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Majláth-tér 2. szám alatt.

rnachinatióval késlelteti, mert irigyli 
Ausztriának az ebből folyó keres
kedelmi előnyöket, azokat is tnagá- 
uak igyekszik biztositani , bouan 
merítsen hát elkoldusitott államfi 
uáncziáuk oly péuzerőt, melybe a 
uovi bazari positiónak elégséges és 
tartós megszállása kerülne, az angol 
nem ád hozzá egy árva sterlinget, 
ha csak jó kamatú kölcsönt uem,
— óh az angol igen fukar számitó, 
azt akarja, hogy a török, — és mi 
is drágán kölcsönzött angol pénzen 
és saját vérünkkel védelmezzük meg
— az angol keleti érdekeket!

De még a kölcsö 1 pénzzel is 
fukarkodik Anglia, mutatja Török
ország, melynek veresége idejéu 
adott angol kölcsönnel elkerülhető 
volt, nincs mit csodálnunk ennél 
fogva, ha a török kormányok ma
gával a szultánnal jóllaktak az önző 
fukar angol barátsággal és Ingy az 
orosz rubelek a török u ivarnál mind
inkább nagyobb tért foglalnak.

Nagy bazánkfi 1 nézetét, hogy a 
német szövetség hazánkban úgy, 
mint a múltban, a jövőben ia a leg
veszélyesebb, osztjuk, a Péter, II 
E11 Íré, Kim László, OLtó Zsigmond, 
Albert királyok idejebeli magyar 
történet eleget beszél, mellőzhetjük 
az 1-sö Ferdinaudtól kezdett több 
mint három százados szomorú idő
szakot.

A német szövetség és ezzel ösz- 
szekötött 11 ín iit supre nitia ezer év 
óla száz véres ütközetben emésztette 
fel a magyar nemzet jobbjait, onnan 
teljes beolvasztás és anyagi kizsák
mányolásnál egyebet uem várhatunk.

Nem oszthatjuk azonban Kossuth 
Lajos rémlátását, mert La igaz is, 
hogy Audrás8y — Tisza kormányok 
által a magyar nemzet nagy része,
— kiválóan az anyagilag pazar
lása és erkölcstelensége által pro
letárrá lett iutelligentiának nagyobb 
része ki van vetköztetve erejéből, 
hogy erélye és férfiassága nincs 
többé, — ha igaz is, hogy a ma-

gyar aristokratiában kihalt a ma
gyar hazafiság, de a magyar nem
zetben még uem halt ki az erő, a 
hazafias szellem.

De végre is a feltéve, hogy 
győztes — két nagyhatalom Né
met- és Oroszország soha sem en
gedné meg, hogy egyike vagy má
sika bekebelezze hazánkat is, mind
egyike átlátuá, hogy érdekeikre igeu 
hasznos lesz ha területeik közt egy 
neutrális állam foglal he'yt, mely 
elég erŐ3 arra, hogy n eu trá lisá 
nak érvényt szerezhessen.

Nagy véres tusák és rázk i t a 
tások nélkül ez magától értve uem 
fog végbe meuni és ezekre elkészülve 
kell lennünk.

Kossuth Lajosnál.
Payremont a „S>leil“ szerkesztője, 

mint említettük, meglátogatta közelebb 
Kossuthot, s a vele folytatott beszélgetést 
most közzé tette lapjában. E beszélgetés 
egész terjedelmében igy hangzik:

Payremont: Midőn három é^vel eze
lőtt Andrássy háborús szándékairól beszél
tem, ön az egész dolgot egyszerű kon
junktúra gyanánt fogta fel. H >gyau gon
dolkozik most a dologról'?

Kossuth: Önnek egy pontot kivéve, 
igaza vau. A politika, melyet önök An
drássy grófnak tulajdonítanak, uem az ő, 
haucm a Habsburg ház politikája, a mely
nek ő kész eