna olyféle okoskodással, hogy ne akasz
tassuk fel, ne büntessük meg a kézre
került haramiát, mert lám a rabló
társak nagyobb részét nem sikerült
megfogni!
Azt is felhozzák Várady ment
ségére, bogy nálunk az országos
képviselői állással összeforrt az úgy
nevezett „informatió."_____________

T Á R C SA .
B ú c s ú Pécstől.
Creim, hölgyeim Isten legyen velünk!
Én a a pegazusom vándorolni megyünk.
Ösize-vissiajarjuk szép Magyarországot.
Az alföldi rónát, a magas Kárpátot.
Megnézzük a Dunán a zúgó malmokat,
Megnézzük a Tiszán, hogy íogdoenak halat,
Megnézzük milyen az agteleki barlang,
Meghallgatjuk mit mond a tihanyi visszhang.
Elmegyünk Tokajra » ha akad jó barát,
Megkóstoljuk híres aranyszínű borát;
Lesz is akkor h u ja ! előre képzelem,
A vers. mint s gomba, o’y bövibe terem.
Megnézzük mint fognak Királyhágón maezkót
S mint csinál Treucsénben tepszit. födőt a tót,
Megnézzük sorra a sok gyönyörű várost —
Nagyobb gyönyörűség kell—
e ennél már most?
Akár ki mit beszél utazni hasznos, jó.
Nem lehetünk mindig egy helyt, mint a tuskó,
Utazni kell; az a legderekabb ember
A kit hordozott már hegy, völgy, folyam, tenger.
A mely ember mindig oda haza csücsül,
Mit tud az a világ szépeégei felül?
Legfölebb valami caeb panorámáénál
Látja, de csak festve, hogy » világ m ist áll.

Kstogu az neki országot, világot,
OhM n W t még a dédapja se látott i

Azt mondják, hogy a képviselő
névjegye nagyon sokszor egy elin
tézendő ügydarab legfontosabb documeutumát képezi!
Bizony pedig igen rósz, ha úgy
van, mert akkor arra vau főtekintet,
bogy az informáló képviselő kicsoda
*— és a mi fő, a kormány pártjához
tartozik-e ?
Mutathatunk példára, midőu egy
országosan pártkülöubség nélkül tisz
telt nevű 48-as párti képviselő ismert
önzetlenségével közbeveti magát egy
gaz főtisztviselők által üldözött és
koldusbotra >uttatott család védel
mére, midőn az egészen ártatlan
családfő Ugye közigazgatási utón a
bclügymiuiszter elé került. — Az
akkori belügyér meg is Ígérte, bogy
az Ügyet maga elintézendi — és az
írott iuformatiót átvette, ez azonban
csakhamar eltűnt a miniszter aszta
láról éa nehány napra már — mintha
beadvány lett volna — elutasítva
kézbeaittetett az országnak majdnem
szélén lakó félnek, a miniszter háta
mögött elkövetett ezen csíny tudtára
adatott néki és az ügy újra eleibe
került, de az ártatlan családfő és
hivatalnok eluyomatása uem szűnt
meg, a gazok büntetlenül maradtak,
mert egy leghitványabb kormánypárti képviselőnelf informatiója töb
bet nyom, mint a legtiszteltebb nevű
ellenzéki é, — pedig hogy az il'ető
hivatalnok egészeu ártatlanul Uldöztetett és koldusbotra juttatott gaz
fellebbvalói által, azt azutáu a tör
vényszék előtt bemutatta, hol mind
a három fórum egyhangú ítéletével
felmentve lett!
Van szomorú tudomásunk egy
esetről, midőn egy sikkasztásról vá
dolt és az érdekelt első bíróság ál
tal elitéit tisztviselőt, kit a királyi
tábla egészen ártatlannak nyilvá
nítva, hivatalába visszahelyezni ren
delt és kártérítésre jogát megállapí
totta, a legfőbb törvényszék holmi
hivatali szabály tál auságok miatt, mik
végett más esetben alig mondják ki
a feddést, pro forma vétkesuek mon
dotta ki, pedig szívesen helyben
hagyta volna a másodbiróság fel
mentő ítéletét, ámde egy iuformáló
képviselő befolyása a miniszterre és
tanácselnökre és ennek beavatkozása
eredményezte azt, mert a teljes felI mentés súlyosan compromittált volna
egy csomo a kormánypárt érdeké
ben érdemeket (?) szerzett törvényhatósági főtisztviselőt!
____
Három kőoszlopot, két hosszú lánczot fest,
Üveg alá teszi s azt mondja: Budapest.
Persze az az ember a ki még nem látta
Szájat is kitátja, úgy elbámul ra jta ;
S mutogathat a cseh bármily bolondságot,
Vakon hisz az néki, ki még mitse látott.
Dc'szen nékem nem kell a panorámája,
Nem hiszek én néki a ki cseh fajtája!
.Meg ha ö fizetne, akkor se nézném meg,
Fölkopnék miattam az álla szegénynek.
Ha törik ha szakad, el van határozva,
M gyek mint a vak légy, megyek akár hova:
M guntam már szörnyen egy helyeni létem,
Szinte fáj beléje vesém, majám, lépem.
A hamis leányok csak mosolyognak rám,
De egyik sem simul szerelmesen hozzám;
No de az a legfő a mért eltávozom,
Hogy hadd hízzék kicsit a tapasztalatom.
A ki szeret s óhajt találkozni velem,
Megtalál gyakran a „Pécsi Figyelődben,
(Igen igen tessék fizetni rá elő,
Igen pompás újság a „Pécsi Figyelő.*)
Most pedig hát megyünk szárazon és vizen.
Merre forró szivem égő vágya viszen,
Gőzkocsin és hajón; de ha mást gondolok
S elverem a pénzem, akkor csak úgy gyalog.
No de azért se b a j! Pá, urak és hölgyek !
Tárnak már as erdők, folyók, hegyek, völgyek,
Nsm all hatom tovább pá, pá, megyünk, megyünk,
X viszont látásig! laton legyen velünk 1

UJ. Várad/ VWMW-

Igen azon szokás, hogy az or
szágos képviselőket magánügyekben
is az informátióra hivatottaknak te
kintik általában, igen sok roszra,
temérdek visszaélésre és korruptióra
vezet és a mily szép és nemes tett
az, midőn egy képviselő öuzetlen az
igazság és ártatlanság védelmére
k e l, épen oly megvetendő és két
szeres büu, midőn magát felhasznál
tatni engedi arra, hogy holmi dibdáb uzsora — és ország-világ csalás
által felhizott pénzes zacskóknak
rendjeleket — nemességet — azaz
csak uemességi czimert szerezzen,
még fokozottabb a bűn, ba az, ki
ily aljasságra vetemedik, képviselőházi alelnök és a miniszterelnök
igen jó barátja.
Várady nem bűnbak, minőnek
barátjai elkeresztelik, hanem bttuszerző, ha maga nem akar lakolni,
nevezze meg bűntársait is, nevezze
meg azon magasabb állású személyt
— azon illetékes helyet, honnan biz
tosítást nyert arra, hogy a sóvárgott
rendjeleket megszerzi, adja át azt ia
a közvélemény ítéletének, ba maga
nagyon súlyosnak tartja annak el
viselését és azt hiszi, hogy ketten
könnyebben elbírják.
A sajtónak kötelessége kérlelhetleuül ítélni ily esetben, az igazság
istennőjét á görögök bekötött szem
mel ábrázolták, kösse be a „M. T.*
is a szemét, midőn ez ügyben ir,
ne tekintse, bogy V. G. mármarosi
képviselő, ez nem hoz szégyent a
megyére, de igen is a bűnnek meutegetése és végül is nagyon resteljük, bogy különbeu igen tisztelt
laptársuuk ez ügyben holmi ismert
czélu és irányú „Pester J o u rn a l
okkal egy követ fuj.

Elmélkedés Szeged rekonstrukeziója felől.
(Folytatás.)

Londonban tartózkodásom alatt egész
uj városrészeket láttam puszta mezőkön
fölemelkedni; városrészeket, melyeknek
mindenikében több ember lakik, mint
Szeged összes lakóssága. Láttam ily uj
városrészeket magasabb fekvésű téreken,
láttam mocsaras, vadvizes lapályokon
emelkedni; de úgy az egyik, mint a má
sik helyen, amint az utczák kijelöltettek,
a legeslegelső munka a csatorna-építés
volt, vadvizes helyeken az alagcsövezéssel
(drainage) kapcsolatban. Mindig ezen kéz
dették az nj városrész építését.
Azt gondolom, Szeged rekonstrnk-

István főherczeg és
Kossuth Lajos.
Verhovay az „Egy.“-ben adja barac
ennei látogatásának érdekes leírásait. A
következő kis történetet vesszük át, mely
a nagy számttzöttnek hazánk egykori ná
dorához való viszonyára vet fényt.
Szóba jött a székesfehérvári kiállítás
ügyével kapcsolatban József főberezeg
magaviseleté, — Írja Verhovay. — Az
általam tett megjegyzésre, bogy József
főherczeg oly gyakran és oly nyiltan adja
jelét beszédben és tettben magyar érzüle
tének, a mely csaknem eloszlatja az itt-ott
gyéren fölmerült föltevést, hogy áltatni
kívánja a nemzetet, s csakis egy hibája
van, hogy e magyarán érző ág egy férfi
tagjában sínes meg az elhatározási és cse
lekvési erély, Kossuth igen érdekes két
történeti epizód elbeszélésével felelt.
Az egyik természeténél fogva olyan,
hogy minden izében az elbeszéléshez híven
visszaadni most és itt nem lehet. Mindazáltal egy pont kihagyásával a törté
nelmi érdek szempontjából hibának tarta
nám elhallgatni.
„Úgy van 1* — mondá Kossuth a
Habsburg-Lotbringeni báz magyarosult
ágának elhatározási és cselekvési gyön
geségére tett megjegyzésem folytatásául.
„Midőn annak idejében az udvar ellenál
lása és a reakezio felülkerekedése folytán
mindinkább élökre voltak áüitva as nralkodóhás és Magyarország között a viszo
nyok, István főherezegre hárult a misszió,

Hladó hivatal:

Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.

cziójánál is ekként kellene eljárni. S ezt
még azon esetben sem kellene elmulasz
tani, ha e munka költsége (az országtól
nyerendő, hossza törlesztési, kamatban
vagy legalább olsó kölcsön mellett) a
város terhére esnék.
Oe miután Szeged szerencsétlensége
még a külföldön is annyi nemes részvéttel
találkozott, én szeretem reményleni, hogy
Magyarország, melyre nézve Szegednek
nj életre juttatása nem pusztán humanitá
rius kérdés, hanem úgy nemzeti, mint
közgazdászati tekintetben saját szerves
élete integritásának érdekkérdése, — liberalitásban nem fog a külföld mögött hátra
maradni; az ujjáalkotás költségeinek azon
részét, mely a bullámsirjából uj életre kiszólitandó nagy magyar város szilárd
fennállásának biztosítására szükséges, az
ország fogja elvállalni.
Még azon kérdés fordnl elő, bogy a
vadvizeket és a várost mocsokvizet elve
zető csatornákat hová kell kiömleszteni ?
A Tiszába, még ha lehetne sem sza
bad, mert az csakugyan különös egy
neme volna az okszerű rekonstrukeziónak,
hogy a Tisza, az njjáalkotandó város
éietere befertoztessék; pedig a csatornák
oda ömlesztésével befertőztetnék, mert ezek
nemcsak a fakadó vizekre, hanem a vá
rosi mocsokvizre is szolgálandnak.
De ha szabad volna, sem lehet a
Tiszába vezetniük, mert feltöltést igénylő
városrészekben a csatornáknak, — hogy
a vizfakadással kapcsolatos talaj-lazasá
gon segíthessenek, szükségszerüleg oly
mélyen kell feküdniük, hogy legfölebb is
csak igeu alacsony vízállás mellett foly
hatnának be a Tiszába; legtöbbnyire a
Tisza tolakodnék be a csatornákba s a
csatornázás mind a két czólja meghiúsulna.
Tehát mi a tenndő ?
Ép e napokban hozott a kolozsvári
„Magyar Polgár* több számon át egy
nagyon tanulságos tárczaczikket ily czirn
alatt: „Utazás Párisalatt* (lámául Vilmostól.
Ez a czikk Útmutatásul szolgálhat arra
nézve, bogy mit kell a csatornákkal oainálni.
Tartányt vagy tartánvokat kel! épí
teni a városon kivül fekvő nyomási kertföldek legalkalmasabb táján; abba vagy
azokba kell a csatornákat belevezetni; a
mocsokviz termékenyítő részét a szegedi
földmivelés kiszámithatlan hasznára fel
használni, s a megszürődött tiszta vizet
néhány lóerejtt gőzgép működése által
keüő magasságú csatornán a Tiszába
ömlesztőm.
Némely magyar iapokhau azon óhaj
tás kifejezésével találkoztam, hogy az uj
jáalkotandó Szegedben Hazánk a ma
gyarság minta városát matathassa föl. Lel
temből óhajtom, hogy agy legyeu. Nem
is valamely ábrándos gondolat ez. Mert
ez a minta-város eszme teljességgel nem
involválja azt, hogy Szeged most mindjárt
egész kiterjedésben oly monumentális alak
ban emelkedjék ki hullámsirjaiból, misze
rint az a „paloták városáénak neveztet
hessék, mikéut az olaszok Viczenzát ne
vezik. Ez lehetetlen is, de nem is szüksé
ges. Csak gondoskodva legyen (a fenteb
biek szerint) arról, hogy a viztákadásos
talaj lazasága az épületek szilárdságát na

kompromittálja, s az árvíz tehetségének
hátterében pusztulás kilátása ne álljon.
Kétségkívül lesznek egyesek, kiket a
Szeged szép jövendője iránti bizalom
arra fog ösztönözni, bogy már most na
gyobb stylusban hozzájárni nak annak va
lósításához, amit az uralkodó ígérete ki
látásba helyezett, s nem kétlem, ez az
Ígéret a középületeknél s mind annál, a
mi a kulturális feladatok körébe tartozik,
már a rekonstrukcziónál valósulni fog;
de az a szegedi nép, mely Szeged múlt
jának typust adott, melyet én nemzetem
büszkeségének neveztem; az a szegedi
nép, mely megtörbetlen szívósságával őre
volt az Alföldön a magyarságnak, szor
galmával a magyar faj plaszticzitását sze
mélyesítette, sőt szerény tűzhelye mellől
— mint a rajt bocsátó anva-méhköpü —
a magyar faj számára tért is bírt foglalni:
ez a nép, a szegedi külvárosok e népe,
bizony nem fog mindjárt monumentális
palotákat építeni. Az a mattban csak arra
vágyott, hogy ne zselléreskedjék, hanem
saját házában maga s családja számára
otthonnal bírjon; a bizony a rekonstruk
cziónál is csak e határok közt maradand
vágyaival. — Azt igenis meg lehet s meg
is kell tőle kívánni, hogy építkezési mód
jával az ujjáalkotás biztonságának igé
nyeihez s szerény családi lakának alak
jával a városias csín kívánalmaihoz al
kalmazkodjék. De többet tőle kívánni nem
is lehet, nem is szükséges; mert Szeged
igy is a magyarság minta városa gyanánt
emelkedhetik ki hullárasirjából, ha oly
terv szerint alkottatik újra, mely csin,
tisztaság, egészségi tan a utilitarizmus te
kintetében a kultúra mai igényeinek meg
felel s Hazánk többi városainak például
szolgálhat.
No már ba meggondolom, bogy Sze
ged — mint átalában magyar faj lakta
városaink — nemcsak soha nem volt, de
alkalmasint soha nem is lesz tisztán és
kirekesztőig csak mniparos város, hanem
helyzeténél fogva a műiperos és keres
kedelmi emelkedés mellett, részben a me
zőgazdasági foglalatosságra is utalva van:
lehetetlen azon meggyőződésre nem jut
nom, hogy Szeged a miuta-városiasság
eszméjének egyik igen nevezetes vonásá
nál dicsekedhetnék, ha első lenne Hazánk
városai közt, a mely gyakorlati példáját
adná annak, hogy miként kell azt a
piszkot-mocskot, mely a városok levegőjét
megfertőzted, a mezőgazd iság, kiszámit
hatlan előnyére hasznosítani. Óhajtanám,
hogy a szegedi lapok reprodukálják
Gatnauf Vilmos említett értekezését, s
bogy akadjon ember, a ki ezen véghetetleu fontosságú kulturális eszmét, a minden
jó iránt annyira fogékony s gyakorlatias
józan eszével annyira kitüuő szegedi nép
nél popularizálni iparkodnék.
Ha Szegeden a nyomási kertföldek
birtokosaival megértetné valaki, hogy a
csatorna vizek gazdasági értékesítése által
egy-egy holdnyi kertföld jövedelmét 600tól 1000 forintig s még azon is felül lehet
emelni, — leheteüen volna meg nem győ
ződniük, hogy a csatornavíz-tarláuyokra
fordítandó költség a lehető leghasznosabb
befektetés, melyet csak gondolui is lehet.

hogy Jeiassichot kérdőre vonja. Rendkívül
megvolt zavarodva. Látszott, bogy vala
mire elszánni kívánja magát. Habozott,
ingadozott elhatározásában. Magyarsági
érzelme, amely uem volt tettotés, s a jó
akarat hazája iránt, folytonos küzdelmet
vívtak a felülről jött utasításokkal, s a
Habsburg báz iránti kötelékeivel. Mielőtt
a táborba utazott volna, migához hivatott,
s azon kérdést intézte hozzám:
— „Mi lesz ebből s vájjon lehet-e
még kibékülésre fordítani a dolgot?
A felülről működésbe hozott eszközök
és ezélok megítélése után, a melyekkel
ogyenesen és föltétlenül Magyarország
megsemmisítésére törekszenek, bátran me
rem fenségednek mondani, hogy ebből
más nem lehet, mint szakadás z nemzet
és dynastia között.*
— „Nincs más segítség?* kérdezte
folytatólag nagy nyugtalanság között Ist
ván főberezeg.
— „Van! Fogadja el fenséged Ma
gyarország koronáját s a helyzet roha
mosan megváltozik.*
— „Hajlandó volna-e erre az ország
gyűlés ?* szólt ismét a kíváncsiság és
habozás érzelemvegyttlékével István fő
herczeg.*
— „Biztosítom fenségedet, csak te
gyen határozott ígéretet, hogy Szt.-István
koronáját elfogadja, s huszonnégy óra
mnlva az országgyűlés egy küldöttsége
lesz itt, hogy a nemzet nevében hivatalo
san felajánlja azt.*

és izgatottan gondolkozva. Myd Kossuth
előtt megáll, s vontatottan kérdezi:
— „De hát a törvényes öröklési rend ?*
— „Fenség, öröklési törvényeiben csak
arra kötelezte magát az ország, bogy a
H ibsburg-Lothringeni ház tagját ismeri el
királyául, de nincs olyan törvény, mely
arra kötelezné Magyarországot, hogy egy
. . . . fogadjon el törvényes uralkodójául.
— „Igaz, igaz 1* szólt pillanatnyilag
fölvidámnlva, a a történt családi czélzásnak nyilvános értelmét helyeselve István
főherczeg.
Ismét járt föl és alá, gondolkozott.
Egyszerre oda fordnl Kossuthoz:
— „Nem lehet, nem szabad tennem.
Atyám, aki megérezte az eseményeket,
halálos ágyán esketett meg, hogy nem
fogadom el a magyar koronát, ha azt föl
fogják ajánlani. Megtartom eskümet.*
— „Tisztelem fenséged érzelmeit, ve
tett véget Kossuth e beszélgetésnek, —
annyit azonban megjegyzek, hogy erős
elhatározással sok szerencsétlenségnek ve
hette volna elejét.
Ebbéli visszaemlékezésének bevégzése
előtt, akkori mondásának megerősítéséül,
igy szólt Kossuth: „Valóban ez szerencsés
fordalatot képezhetett volna politikánkban.
Európa ugyanazon ház megkoronázott
tagja ellen uem engedte voina betörni a
muszka hadakat. Az intervenczió elvének
mi adtak meg első ízben az árát.*
Az epizód elbeszélésének befejezéséül

István főberezeg sebes hossza lép
tekkel járt le és fel, láthatólag meglepetve

fölemlité még Kossuth, hogy midőn utolsó
találkozásokkor István főherczeg búcsú zásra fogta a dolgot, mint aki tudja, hogy
végkép távolik, magszoritá Kossuth kezét

!* W a Vétség $Lged rekonstrnkcziójárát nem is volna oly igen nagyMert csatornázni az uijáalkotandó várost
— nemcsak hygieniWná,’ ‘Bánéin talajszi- ^
lárdifási tekintetből is okvetlenül kell; ez,
az okszerű rekonstrnktió nélkülözheti^*,
föltétele. Kivezetni a csatorna vizeket szint
i i g kell valahová (mert a Tiszába nem
is szabad, de nem is lehet); ezen költség
tehát minden esetre megteendő lévén, csak
azt lehet költség-toldaléknak tekinteni, ami
arra f.irdittatnék. hogy a minden esetre
elvezetendő esatorua-viz hasznothozólag
vezettessék ; ez pedig nemcsak nem meddő
kiadás, de sőt oly kiadás, mely idő jár
tával az egész csatornázási költséget, ré
szint direkt bevétel, részint a ÍÖldmivelő
nép vagyonosságának nevezetes növeke
dése álta1, gazdagon bonifikálnálná.
összefoglalva nézeteimet: én a bel
területi teltöltést, a feltöltött terület alagcsövezését s az egész város csatornázását
Szeged okszerű rekonstrnkcziéjánál alap
té te ln e k tekintem.
Az épi'es módjára nézve pedig ek
ként gondolkozom:
,
1 szőr. Már Bakay is megemlíti Em
lékiratában, hogy Szegednek sok vízhatlan
meszet kellend alapépítményeibe felhasz
nálnia, de az alapépítményekbe mást, mint
vízhatlan meszet nem is szabad használnia.
Ma már, ncu.csak oly vizfakadásos, laza
talajnál, minő a szegedi, hanem jóformán
átaiáuos szabálynak van az egész világon
elfogadva, hogy alapépítményekbe vízhat
lan mészvegyületet (betout-konkrétet) hasz
nálni legtauácsosabb. — Szegedre nézve
ez nemcsak tmáesos, hanem olkerülhetleuül szükséges.
Sőt én megvallom, ha azon szeren
csés helyzetben volnék, hogy Szegeden
magamnak házat ékíthessek, én nemcsak
az alapépitinéuybe, de a toldszinen felül
is konkrétet használnék a márcziusi ka
tasztrófa állal jelzett vizvonal magassá
gáig. Ismeretes tény, hogy Spanyolország
ban a cziudad-rodrigoi vár falai egész ki
terjedésükben konkrétből épitvék. A falak
külsején még most is tisztán kivehetők a
deszkák nyomai, melyek a félig folyó
anyagot a megkeraényedésig összetartot
ták; csakhogy a szabadban álló falakhoz
a vízhatlan mészbe nemcsak (mint rende
sen szokás) porond és homok, hanem
kisebb nagyobb gőr-kövek is vegyittettek,
mik azon tájon nagy mennyiségben fór
dúlnak elő. — Ha nem csalatkozom, újabb
tapasztalások átalában oda mutatnak, hogy
az alkalmazott anyagok nagyságának kttlönfélesége a konkrét-falak szilárdságát
nagyon növeli. A vegyület arányai főké
pen a mész minőségétől függvén, termé
szetesen kísérletek általi meghatározást
igényelnek; annyi azonban bizonyos, hogy
a homoknak soha sem szabad a mészhez
képest kevesebbnek lenni, mint kétannyinak.
Mészről szólva eszembe jut, mennyire
csodálkoztam eleinte, midőn azt láttam
Angliában, hogy ott nem oltanak előre
meszet az építéshez, s nem előre oltott
meszet kevernek a homokba, hanem a
párkányosan feltöltött homok közepébe
hányják a mészkövet, ott oltják meg, s a
mint széimáilott, azon melegen öSzekeverik
a homokkal s nyomban hordják a köny
veseknek, — s ez így niegyen az egész
épités alatt folyvást: mondhatni meleg
malterral épiíenek. Csodálkoztam, mert
ahhoz voltam szokva, hogy nálunk a ki
épiteni szándékozott, legelső dolga volt,
nagy mészgödröt ásatni s abba száz sze
kér számra meszet oltani: a mi aztán ott
állott, hol födve, hol födetlenül hónapokon,
néha éveken át, mielőtt malterrá kevertetnék. Nem tudom, most is ez-e a szokás,
de azt tudom, hogy ily mészszei nem
lehet szilárdat épiteni. — A régi római
építmények bámulatos szilárdságát szak
értők által annak hallottam tulajdonittatni,
hogy az oltott meszet azon — melegen
használták.
Annyi bizonyos, hogy konkréttal (be
tonnal) építésnél a keveréket azon mele
gen kell használni. — Ez lényeges dolog.
majd megölelte és fuldokolva m ondá:
.Isten áloja meg, ki tudja, látjuk-e egy
mást." És fuldoklása könybe csapott á t;
sírt, mint a gyermek, ki a szülői háztól
távozik.
Nem is látták többé egymást.
#
Nem kevésbbé érdekes V. Qy. czikkeiből az, mely az István nádor ellen
Kossuth által kiadott elfogatásai parancs
törtönetéről szól.
„Kossu b észlelve István főherczeg
ingatagságát, mint ezt Szemere Bertalan
1962-ben Londonban bizalmasan elbeszélte
tüstént bizalmas értekezésre hitta meg gr.
Batthányi Lajost, Vutkovicsot és magát
Szemerét, hogy tanácskozzanak a felett
mittévők legyenek. Az értekezleten elha
tározták Bónis Sámuelt bízni meg, hogy
a főherczeg’ e felügyeljen, s esetleg ann ak
szökését i dj e korán tuonrrásra hozza."
Kossuth reminisecneiának nem anynyira íolytatásakép, mint odavetöleg monda
István főherczeg szökésének éjjeléről. hogy
min múlt ennek meghiúsítása.
Éjfél volt, b Kossnth épodahaza mun
kával foglalkozott, midőn értésére jutóit,
hogy a kik az est folyamáD István föberczeg palotája táján jártak, oly féle moz
gást készülődést észleltek, mintha apalo-i
tában csomagolnának s kiköltözésre késsül
nének.
Kossuthnak nagy gondja volt *rm,bogy
István főherczeg itt maradjon. Mézkfte * ' lő-,
berezegnek jó indulattal pároentt-gyimgesé
gét sókat remélt attól a to v á b b i’őfetaéryek folyamában, ha a nemzeti ügy élén

vádlott kéj:
felőbb sértett és gyűlölt, — mert hát a.
kívánságát előterjesztő fTffrtéiI' ML..
—
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y Politika az cxigentiák tudománya.
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szór. A feltöltést Szeged rekonstruksülve az áHamÜgyész. iiogy Várady Béé*,
számiban a küve(Veiökel*ptVasMif
_ Németország erkölcsi élete az a n ja ezlójánál «r. oksaerüiág léuyeaea poaztuláben van azonnal kiadta ellene az elfog*,
nem
rég
ítéltek
el
bárom
szerkesztőt
s
két
tönkrejutást pedig matatja az h o g m » in t
.autóinak mondottam. Igen, de a töltött
tási rendeletét g ingVon kVr.- hogy
tulajdonost
azért,
in
-rt
kauciójuk
elégtelen
Lipcséből
jelentik.
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választó
kerülőben
^mjldre nem lehet épiteni. Ebből az követ
Y, sasiét, .vette és sikerült a cs.nzárvifUs.
kiütött az éhségbagymáz s bprzasztoan
kezik, hogy Üzeged. belterületének. féltül-. volt. Ez helyén van! M:g a hírlapi óva
Jhó!'^párologni, akkor legalább alkalmi
dékot a töfTéuy megköveteli, a
pusztít a. szegény l a k ó i g közt. Az em
telidő részéin, .vagy legalább a mélyebben
lett volna Hanzlovics plébánosnak a telegkisebb kijátszása is büntetendő. Nem
berek egészen kétségbe e« ek . M o s z t
fekvő helyeken czöWpokrS kell épiteni, —
csői választó koriHetbőli bizalmi deput*.
czölöpökre kell a vízhatlan mészszel ké - . így járnak el azonbio a kormánypárti la
nevű szocziálista lázitja őket s azt java
tiót Bécsbe vezetni és ott a bizalmi nyt.
pokkal.
Csak
a
legJrasztikusabb
példát
solja, hogy tegyenek úgy, mint az orosz
szitett betonból az alapot rakni.
latkozatot az esküttszék elé terjeszteni.
hozom
fel.
A
„Magyar
Hírlap"
nevű
újságAngliában, a vas olcsósága folytán,
nihilisták. A lipcsei munkások gyűjtenek
*
lap három év óta kaució nélkül jelen'k
igen sok helyütt fa helyett vas-ezölöpöket
az ínségesek számára, — az állam s a
Hospe
Vincze
frohnleiteni
szervita per
meg.
Kiadója
egész
komolyan
ajánlott
fel
használnak. Esek közt a habverte, vizvagyonos osztály azonban mit sem tesz.
különféle objektumokat, melyek résziut nem
jel az iskolaszék tagjainak megegyezésé
mosta, vagy fakadékos, laza talajon a
Az angol-zulu harcz végéhez közele
voltakMagyarországon feltalál hatók, részint
vel az ottani iskola egyik termében fej.
Mitchell által feltalát csavar czölöpök anydik. Julius 6 ról Cbelrasford fokföldi augol
függesztett képet eltávolította, mert „4I
nagyon elégtelenek voltak. Az államügyész
nyira sikereseknek tapasztaltattak, hogy
kormányzó jelenti, hogy Cetewayo követei
ségnek a törvény világos rendelkezését
ábrázolt meztelenségek szemlélete a gyér
azok segítségével még a Maplin-Sands
ez nap indultak vissza az angol táborból
nem lehetett teljesíteni a — belügyminisz
inekek szivére káros hat su." — A lapok
világítótornyának szilárd megalapítása is
nrokboz azon üzenettel, hogy mutassa ki
teri leiratok miatt, melyek az „ügynek"
ezen tényt különféle kedvezőtlen niegjegy.
lehetségessé vált; oly feladat, melylyel a
békeszeretetót az által, hogy haladéktala
njabb meg njabb .megvizsgálását" ren
zésekkel kisérik, pedig
páter eljárása
tudomány előbb nem tudott boldogulni.
nul adja vissza a zsákuiáuyul ejtett agyu
delték el. — Égy év óta egy borsodi ela
nagyon helyes volt, mert ő ép oly Koseset !
Szakértők által dr. L. St. Potts által be
kat
és
állatokat,
ezenkívül
Ígérje
meg,
dósodon földbirtok van kijelölve. De ez
tehet arról,' hogy ama kép egy legmagahozott javításokat is nagyon magasztalhogy a zsákmányul ejtett fegyvereket W
elégtelen, dacára annak, hogy „bírói becsű
sabb állású asszonyt ábrázol, mint az
tatni hallottam, de miből állanak e javí
visszafogja szolgáltatni, —• s végre meg
vel" is segítettek az „értéken". Az államutóbbi arról, hogy őtet ily alakban fe8.
tások, már nem emlékszem. Azt gondolom,
hódolása jeléül küldjön egy ezredet az
ügyészség félig is alig találván fedezett
tették. A páter a törvény végrehajtásánál
hogy ha majd a halottaiból feltámadondott
angol táborba s tétesse le vele a fegy
nek az óvadékot, az „ügy* újabb „meg
nem volt tekintettel arra, kinek arezái vi
Szeged annyira megizmosodott, hogy a
vereket.
A
válasz
megérkezése
reményé
vizsgálása" rendeltetett el s most a mis
seli az eltároiitott kép és ez rendéu van,
voltnál „szebb" város, tiszaparti hosszában
ben
az
angolok
felfüggesztették
az
operakolci törvényszéknél „szendereg". — Ez
*
kőfalpartról (quai) is gondoskodandik:
tiot, — s ezen előfeltételek teljesítése után
tóuv! Az Hgvgyel különben Tóth Jenő kir.
A
székesfehérvári
kiállítási bírálatok
épitő mérnökei majd számot vetuek a vasfogják tárgyalni a végleges béke feltételeit.
ügyész bajoskodik Budapesten. A szünidők
a lapok közlései szerint általános megbot
czölöpök előnyeinek kérdésével. Most azt
Oroszországban
a
nihilista
üzelmek
alait célszerű volna .a kormányelnöknek
ránkozást szültek, tapasztaljuk ezt a picsi
gondolom, a szegedi építkezés szükségle
még mindig tarlauak. Jul. 5 én egy ódesújabb javaslatot készíteni a sajtótörvény
teinek a feltöltendő területen a hegyezett
és megyei kiállítók kitüntetéseiből is, nem
sai
kereskedőhöz
egy
nagy
lád-i
érkezett
ről ezen egy paragr.ipbus toldalékéval:
végükön megszeuesitett faczölöpök tökéle
egy lesz azon kiállító, ki a nyert bronz
áruküldőmé íyképen, a ládában egy úbor
Az előbbi szakaszban említett óvadé
tesen megfelelnek, melyeknek beverésére
érmet szemétre dobja, látva, hogy kik és
neki
ruhába
öltözött
ismeretlen
buda
ta
kot csak ellenzéki lapo t köteleseit bocin a gőzerő a kézi munkánál minden tekin
miért kaptak ezüst és arany érmet, vagy !
láltatott.
A
rendőrség
nem
képes
ezen
katás és betiltás terhe ai&tt Icieuni, inamétetben, még költség tekintetében is elő
éppen kitüntető oklevelet, azonban legye
rejtélyes
gyilkosság
nyomára
Jönni,
az
luk-lapok ellenben csak akkor teszik le
nek megnyugtatva, az arany és ezüst érinek
nyösebb.
azonban kétségtelen, hogy a meggyilkolt
ha — akarják."
(Vége köv.)
béltartalomra nézve ép oiy értékűek, mim
politikai áldozat.
minő a bírálat maga, mert azok is broncziiól vaunak készítve és csak kttiszinre niegB u k o tt o s z tr á k m in is z te r e k .
aranyozvák,
illetőleg ezüsfözvdk. — E
Az osztrák miniszterinm tagjaira s párt
tárgyban a „Sz. Fehérvár és Vidéke" czijukra nézve roszul ütöttek ki a választá
Konstantinápolyban az orosz iráoyhozi
mü lap ezeket Írja: „Furcsa dolgok tör
sok. Glaser, Chlumetzky, Horst megbuktak
A bosnyák foglal is előnyei egymás
kapkodás
és
a
fejetlenség
folyton
tart.
La
téntek a bírálat korül, aunyi bizonyos. Ax
kerületükben, Stremayer pedig kisebbség
után jelentkeznek.. — BföorezoHák a loyard angol nagykövet kormányának eré
iparosokat tönkre levő .vindlereket magben maradt a szőkébb választásnál is. Bi
takonykórt múlt őszszei, most meg terjesz
lyes
óvását
nyujtá
át
a
szült
innak
Mahmud
aranyéruiezték,
az érdemest pedig mellőz
zonyos már, hogy a miniszterek egy része
tik a küteges hagymáit, már uyol.cz be
Nedim pasa nagyvezérré leendő kinevezték. A boroknál fordulunk elő a legérthe
visszavonul a politikai pályától. Így már is
teget
hoztak
onnan
városunkba
es,
pedig
tetése ellen. Anglia fenyegetőleg tesz óvást,
tetlenebb dolgok — valószínűleg, mert az
jelentik hogy Glaser követi kiiüuő tarsa,
a szlavou hatóságok intézkedése foytáu
hogy jövőre a szultánt és Törökországot
eltévedés miatt bírálat alá nem jöhettek.
Unger példáját, g visszatér az egyetemhez,
kéúyszerelőfogatokoh, mintha egyenesen az
a sorsuak engedi át, a nélkül, hogjf valaha
O'y livUti-iimdóKi tájborokat, melyek ásó
melynek büszkesége volt. Glaser a jövő
volna czéljuk, hogy ezen ragadós kór
támogatására számíthatna.
ját 50 írtért viszik Berlinbe — figyelemre
téli félévben osztrák büntető jogot fog elő
mindinkább
terjedjen
és
pusztítsa
a
ma
Battenberg hcrczeg, az újdonsült bol
se méltatták, mig a lőréket összevásárió
adni az egyetemen, Chlumetzky pedig
gyarságot. — A helyett, hogy az ily ve
gár
fejedelem
is átvette jul. ü-án a szál
kereskedőket kitüntettek. A vidéki jeles
külföldre megy. Különben emlegetik, hogy
szélyes
betegeket-a
legközelebb
kórházba
fán beigtató beratjáf, melynek átadásánál
borokat termesztők között nagy a felhá
a két miniszter Horsttal együtt az urak
felvennék, elszállitatják 2 0 —3 ) mértröldtudomására hozatott, hogy a porta előtt
borodás-.
*
házának lesznek tagjai, inig Pretis pénz
nyire,
hogy
ugyanannyi
előtogatost
kitefejedelemsége a nagyvezért ranggal egyenlő.
Egy
16
éves
leányt csábított el él
ügyminiszter a közös számvevőszók elnö
gveuek a ragály veszedelmének. Ez azután
Novi-Bazárbaílusziein pasát nevezte ki
szöktetett meg WilUam Laid Londonból,
kévé van kiszemelve. Miniszterelnök a mos
a
rendezett
állami
közigazgatás
—
Hor
a szultán, hogy az osztrák-magyar bizto
s Brisztoiba vitte, ah >1 ismét elhagyta.
tani belitgyér Taafe gróf a felség fiatal vátországban 1
sokkal egyetértésben állapítsa meg a aoviEgy évi súlyos börtönnel lakölt érte. Ezt
kori barátja lesz, ki a csehekkel való ki
bazári bevonul is részleteit.
igy teszik a barbar Angliában, a mi jog
egyezést szép csendben minisztertársai háta
Királyunk
már
egy
izbeu
kijelenté
Olaszországban miniszterválság állott
államunkban a csábitó rendjel kitttnteté
mögött jó formán befejezte. — Egy cseh
Déhány
bécsi
iparos
előtt,
hogy
a
gyár
be. Depretis leköszönt s vele az összes
sért folyamodhatott volna és a „rendjel
tárcza nélküli miniszter lesz kinevezve, az
tott borok ellen erélyes rendszabályokhoz
minisztérium. Az njra alakulaudó korúi íny
per előtti időkben" talán meg is kapja.
alkotmánybani további módositványok azu
kell
nyúlni.
Ő
felsége
parancsára
az
oszt
élére a király Cairolif nevezte ki.
tán a reicbsrathbani tárgyalásoknak lesz
rák
kereskedelmi
miniszter
elrendelé,
hogy
Németország minden részéből a legnek fentartva. — Az osztrák foederalista
a bőrgyártásról s a piaczra kerülő hami
szomorubb
hírek érkeznek, melyek azt hir
párt győzelme folytán Andrássy gróf ál
sított bőrárukról részletes adatok szereztes
detik,
hogy
ezen
birodalom
nem
csak
po
lását nagyon ingatagnak tartják, az Öreg
senek be a bécsi fogyasztási adó terüle
Iitikailag van töakre téve, hanem anyagi
báró Hübnert emlegetik utódjául, azoabau
ten a kormány számára az Ígért erélyes
lag
is.
A
politikai
tönkrejutás
bizonysága
Andrássy gróf megmutatta, hogy tud al
A f. év jnnius havában Szabolcsbányáu
rendszabályok megindítása czéljából. Ki
az, hogy a birodalmi szabadelvű párt, mo
kalmazkodni a viszonyokhoz és utóbb ta
történt bányaszerencsétlenséget, mely alka
váncsiak vagyunk arra, mik lesznek azok
lyét
Bismarck
hálátlanul
elhagyott,
mintán
lán még is megmarad mint eddig is —
lommal 4 munkás a sujtólég áldozata lett, 3
az erélyes rendszabályok. — A borgyár
kilenez éven át egyedüli tainasza volt, —
figuránsnak.
tók nagyon is hatalmas urak, ébbeu a de
pedig tőimé kevésbé súlyosan megörült,
felbomlottnak
tekinthető,
s
e
felbomlás
a
A
protestánsok konventje.
több hazai napi- és hbtilap egyszerűen
ficites örökké pénzzavarban iévő Ausztria
klerikális
párt
teljes
győzelmét
jelenti.
A
Vay Miklós báró, mint kouventi elnök ér
mint megtörtént téuyt közölte.
Magyarországon még a fogyasztási adó
szabadelvű miniszterek, kik Bismarck ol
tesíti az egyházkerületeket, hogy az 1877.
Ugyanezt tévé a Pécsett megjelenő
alól is kibúvtak eddig, hogy ne volna
dalán
óveken
át
vívták
a
bires
kulturbai;nov. 15—17. napjain Pesten tartott egye
módjukban,
hogy
a
kilátásba
helyezett
„Fttnt'kirchaerZ
:itung“ és a „PesterUoyd*
pzot, időst nyugalomba küldeinek, mert
temes konventet, mely az 5 egyházkerü
„erélyesrendszabályokat" is meghiúsítsák!
cziuiü lap is, de azon különbséggel, hogy
nincs
szükség
többé
reájuk.
E
legújabb
let határozatképesnek ismert el, és a mely
a mennyiben a nevezett szerencsétlenség
•
koriáásyváisag roppant g’nzatiot <*koz.
a zsinati előmunkálatok előkészüléséig
okozója magyar ember volt, azt következ
Jó Gescbaft. A székesfehérvári kiál
Jól
tudják
ugyan,
hogy
mióta
Bismarck
magat eluapoita volt, f. é. szept. 10-re
teti,
miszerint a bányamunkára a magyar
lítás
ból
aiigiia
volt
valakinek
akkora
haszna,
lett feje Németországnak politikai jelentő
Debreczen városába hívta össze. A konmunkások alkalmatlanok, ügyetlenek. Hogy
m;ut a kiállítási helyiségek veudégtöséuek
sége
égy
ministerválságnak
sem
volt.
Az
venti tanácskozás első tárgya a zsinati
újdondász urnák ez uilitása qélkülözi az
Vébernek, ki 800 írt. bért fizetett s azért
emberek el uentek, — a rendszer maradt,
élőmunka átok lesznek, továobá azon ele
igazságot, hogy újdondász ur ügy látszik, ,
tetszése szerint srófolván az árakat, a ki
most
azonban
uj
elvek
és
uj
rendszer
mek és kívánalmak közös akarattal meg
annyit ért a helyi és bányai viszonyokhoz,
állítás bevártával körülbelül 12,000 forin!
körül forog, a kormányválság. Bistnark
állapítása, melyek az autonóm jogkörnek
mint a hajdú a liarangöntéshez és hogy
haszonnal hagyja oda Székesfehérvárt. A
uj
irányra
lépett.
Oly
közgazdasági
poli
megfeleiőleg, a reformátusokra vonatko
végre ezt egyenesen a magyar munkások
kiállítási végrehajtási bizottság a sttrll pa
tikához
fogott,
melylyel
szemben
az
eddigi
zólag alapul szolgálnak azou törvényja
naszok daczára elnézte a birkanyirést;
megrontására tév é: az úgy ki ri soraiból,
többség, az úgynevezett nemzeti szabad
vaslatok körül, melyeket a kormány a fe
mint a búzából a pip zcs. De hogy ezt be
hisz
épeu
idejében
volt.
elvű
párt
határozott
ellenzéki
állást
foglalt
lekezeti közép és felső iskolák fölötti fel
*
bizonyítsam, szükséges néhány évi vissza
el. S igy Bismarck, hogy többséget csinál
ügyeleti jog szabályozása czéljából szán
Egy
vidéki
kormánypárti
laptársnak
pillantást tenni s úgy Ítélni.
hasson
magának,
—
felcsapott
klerikális
dékszik a képviselőház elé terjeszteni. E
nagyon megirigyli az osztrák sógor jó dol
1873 év szeptember havától 187‘J. év
nak, ő, ki évek előtt midőn a kath. fő
két főtárgyon kivül szőnyegre jőnek még
gát
azért
is,
mert
tnd
törvényeket
alkotni
jnuins
végéig a Pécs környékbeli bányák
papok
üldözése
miatt
viszályban
állt
a
az egyházkerületek részéről a konveuthez
ban összegen 37 munkás mull ki erőszakig
az uzsorások — az ország pióezái ellen,
szent székkel, — eskttdözött hogy nem
utasított fontosabb ügyek, melyeket, ha
szerinte neküuk a képviselő választáskor
halállal, kik közül 14 sujiólég által, uetu
megy Canossába, — most mégis elment,
határozathozatal végett nem is, de meg
legelőször is kívánnunk kellene a jeleit tői
zetiség szerint t> magyar és ü idegen ajkú,
elment a Vatikánba s kibékült azzal, kit
állapodásra jutás végett tárgyalni kell.
annak bizonyítását, hogy csak szolid pénz
legnagyobb részt bevándorolt sz’av.
y
T
t . . ' • ♦ ll r / 1 i
intézeteknek tartozik, uzsorásnak nem, ilyen
Ha tehát most tekintetbe vesszük, mi t
csak akkor volna választható, ha birtoka
k e l l is t e nni , hogy a magyar bányászok
aki most annyit strapái, csak az imént
marad és hazafias oldaláról befolyásoltatvan, mig a birtoktalant csak úgy kellene
legnagyobb része Szabolcs és Vasason van
jött haza; most feküdt le két órakor; bizony
ván, magáévá teszi a küzdelmet és esetenválasztani, ha bizonyítja, hogy seukiuek
alkalmazva, mert ők laknak ide legköze
rátér egy kis nyugalom. Csak menjen
kint nagyobb elhatározásra lesz bírható.
sem tartozik. — Hátha a jelelt azt bizo
lebb, tehát ott, hol a sujtólég leggyakrab
vissza, öt óráig úgy se veszik hasznát az
Azonnal Íróasztalához ült s Hajnik
nyítja, hogy ő maga is uzsorás, quid tunc ?
elintézésnek, akkor meg biztosan el lesz
ban és legnagyobb mérvben forda! elő és
rendőrfőnököt levélben értesité, hogy tegyen
Van nekünk két (kormánypárti) képvise
a sujtólég által megölt 14 munkás közül
végezve.
meg minden rendőri intézkedést s ba István
lőnk, kiknek egyike egy 60 perezentes
csak 5 volt m agyar; úgy önként követkéz
Kossnth inasán fogott a szép szó.
főherczeg szökési céllal távoznék, tartóz
zálogház tulajdonosa, a másik javára pe
Elgondolta hogy voltaképen neki öt ó ra
zik, hogy nevezett két lap állítása özét**'
tassa le. A következményektől ne féljen
dig temérdek 12—36 perezentes kötlevél
kor kell felkölteni arát igaz, hogy kitérő
tosan a magyar bányamunkások megron
a felelőség őt magát fogja terhelni, min
van bekeblezve a telek könyvben. — Bi
felelet esetén hamarább is, de hát már
tására volt szánva. De menjünk tovább i
denért jót áll, az országgyűlés előtt majd
zony egy „pár nobile fratrum" Tisza és
azt a maguk eszével úgy látták, hogy
3 fog számot adni a történetekért.
nézzük a bányai helyi viszonyokat s az
Kossuth és Hajnik sokkal jobban vannak
a kormánypárt nagyobb dicsőségére!
azokban működő munkásokat nemzetiségük
A levelet azzal zárta be, hogy az
•
együtt, hogy sem Hajnik megtagadná, a
izenétet inasa otján, még az éjjel bevárja.
szerint. Pécs-bányatelepen az András. 8ee
minek rendőri elintézését Kossuth kéri.
Inasának azzal az utasítással adá át
Azt mondják a lapok, hogy Tisza
geugottes, Viktória és Johanna bányákban
arra is képes az osztrák miniszteri válság
Kossuthnak az inasa tehát, úgy amiDt
a rendőrfőnökhöz szóló levelet Kossuth,
csak helyenkint használják a Dáwy fék
hogy nyomban kézbesítse s ba azt kapja
jött, szépen vissza is ment. Yiaszaérkezés a konservativ áramlat túlsúlyra vergő
biztositó lámpát, mi azt mutatja, bőgj
válaszai, hogy „jól van megteszi", jöjjön
tekor pedig hagyta tovább aludui urát,
dése folytán, hogy megtagadva szabadelazokban kevésbé kell félni a bányalégi"’
vissza, s ne költse fel öt óráig reggel.
vüségét (?) is konservativ elveket vesz
mint aki nagyon jól és mindkét részre k í
mig ellenben Szabolcson a Ferencz Józse*
Ha ellenben kitérő vagy tagadó választ
méletesen végezte el dolgát.
fel, csak hogy miniszterelnök megmarad
és Zsigmond tárnákban, nem különben
kap költse fel visszaérkezésekor rögtön.
Mikor Kossuth fölkelt első kérdése volt: | hasson. — Már micsoda rágalom ez me
minden vasasi bányában csakis biztosító
Ez intézkedés megtétele ntán Kossuth
— „A rendőrfőnök úr tehát azt izente,
g in t! — Ezzel szemben mi meg azt ál
mécseséi lehet és szabad belépni, me:'
ruhástól ledőlt a kanapéra, h >gy az akkori
hogy „jól van megteszi ?"
lítjuk, hogy Tisza Kálmán mindig ugyan
ezekben a sujtólég igen gyakori. Pccjlázas idők faradalmai közt, úgy minde
— „Nem az kérem alásau, — felelt1 az, elveit nem hogy szegre akasztotta vol
bányatelep munkásai legnagyobb rés'-’ ^
nestől inkább szuuyadozzék, mint aludjék,
az inas — nem izent az semmit; liánéin
na, hanem inkább a fúzió idejében csak
gén ajkúak, mig ellenben a vasasi és sza
folyvást készen a fölkelésre.
mostanára már bizonyosan cl van intézve
megkezdé azok érvényesítését és most már
bolcsi bányákban nagyszámú mag)^r
Az inas elment. Be is kopogtatott
minden."
alig várja a perczet, midőn a szabadeimunkásai legnagyobbrészt idegen aj »na •
Hajniknál. Ott találta az előszobáoau Haj
El is volt. csakhogy István főherceg
vüség igen alkalmatlan álarczát is elvet
magyar munkás csak 5 múlt ki által*nik inasát. Ennek elmoudta, hogy leve
háborítatlan távozása javár Mikor Kos
hetvén nyíltan érvényre juttathassa. —
Aztán meg a magyar muukásnak, aini
^
let hoz, a melyet át kell adni. Hajúik
sutb az ügynek a közbeeső tömniük tran
Az alma nem esik messze fájától.
szorgalmát, ügyességet illeti, ba <['m ,15
inasa ara iránti gyöngédségből, mindjárt
zakciója urjin történt bö'cs elintézéséről
*
nagyobb a bányászénál, de nem is kisJü > ^
azzal kezdte a diskurzust, hogy talán neui
nem kis meglepetésére értesült, akkora a
A mikor a reudjelpsr a vizsgálat sza
mi fő, a magyar munkás kevesebb bé re
is olyan sürgős az a levet, legalább ntgu
budai föherezegi fészek már üres volt.
kában volt Várady a „M." szerint elment
is megelégszik.
,
olyan sürgős most éjfél ntán, hogy az elin
Így végezték el a hűlt hely e histó
Bécsbe, ott egy ügyvéddel értekezett, ske
Az elmondottak utáu úgy hiszem, a s.
tézésére váró dolog öt órakor reggel is,
riáját. a történelem számára az inasok.
rétté volna a vizsgálati iratokat elolvasni,
mindenki belátja azt, hogy a wagya1-1*®
'amikor ura felkél, ép-oly jél *1 Dé intéza mi Magyarországon néki nem tagadta-,
kast sértő közlemény nem máSi nlint
tfssék, e ,
.• .
tott volna ujeg, ámde Ausztriában más a .
Aztán elmondta, hogy szegény ara, ‘
szokM,1'ott íföm vttszik tekintetbe, ba a i
S tábokéi * * *
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Reflexiók.

A szaboles-bányai sze
rencsétlenség.

Törv£|iyft*4kl <»si»rin*k. •

tokban
puszUi gjudthszt, buzgalmának: Mteön
bető, ktk-A sfc^ éeláff%jrdkCk-vós< he
^ ttSait
^ HAfi^Stgyött
UZO-.
lyére paratresŐMák. » ^ e # y m t« r H lo g y
meg i. fővárosból."
"vi
a #zoreijzédo8 Rádár éa Görc3ön birtokosai,
delbiouen, — mely még 1877 ről kelt —
mint tudósítónk panaszkodik, néin merték
a következő jellemző sorok foglaltatnak,:
feeékeudőíitkét á y*i)héíyé'V f t ü t í f e a
„5 szőr, Kóbi fiamnak pedig szivére kötöm
— A zene zgylet kedden a{ az juliii
hogy a pestvidéki törvényszéknél soka se
bó 15 én a Tomanek-féle helyiségben a
pörlekodjék. Ha esetleg mégis *oly Ügye
pártoló tagok számára egészen áj míísolenne, melynek elbírálása e törvényszék
ör#kiÍÍÖdé,Él5»d»ndő büntető ügyek
rozattal tartja meg az 5 ife Hangversenyét,
hatásköréhez tartozik, Inkább m ondjW le
Jól. 15. Staub Kristóf és t. vókányi
tue'yet a közönség figyelmébe ajánl. Nem
követeléséről, mintsem pert indítson. Mert
L ellen csalás, végtárgyalás. — Hergyó
pártoló tagoknak 50 kr. a belépd dij. Kez
a páratlan huzavona, a csiga-lasssuság,
József k. szőllősi 1. ellen sziliéi bántalinadete fél 9 órakor.
mely a törvényszéknek átkos tulajdon
és veszélyes fenyegetés, végtárgyalás.
— Oroszország kedves törzsvendégei a
sága, pör esetén többet ártana egézségéJól. 16. Kósza Illés bodai I. ellen b.
sáskák hozzánk is ellátogattak; Felsőnek, mint a mennyit a követelés kama
jártiiras. vógt. — Stipanovits József pécsi
Magyarországot, különösen pedig Szathtostul ér„a Be kezdik látni napjainkban
1 ellen bírói zártörés végt.
mármegyét lepték el roppant mennyiség
már, hogy most már nem az ügyvédek,
Jul. 18. Bosnyák Antó éa t. ellen em
ben. A hatóság minden intézkedést meg
hanem a tisztelet a kevés számú kivétel
berölés, betörés és lopás, végtárgyalás.
tett a kellemetlen vendégek eltávolítására.
nek, a bíróságok az igazi perhnzavonók.
Alulírott bizottság tisztelettel nieghivjit a t*
Az irtás katonai Karhatalom segítségével
ez. kis iparos és munkásokat f. é. jul. 12-én estegész községek lakosságának kirendelése
I órakor a ,H ét fejedelem" czimü vendégló tér
mellett történik, állandóan 3600 munkás
mében tartandó nyilvános gyűlésre. A gyűlés tá r
foglalkozik az irtással, mely czélból több
_ f Báró Wenkkeim Béla a hír.
gyai lesznek : 1. Czélja és haszna az egyesületek
nek. 2. beesett és környákén levő kis iparosok és
10*1,000 ölre menő fogóárkok huzatnak,
széniéivé melletti miniszter f. hó 9-én hat
munkások számára felállítandó „önképzo-, olvaaóhogy a szomszéd határokra az kivándor
heti kínos betegség és 9 napig tartó ha
és önsegélyző egylot" megbeszélése. 3. Az slapsi*lást megakadályozzák. Az árkok pár perez
lálküzdelem után a fővárosban meghalt. —
bály-tervezet felololvatasa. 4. Egy bizottság rgedalatt színig teltek meg sáskákkal, s ekkor
Wenkheimban a magyar mágnási kar egyik,
választása az alapszabályoknak a hatósághoz való
benyújtása végett.
a készen tartott szalma rájuk, tétetvén
__ m o n d h a tn i m a már ritka alakja hunyt el.
Polgárok kí munkásig ! Saját érdeketekben
meggyujtatott, s igy semuimittetnék meg
D aczára hogy családja csak e szazadban
jelenjetek meg minél számosibban. Tisztelettel, a
s irtatnak folyton. A füldmivelési miniszter
nvert magyar iudigenalust, — jó hazafi,
bizottság.
által a szükséges pénzösszeg már folyóvá
nemes jellem, becsületes párteraber, és ti?z
N y ila tk o z a t.
tetetett, s a szomszédos megyék figyelme
takezü miniszter volt. Az ország pártkllA „Hazafias egyházi szónoklatok" czimü fü
zetke al >aUm több tisztelt egyéniségnek megkül
is felblvatoU ezen kártékony rovarra.
löubségnélktlti osztatlan részvéte kísérte
detett, de csakis kiváló tiszteletem és nagyrabe
— A eh inai hivatalos lap pár hét
sírjáb a . — Nyugodjék békével!
csülésem jeléül, vagy épen baráti érzületem sáelőtt
furcsa
közleményt
hozott
az
udvar
— A divat, mint bunszerzö. — Egy
logául.
lcgbensőbb köréből. Azt jelenté ki ugyanis
idő óta városunkban nagyon elhapódzott
Minden félreértés elkerülése végett, miatán
annak á r a , vagy n a g y o b b ö s s z e g is kiildetott
a szent birodalom összes alattvalóinak
a zsebtolvajlás. — Már több a piaezon
hozzám, tiszti-lettel kijelentem, hogy, ezen összegek
megörvendeztetésére, hogy ö főíelségéuek
bevásárló uruő kisebb, nagyobb összeggel
nem engem illethetnek és azvrt báliogy ezentúl
a
cúinai
császáraak
kát
törvénytelen
gyer
terhelt erszénye esett zsákmányul a zseb
b á tti vslamcly öw/eget az yraelkndő e m lé k meke született. A szerem-sé* anyákat ötatolvajoknak,. kik e művészetüket egv pá
s z o b o r r a a'dni óhajt, méltóztassek azt t. ez. S z é 
k e ly József, mohácsi ref. lelkész úrhoz, mint a
i araid bendsi és Hamatzu Öodji. kisaszrizsi gamin ügyességével Űzték. Rendőrsé
sz.'boregylet pénztárnokához küldeni.
szonyokuak hívják. Valóban bzép az a
günknek végré sikerült megcsípni a rej
Az eddig hozzám küldött Összegekről a szoioyalitásl
télyes tolvajokat Három 9 —11 éves elemi
borügy javára az aug. 2ít-ikén Mohárion tartandó
— A germanizatió. A „Bukaresti
közgyöléan-k bessúmolni kötelefwegrmnek tartom.
iskolai növendék személyében. Tettüket
Híradó' szerkesztőjétől Vándory Lajos úr
(la ra y A lajos,
a
azornal beváltak, s indokául a divatot
I
dnnaszekcaöi plébános.
tól ki e napokban . városul)kj>n át - Buda
hozták fel, mely ez idők szerint azt dik
pestre utazott, véltük áikíiVetksző -tartalom
tálja, hogy a zseb a uőí ruha hátsó részén
J !
RO D A LO M.
levelezési lapot: „A pécsi iudoháznál megüt
legyen, melynél fogva igen csekély ügyes
= A „K épes csa lá d i lapok" 19-ik liizetének
közéssel tapasztaltam hogy a kezelés még
i g kell ahhoz, hogy abból a tulajdonos
tartalm a: Pagina és Plajbász. (Vége.) Velencze lo
mindig félig meddig német nyelven megy,
tudta nélkül bár mit is ki lehessen venni.
vagja. (Folyt.) A vallomás. Elbeszélés, i'assauer
ugyan is úti jegyem megbélyegezéséa szép
Először csak zsebkendőket csentek pajVilmos-tól. A meggyilkolt keze. (Folyt.J A Taglatiu belükkel „F i i n t k i r c h e n * és nem
kosságból, — 8 csak később került az er
lioni-barlnng. Kaland a Bűvész-életből. Stavenow
„P écs'látb ató . E vonal, mint tudom, állami
szényre a sor, — A három nagyreményű
B.-tól. Mi m indent kell tudni egy. angol szerkesz
garancziában részesül, de különben is ma
csemeténél ez nton szerzett G db erszépv
tőn ek ?! N. B.-tól. A varrótű és készitésmódja.
gyar megyéken megy keresztül, úgy hiszem
mintegy 50 ft tartalommal találtatott. Az
Kemenczky Kalmán-tól. I’ázmándi Horváth Endre*
begy jogosan megkívánhatjuk minden
erszények egyike a rendőrségnél B. P.
Egy fejedelmi kastély. Az „anyai szeretet." Az
tekintetben a magyar kezelést ' A mint mi
helybeli törvényszéki biró neje tulajdonául
atya kedvencre. A legpie.zinyebb hölgyeeske. A
tudjak a pécs-barcsi vasút ügyvezetője
azonnal felismertetett. — Jeleztük, hogy a
kígyó-ember. Rendes élet. Az ajándék. Egy párisi
Kellemfy úr nem barátja a germanizátiótolvajok elemi iskolai tanulók voltak, de
„maison de retraite" Különfélék. Apróságok. T alá
nak és tapasztalásunk szerint a pécs-barcsi,
nem a tanítókhoz, hanem a szülőkhöz
nyok. Képek. Fáz mán li Horváth Endre. A schweúgy a pées soproni vonalon is a jegyek
akaruuk beszélni. Erkölcsiségben a gyer
rini nagyl.erczegi kastély. Anyai ezeretet. Az atya
magyar és német nyelven vannak kiállítva
mek és az if|U az iskolában 8 a főtano
kedvencze. Karate Lucia. A kigyó-einbtr. Rendes
feltűnő tehát előttünk hogy a péca kauizsa
dákban Is c s a k n ö v e k e d h e t i k : er
élet. Az ajándék. Kiadja Mebner Vilmos B uda
budapesti vonalra pasztán német irata jegye
kölcsi alapot azonban egyedül és kizáró
pesten Ára egy füzetnek 30 kr.
ket használnak.
lagosan a szülői háznál nyerhet. A legelső
5 5 UJ z e n e m ü v e k . Az „Apollo" zenemű— Mohácsi hírek: Községi jegyzőnek
szem dió, vagy mákos kalácsdarab, mit a
folyóirat legújabb Július havi) száma következő
megválaszratott 654 szavazattal Brangart
gyermek anyja éléskamrájából, vagy apja
tartalommal jelent meg: 1. Dalcsokor eredeti d a
Lőrincz, Simonkovics Mihály 565 szava
asztalfiókjáhol elcsen, az első lépés azon
lokból, Magurányitól, 2. Ábránd Mendelssohn—
zata ellen. — Kanizsav Ferencz mérnök
setét folyosóra, melyből csak vissza
liarthoidy Bódogtól. 3. Örömteljea viszontlátás,
és
egyúttal
több
év
óta
mohácsi
városi
felé lehet kijutni a szabad levegőre, mert
polkamazur Au Alajostól. 4. Mazurka Fanzler .1.
aljegyző hivataláról lemondott. — Princz
minél beljebb megy az ember annál méL.-től b. Szépen ragyog . , . eredeti magyar m e 
József 24 éves kovács atyja szőüejében
lyehre sülyed, s ezen folyosó végpontja,
dál szerző id. Ábrányi Kornél. 6. Jó lenne, de j^j
agyonlőtte magát.
az erkölcsi élet koporsója — a börtön.
lenne, népdalcsárdás Vágvölgyi M. Bétától. A l
— Tolnámégyei hírek: Jég- és szél— Beküld ettek: a) A pécsi m. k. ál
Apollo előfizetési ára a julius-deczemberi félért 8
vihar vonult át Szegzérdon jul. 1-én éjjeli
latni főreáltanoda értesítője a lefolyt taufrt, mely az Apollo kiadóhivatalához (Budapeat*
1'/, órakor és a szőllőterinés felét elpusz
évről. Vész Albert igazgató vezetése alatt
vár, Verbőczy-utcza 179. szám.) küldendő be, pos
tította, a Duuaerdőben a fákat ledöntö15 rendes tanár és 5 hitoktató összesen
tautalvány utján. Az Apollo ezen egyetlen hasai
gette és egy kővel terhelt hajót a Duná
14 tantárgyat adott elő. A tanulók száma
zenészeti közlönyünk nyolez évi ft-nállása a la tt már
ból a szárazra kidobott. — Jul. 2-án egy
265. kik közül 55 magyarajku 195 mais egy oly becses magyar zeneirodalmi gyűjteményt
bordó szállító kocsi lovai megbokrosodván
gyaruémet, 4 magyar-német horvat, 5 niaalkotott, mely ngy a kiállítás m int tartalom ra nézve
a kocsin ülő kocsis és Schwarczkopf szeggyar-német-szerb, 2 magyar-uémet-franbármily zenegyiijtemény diszére válik, olcsóságra
zardi ügyvéd a földre zuhantak, az előbbi
czia, — és 4 magyar-német-tót ajkú. Lak
nézve pedig vetekedik a legolcsóbb külföldi kiad
meghalt rögtön, az utóbbi súlyos sérülé
hely ükre nézve 65 pécsi, 77 bamnyamemányokkal s étért pártolásra méltán
seket szenvedett.
gyeii 30 souiogy — 19 tolna — 16 bács= = S e b esty én G yula világtörténete meg
—
Borászati
dolgok:
Bortermelőié
raegyei, — 1 írancziaországi, 1 stájeror
szűnvén. elhatároztuk e mű férőinek az eídig. n /g u in Francziaoiszág átlagos évi jövedelme
szági, 1 alsó ausztriai, 1 in orva országi, jo! nt 5 füzet helyett. » kiadásukkíiáii ' nígjelém
800 millió, SpáAyoYórkkáeé 17lTuijBjí>, Kjf2 tótországi, 1 határőrvidéki. 6 béfvator
1’. bzatlupiij- Káwiji-lcU emberi miivolödA törn: jtorszá^e
fnítiió;0 Olászországé
szági, 2 s/.lavotjiai és 23 Magyarország
tenetékóf ngvnuamtyi fizetek .erőbe n iértlldoni
különböző megyéjébe!!. ÓJ'Pées szab. sir. - 1Í3 millió', Portugáliáé 36 -millió, Asztriác
minden iclülszámitás nélkül. T iszteletül kérjük
■80 ndlTfó tbridt. — Á nagy bortermő Ma
város belvárosi Dcpiskoiíijában ^
tehát
a Hebestyén-fclé mű vevőit, kik *, cserét
gyarország
elpt><xékolhatgi
drága
napszá
rem-z igazgató veaetéve áu rt 6 tanar mű
óhajtják, (mely rájuk nézve semmi költséggel nem
mon termeli jó borait, vagy megiItatja
ködött, a tanulók &zama 422. — A budai
já r) nz öt füzetet nekünk megküldeni s ezek fejé
maga, a borkivitelből alig vesz be éveokülvárosi sörház utc/.ai népiskolában Kiause
ben részünkről kézbesittetjiik a Szathroáry-féle mű
kint Átlag ké millió forintot. — Ezt is a
Nándor igazgató vezetése alatt és pedig a
ngyanesak öt fii retet.
közösttgyes kormányok által fenrartott
fioszfályban 3 férfi, — és a Díjosztályban
Tekintvo a P. Szathmáry-féle műsorrend te r
vamközösséguek köszönhetjük. — Spa
két nőtanár működött. A növendék szama:
jedelmét 125 füzet) megszerzésének költségei sem
nyolországban ez évben rósz szüret lesz,
359. _ A felső-vámház utczai iskolában
tetemesek. Tisztelettel Tettev Nándor és társa
mert nagy dér volt ott május 24 éu. — A
Rozsics .Sándor igazgatósága alatt, — és
könyvkereakedése.
bárom hóig vízzel telt pinozékben bevert
pedig a tiosztálybau három férfi és a nő
Az egész mű 25, legfeljebb 30 füzetből fog
szegedi fehér borok nem romlottak meg
osztályban négy nőtanitó működött. A nö
állani. közel 1000 miirelödéstörténelmi ábrával
— talán mert úgy sem sokkal jobbak a
vendékek száma 436. — A báuyatelepi
diBzitve. Minden egyes füzet ára csak 30 kr. „Az
víznél, — a Schillerek azonban megtörve
népiskolában bárom tanár működött. A
emberi müvelödéstört»net" második javított és bő
találtattak. — A bőrgyártás kérdése a
növendékek száma 32. — A szigeti kül
vített dolgozatának első füzetét vettük. Szerző neve
bécsi község tanács előtt is előfordult, azt
városi népiskolában Horváth Antal igaz
nem uj hazánk irodalmában. Több dolgozatával
határozták, hogy majd máskor határoznak
gatása alatt, — és pedig a fiosztályban
pályadijt nyert s minden munkáját jellem zi a
felette.
—
Nagyon
sokat
theorizálnak
e
működött 4 férfi és a nőosztályban 4 nő
könnyed előadás, a világos irmodor, mely minden
tárgyban, de hogy a titkos bőrgyárakat
tanár. A növendékek száma 439. — Az
müveit olvasóban meleg érdeket költ a nyújtott
a
rendőrség
felkutatná
és
legalább
reájuk
összes népiskolába járó tanulók száma
tárgy ira a t
,
. ' ;' sütné a bőrgyártás bélyegét, arra nem
1688, kik közül 1443 magyar, 182 német,
gondolnak,
még
kevésbé
arra,
hogy
az
ily
62 szláv, 1 franczia. — c) Werner Mag
K Ö Z G A Z D Á I G ,
gyártmányok eladóit csalás miatt fenyitő
dolna lcánynevelő intézetében Warga íe törvényszék elé kellene állítani.
— A soproni ipar és kereskedelmi
rencz igazgató vezetése alatt^ DiÜködött o
kamara jegyzőkönyveiből. 50/831. A sop
— A Madarász is Szontagh ezég tu
tanár. A növendékek száma 79, kik közül
lajdon usa által megkereitottüDk, hogy Sipóci István
roni takarék- és kölcsönegyletnek panasza,
70 raagvar, 6 német és 4 szlavón.
d)
helybeli gyógyszerest urnák azon emberbaráti szí
a bírói végrehajtási eljárás lassúsága iránt.
A budapesti kerésk. akadémiában Lewin
vességéért, melynél fogva gőzmalmi és gyári mánA panaszirat öt esetet sorol elő, me
Jakab igazgató vezetése alatt működött
kasainak szamara kiszolgáltatott gyógyszerek ara
lyekkel a panasznak jogosultsága kimu
bé- m űit és folyó évben is busz százalékot elen.lg rendes és 4 rendkívül: tanár. A tanu
tat tátik, és többek közt m ondja: Ha k&
gedett, köszönetét nyilvánosán kiiVjezneeso. a minek
lók szama 319, kik közül 345 magyaror
készséggel megfeleltünk.
zelebbről
megtekintjük ezen öt esetet, a
szági és 7 külföldi. — Aállási tckiutetbeD
— Furcsa kapaczitáczió. A zsoboki
kettős eredmény az, hogy a sommás el
80 rom. kath. 7 helvét, 4 ágostai, 1 u»i
márványról Sz Fehérvárit egy kiállítási ven
járás szerint indított perek hosszabb ideig
tarius és 249 mózesvallásu.
déglőben ebéd köziion egy tanár akként
tartanak, mint holmi egyszerű rendes per,
— Tűz. Kis-Déren f. hó 3-án ismenyilatkozott,
begy
az
a
nap
olevegő
beha
és minthogy a kielégítésig való vitelben
retlcn okból tűz ütött ki, mely alig egy
a késedelem fő okozója a soproni kir.
tása alatt csakhamar elporlik; erre Szepessy,
negyed óra alatt 6 bázat több melléképtia zsoboki márvány tulajdonosa letéve kana-^
törvényszék telekkönyvi szakosztálya. Mert
lettel semmisített meg. Házi állatuk, s ezek
elég baj ugyan, hogy a sommás kereset
lát felugrik, s nyakon legyintetté a tanfr
közt több sertés s egy csikó is a lángok
urat. E brutálitás átaláuos fólháboYodást
----kel
-beadásától számítva rendesen, pár nap biáldozatává lettek, minthogy a belyseg
tett, melynek az lett a vege, hogy nmind- * ján, két hónapra tűzetik ki m táimyalás,
lakói majdnem kivétel nélkül a talutol
de ez eltörpül afcon jelenség mell
kettő bejött a kapitányi In .aláhúz, bol
távol eső szőllsikhen voltak elfoglalva.
Szepessy
40
frlba
jótékony
czélra
elrnaa végrehajtás elrendelése, a végrehajtási
Hogy a veszedelem nagyobb mérvet neiu
raszialtákott éu területien' tattűért M N á - j zálogjog bokeblfláéee ás- a végaéa üi>tMs»
öltött, daezára azou eléggé meg není 1ró'
s^S D iiltesé 8
v l &
TOTÓT'
"Ebbe TW s'zerény tanár nr
ható körülméuynck, hogy e környékben
annyir* megnyogodott, bogy~‘*ib<#JtiTO .
m '
falvak tüííffecskeüdövet nem bírnak — az
mentek ismét a kiállításba.
ábbá
Yérfy Illés ócsárdi bérlő és a vaskapu
Előadott polgári ÜR/ek.
Ptcrn Markns Jtflftns‘OnŐt* elten 382
&ó kr. iránt kerwlt- l»fr. —‘■jiéUle JZlia-Vj
j Engel Adolf és fiai ellen 1572 ft f f ' J
a per. — Schmaler József özv. Auu! Gáspár ellen, birtokbahelyezés. —
Kanizsay Róza és t. Bari Jánosné ellen

Különfélék.

a panaszirat, — hogy az első helyen idé
zett som máj (IgjL mely msgk(5zdat#tt 1876.
november 22éff«it»éfyMkfofyahÍíb&n az

üzleti hiányokra áll* n' clílegik n*n a l
hatók
-r -«

'ü ia m t& iis& ssifiii
. közt 8 napra szóló Ítélet kérése áétsi meg
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takarj Hathatott volna, semmi késedelmet
nem okozott, — noha sem tanuhallgatás,
sem feiebbvitel, sem eskületétel, sem igény
kereset akadályozólag közbe nem jött,
most 2*/| év múlva sem nyert befejezést.
A hátrány azonban, mely a lassú bí
rósági eljárásból ered, uemcMk a hitel ál
talános megingatásában áll, — annak ká
ros hatása nemcsak közvetve nyilvánul,
hanem közvetlenül is. Szembeötlő, és kü
lönösén nagyobb összegekkel dolgozó hi
telintézeteknél jelentékeny a kár, melyet
a befizetett vételáraknak bosszú időn át
letétben heverése folytán a kamatkülön
bözet által szenved a hitelező. Ezen kttlöabözet az egyes intézeteknél éveukint
százakra rúg. Más irányban pedig nem
csak a hitelezőt, de az adóst is éri a hát
rány. A lejárt követelés ugyanis csakhai mar bepöröltetik, de bírósági egyesség
mellett az intézet szívesen elvárna hoszszabb ideig. Ez azonban az adós nagy
kárára nem történhetik, mert attól:kell
tartani, hogy az adós nem fizetvén, egy
pár havi halasztás folytán a pör s illető
leg a végrehajtási eljárás a lójúraMöl szá
mítandó 3 évnél tovább Tiuzóíik és így a
liatáridőengedés által az intézet azon ve
szélynek teszi ki magát, hogy a 3 éven
túl járó hátralékos kamatot — az a sor
rendben a tőkével egy rangsorozatban meg
nem állapíttathatván — egyszerűen élveszti.
Persze hogy ezen veszély akkor sincs tel
jesen elhárítva, ha halasztás a félnek nem
adatik.
1 >Y ilfi'iód A
A panaszirat ezen példátlan lassúság
miatt egyáltalán nem támadja meg a bí
róságokat, sőt ellenkezojeg elismeri a dí
rák s a hivatalnokok ügybuzgalmát és
szorgalmút, hanem egyedül a törvényszék
tclckti/nyvi szakosztályát)^, alkalmazott
személyzet elégtelenségére irányul, mely
nem képes az óriási munkahalmaz rendes
időben való meghirására, és ily értelemben
kíván a nagyin, m. kir. földművelési-, ipar
és kereskedelmi ministeriumhoz felterjesz
tést iotéztetni, melyben az kéretik, hogy
az érintett bajok orvoslására hathatós se
gélyt nyújtson.
A kamara azon meggyőződésben, hogy
a panasziratban érintett bajok a kamarai
kettletben általán előfordulnak; továbbá
azon meggyőződésben, hogy azok által
mindenki, a tőkepénzes agy, mint bitelkereső érintve v a n ; végre azon meggyőző
désben, hogy az igazság szolgáltatásban
uralgó ily állapotok mellett a hitel az egész
orsr*' -bán általán szenved: ez értelemben
a ma, s ministerinmhoz felterjesztést in
téztet! natároz.
95—1416. Kamarai elnök, lovag Fiandorff r Ignácz urnák következő tartalma
indítványa:
„Miután a Németországba vitt borra
vetett vámnak felemelése, az ott észlelhető
vámpolitikai fordulat mellett majdnem két
ségtelen, ennél fogva sürgősen oly körül
ményre kell utalni, mely a magyar bor
nak Németországban! kelendőségét, más
— boraikat oda vivő országokkal szem
ben — lényegesen akadályozta, és ha e
tekintetben változás nem történik, jövőben
még inkább nehezíteni fogja.'
„A vámoztatás módja Németország
ban a nyers súlyon, — jelenleg még 50
kilogrammonként 8 birodalmi márkával,
—. alapszik, mely körülmény mellett a
hódúért is. vám fizetendő. Ezen itézkedés
Németországban más külföldi boroknál is
aikalmaztatik ugyan, de más államok Ma
gyarországgal szemben annyiban kedve
zőbb helyzetben vannak, a mennyiben mi
a magyar dongafának minőségére való to
káit ötből kényszerítve vagyunk, hordóinkat,
hogy a szállítás kibirása iránt biztosítva
le© tok, legalákb 40#,#-al súlyosabbra ké
szíttetni, mint a minő súllyal például a
franczia hordók bírnak.'
„Minthogy pedig a törvényes mérték
OsZtrák-Magyarországban és Németország
ban egy és ugyanaz, ehhez képest kül
földre menő minden hordóink hitelesitve
és azokon az Űrtartalom literekben vilá
gosan jelezve van: ennél fogva a magyar
bork ereskedés érdekében igen kívánatos
lenne a magas kormánynál odahatni, ha
ha már a vámfeleraelés bekövetkeztével
kárt szenvedünk, boraink legalább czélés szakszerűbb módon, liter és nem súly
szerint, vámoztassanak m eg.'
Egyhangúlag ily értelmű {elterjesztés
a magas miniszterinrahoz intéztetni ren
deltetett.
[T
i
*i
' *
— Szegedről. A körtöltés hossza megközelíti a 6000 métert, melynek készíté
séhez mintegy 90,000 köbméter földanyag
Jjapználtatott. fel. jnelyet ötjialonjról 3 gő
zös áltál vontatott 70 földsiáltitó hajó hor
dott. A Szádfal hez közel 600 eölöp, 28,000
deszka és 2000 mázsa vas anvag szükséjgeifötelt. JJMpiOfott rajta hat heten ál na^8|1a A—őöuO’mpnkás. A munka junins
készen.
O én volt
w
^
VpAAgyi szabályozó t írsasag a vagpazas idti evez/khat millió
aranyforintos kölcsönének kamatait nem
tndja fizetni, s ennek folytán sem képes
folytattatni és illetőleg befejeztotni a mun
kálatokat. A kormány teljhatalmú kormánybittost- küld ide is. Valóban óhaj
tandó lenne már, hogy a kormány gon
dofabb felügyeli* által végét szakítsa a
sialwlyózlV társaságok botrányos és a közügyekre is hátrányos gazdálkodásának.
ó .>*^é A duma-éróvni vasúi 1878-ik évi,
" ^ T 5 f ! |g r ^ .6 7 ^ 7 r r r 5 > Ü g ő T r ^ f t T n A ^

Búza 100 klg. ft. 7.30
Kétszeres „ „ . 5 . Rozs
* « . 4.80
A rp t
0 n „ 4.10
Zab
9 9 . 5.20
Knkoricza
„ 4.60
> Hajdina100 klg.
Széna „ „
vj
Szalma
. „

ft.
„
„
„
„
„
ft.
.
„

6.40 ft. .6 M
4.80 \ m
-W
4.60 . —•—
4.— 9
5.—
4.20
0.00
2.?0
i
1.90

3 7 -ilt-té r /j
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ajánlkozik kisebb (6— ] 2 éves)
■gyermekek mailé

házi oktatóul.

Bővebb folviligosltást ad e lapok ki
adó-hivatala. ’
Í3—2)
- •
~ , i____________ _
Van szerencsés!) a t. ez. közönség be
cses tudomására jattatni, miszerint

ügyvédi irodámat
Pécsett, Ferenczici utczája 27. sz. a. meg
nyitottam.
C t l g é J á n o s r ...
köz- és váltó-ügyvéd;/^
$e

i I

Ajánlkozas. *

Reiúiskolát végzett íutai euiber
ajánlkozik

nevelőnek
vidéki vagy városi családhoz.
Szives megkeresések Borsos
Istvánhoz Botykába, u. p. Szt.Lőrincz küldendők.

Egy megbízható férfi
— a magyar és német nyelvben tökélete
sen jártas —

felvétetik egy helybeli elsőrendű szállodá
ban. Bővebben e lapok kiadóhivatalában.
A magas aristocrátia és t. ez. közönségnek
ajánlom 1850. évben alapított
bútor is distitményi teleptetemet.

liftes és P á r l s
összeköttetésben lévén elsőrangú gyáraival,
mindig azon kellemes helyzetben vagyok,

tökéletes bútorzatot
a legolcsóbb áron és legújabb minta sze
rint idom- és.űdtoteljeseo előállítani.
Rajzok és fényképétre kívánatra in
gyen szolgálok.
Budapesten, Ferencz-József-tér 5 sz.
kárpitos és draxHő.

h u r k e u tii p ó ita . ' v
Egy kttlüsos leányka. A kűosyü lo w -g
kűzé sorolandó, nem illik lopunk keretébe.
Munkácsra. A sterény kérdőé tartalma eü#
nem lenne kifogásnak, de a vers technikája L-an
hibás és síért nem közölhető.
j . — UMsaa— r v
iP 'Mjjtxftsw i
HAGr FBttES.CZ“5ü£h *1 I
laptnlajdonos.
H A K S C l i EMI L
KI 8 J á Z S K
felelős szerkesztő._________ Sierkesztő társ.

Ő á M ű lWstiwy.
A pécsváradi kir. Egyetem
alap. nrodalom tulajdonát képező, •

Pécsvárad nagyközség határában fekvg
következő földek, és pedig:
3410 telekkönyvi szám alatti
"
kert a zsidó temetőnél
464 □ öl
2598 telekkönyvi szám alatti
fejérhegy szántóföld
138(10 öl
2718 telekkönyvi szám alatti
fejérhegy szántóföld
1 4 8 6 0 öl
3203 telekkönyvi szám alatti
;
ü ü rtskert t g r •
1 1 8 * 0 öl
A nagyméltósága villái és fköaokutási m. kir. minisztérium’ f^é. 85sz.^ggenak a legtöbbetigérn
A zárt ajanlatoi
alapítványi sxámtarl
ajánlott Összeg M f
lékletével minden egyes birtok rószr<
adandók be f. [évi augusztus

délelőtt 0 óráig.

A nyilvános árverés folyó évi al
tus hó 3 ain dikltitti 10 órakor fog
váradi számtartósági hivatallá i

M s f if iiS S llí* '®

tatát ** Útiam nem *fbgja fedezni, mivel egy minisztertaoácsi határozat értelmében

Utó, vagy a feltételektől
écsvárad 1879. jnlius 8-án.

S a lb é r tk .
sllsaör.

S iy Terei
szántartű

valós

Eladó ház.

Haszonbérlet!
A nőmetbóJyl herexeg
MontennoTo A l f r é d u r gazd.

tisztsége részéről közhírré tétetik,
mely szerint folyó évi J u l i hm 2 8 .
r e g g e l i ÍO é r a k o r liczitáczio
utján 3 évi haszonbérletre a követ
kezők leeuden k bérbe adva: Né
pi etbólybán :
1. Németbólyi nagykorcsma.
2.
„
vásár bormérési jog.
3. Belvárdi bormérési jog.
4. Devecseri
„
„
5. K.-Tótbfalusi .
6. M.-Peterdi
,
»
7. Jakabfalui
.
.
8. Nagy-Budméri korcsma.
9. Kis-Budméri
„
10. Kassai
.
11. Lothirdi
„
12. Mislényi
.
13. Tapolcza-Vörösi „
14. Nyomjai boltbáz.
15. Jánosi korcsma.
16. Belvárdi malom.
17. Borjádi vörösmalom.
18.
„ Payermalom.
19. Devecseri malom.
20. Magyar-Peterdi malom.
21. Trinitási malom.
A bérleti feltételek előlegesen
betekinthettek a fennt irt tisztségnél.
Zárt ajánlatok megfelelő bánat
pénzzel elfogadtatnak.
Németbóly, junius 20. 1879.
Uradalmi gasdatlsstség.
116. (3—3)

Eroadorfi o t ju kutiviz Carlsbad mellett.
A krondorfi savauynviz mérsékelt mennnyiségben (meg
felelő időközben 400—500 gramm) éhgyomorra hasz
nálva a fokozódott mozgás és kellemesen nö•.
vekedettt melegség érzelmét idézi elő a gyo
morban. Az emésztés gyorsabban következik
be és az étvágy nagyobb mérvben nyilvánul.
A húgymennyiség gyarapodik és a lehelési szervek nyákhártyáinak elkülönítése
kigabbá válván, könnyebben eszközölte
tik. A vér bőségesebben megszabadítva
a szervezetre hasznavehetlen anyagoktól
(kúgy és szénsav) gyorsabban kering és
a táplálás fokozódik.— Az imént
említettekből kitű
nik, hogy a krondorfi riz, mint tiszta
lúgos sóska, kétsze
res irányban értéke
síthető : 1. életmódi szer gyanánt, mint oly ital, mely könnyű módon gerjesztőleg hat
és a táplálást előmozdítja. 2. gyógyszerül különféle betegségekben. Kizárólgo* főraktár
Magyarhonban :

Radocsay és Bányay Budapesten,
fűszer, bér, csemege, rum, thea, lőpor, tűzijátékok és természetes ásványvíz nagyban
112(3—2)
kereskedőknél.

á

P l R N I |T Z ■E R <: A' L A J O S
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>mezoqazdasaöi Qepraktár is
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nador-uU
naJor-utcza
'za 46
Ö6.,• ■
•* * g p r
\jÉzéiVii(jy-iu)ke ái i770Jévt)en afapjitatott gépgyárnak
CH. BURR:EU.&.SONS7HETFORDBAN;A'NGLIA Az egyesített 6S^o§eo.qK:íBD.aloi. ajánlja eeibtyár felulmuihatian

oözrnnztfonyai* y gdz^sr+5pjött.n«mkülönben mindennemű mező
?’V'a'ÍéL!Jt?ryt,sabb árakon ét-itedvezo feltételek melleti

A

"Képe'í^jegyzéRi^kivánatPa ingyen éj bérmentve.

Báthory utczában lévő

( Bizony II vény.) Az öntől vett Burrel-íéle gözcséplő

készlettel
igen megvagyok elégedve, valamennyi eddig is ismert gyártmány elé helye
zem, a nem mulaszthatom el önnek eziránt teljes elismerésemet kifejezni.
Déva, 1878. agusztus 10.
,90 (12—8 ) ______ I/ázár Lajos.

Kellemetlen szájszag és
fogfájás ellen.

16. számú ház

Ügyvédi irodámat
t. évi Julin* hé l-évd kis niacz 6.
szám 1 ső emelet (Nagy Gy. féle házb.in)
megnyitottam. Tisztelettel maradván
FODOR PÁ L
kö* éa váltó ügyvéd..

M ch u lh o f K á r o ly R óbert
tHttHchcstofi lakos (ittál fpltalalt

(közel a sétatérhez) szabad kéz
ből örök áron eladó.
Bővebb tudósítást a nevezett
házban.
(3—1)

osztrák/ Stvcsászári *
m a g y a r '# ' királyi
kizárólag, szabadalmat
nyert

Meghívás.

SOPIANA-SZÁJSZESZ

A „Pécsi n. C ashö“ f. julius hó 13-án d. e. 10
órakor, nyári helyiségeiben

H a t á s a :
1. A Sopiana-s/ájszesz a száj- és orriiragnek
(odvas avagy müfogak, dohányzás vagy bármi inas
okból eredő) minden b űiét nyom talanul eltávolítja.
2. Krőbbiti a petyhüdt logbust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a
fogak zomanezat és óv a fogfájás ellen.
а. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos t«korbutikusj bantalm ait gyógyítja, üdíti és pirosítja a
íoghust és edzi a nyákhártyákat.
4. A m ár létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem
e le g y íte tt szájszeszszel megnedvesittetik.
б. Diphtoritia és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer.
67.(14—0)

k ö z g y ű lé s t
tart, melyre a tag urak tisztelettel meghivatnak.
(i-i)

Ingatlanok eladása.
Több pécsi lakbáz, gőz- és vízimalmok és egy 150 holdból álló kellő épületekkel
és fundus-instructussal ellátott, közvetlen Pécs mellett fekvő puszta, legelőnyösebb felté
telek mellen eladandók.
Bővebb tudósítást adnak az alulírottak a hol úgy vevő mint eladási megbízások
elfogadtatnak.

Megrendelések elfogadtatunk: D r . Sebül*
hot' A d o lf orvos urnái cs minden gyógy
szertárban Pécsett.
Weiss Ferencz urnái H o b á c s, Petrást
gyógyszerész urnái S í ü l é s , Heindlhofer
Róbert urnái Z om bor, Török J . gyógy
szerész és Édeskuti L. uraknál Bpest,
Dieballa Qyörgy gyógyszerész urnái S»é«

k e s le h é r v á r o tt.

Hermáim és Piernikarski,
ügynöki és bizományi Üzlete

Pé««ett, fereneztek-atcza 4. szám.

122 (3—0)

BROGLE J. & MULLER

gép- és rostaleinez-gyárosok

B u d a p e s t , M a r g i t - l i i d k ö z te lé b e n ,
ajáulják a már közelgő idányre honnak több gazdasági kiállításán
versenyképességért első díjjal jutalm azott s javított
r í ' ’ 1 1 n ‘ : j , „ i váltliató porszitákkal, konkolyt, bükköny,
1 1 I C l l l “ J ü I I Í aÍ I i zabot stb. választó rosta), mely gépnek
szapora és tiszta munka-eredménye minden más afféle gyártihánynyat
versenyez, valam;nt

113. ( 1 0 -4 )

T ic /titA
r u e f ó l r Backer mintájára. Rostáink az elis1
L U “ 1 U o l)(X lk .m e rt legjobb, Baeker rendszere szerint
készitvék, az eredetitől semmiben sem térnék el. s ennélfogva munkaeredményük is azonos marad az eredet fűvel
Ajánlják továbbá tisztitú-rostikklioz és c sé p lő g é p e ik h e z való ro sta le m e z c ik e t mindennemű m inta és nagyság szerint, a legjntányesabbáron.
Árjegyzékek ingyen és bérmentve
A k ö z ú ti ló v o n atu v a s p á ly a a g y á r ig k ö z le k ed ik

BT- BILI KI

p M e p s ia

r

N a v a n y n v iz .

(Nehéz kör) orvosol és gyóDr. Klllisch szakorvos
Dresdá-ban (Neustadt) levélbeni
értekezés ntján. Eddig már 11,000-nél töbh
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.
71 (14— 13)
■

N a g y m é r v ű s z é n s a v a s i z i k e u y tartalmánál fogva (10000 súly részlet
ben 33.6339) minden németiéiül savanyu vizek között határozottan az első he
lyet foglalja el, s kitűnő hatással bir a vérnek lugauy savitására, sikeresen
működik a gyomorégés, gyomorgörcs, gyomorhurut, az úgynevezett hugysav,
diathese, föveny, hugy és vesekövek ellen : hasznos szolgálatot tesz a kösz vény,
idült csuz, idült hólyag- és tlldőhurut, epekövesülés, máj-elzsirosodás, nyálkás
aranyér és görvélykór ellen, mint azt Dlllroth, Ü l t t e l , Ultzmann,
Ivanchlch stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. De mint iellrls-

sltő n kellemes Ital is, bor és czukorral, vagy gyümölcs*
szörppel keverve napról-napra nagyobb tért toglal el a
billnl savanyuvlz.

Steiner Adolf szállodája
István föherczeghez

•

>- i : t d .W í H í J avítóműhely

V/dasá.6Í $

Előnyös föltételek mellett a

Van szerencsém a nagy érdemű kö
zönséget értesíteni, miszer.nt lakáson at
Dárdáról Pécsre tettein át, s hogy

Főraktár:

Budapesten s Ferencz-József-téren első
rendű és legjobb hírű szálloda a gőzhajók
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert
jelességü konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt
áru. — Árnyas természetes kert és kávé
terem a szállodában kínálkozik, llaviszobák megegyezés szerint. — A nagy terein
lakodalmak, táncz és más vigalmak és
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá
mitatik.
85. (12—9)

m agyar

k i r á l y i u d v a r i á s v á n y - v iz - M z á ilit o n á l

Budapesten, Erzsébettér 7. sz.
K a p h a t ó m in d e n g y ó g y tá r b a n é s fű s z e r k e r e s k e 
d v b e n , ú g y s z i n t é n v e n d é g l ő k b e n i s . 92 .(12 - 7 )
szeg rendszerre 1, 2 3 és 4 vonó marha erőre, szálmaszoróval, szita
és tisztitó szerkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legújabb
[tartós kiállításban jutányos árakon Bécs és Pestre vitelbér mentesen
és a gépek hibátlanságáérti jótállás mellett szállít.
gazmag elválasztó gépeket szállít

Ph. Hayfarth és társa gépgyára Hajnal Frankfurtban.
Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek-

83, (13—8)

Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany érem és több más jutalm at nyert

gőzm ozio& fok, vaskereiű cséplőgépek, szak „R QB E ! ‘" féle álló lépek, malmok, stb,ért.
OMP.

ROBEYiC

XV.

Egyszersmind ajánlunk

járgány-cséplőgépeket,
snrvetö-gépefcet, ekéket, boron Akut,

Baker fele rostákat,
trleuröket, szecskavágókat,
valamint minden más egyéb a gaz*
daságl szakmába vágó s a legkltü.
nöbb szerkezetű gép- és eszközöket.

B V D iP E N T .

Irodahelyiség:

IX . k„ ü llő i-u t 35. sz.

Ky Arhely lség:

M T

IX. k„ Rákos-utcza 7. sz.
Ja v íto tt róiraoidonyok.

.itaiu*

Szabni, v&skcretü cséplőgépek

Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek meg.
Mindennemű javítások jól és olcsón eszközöltetnek

lyail P^ose't 1879,

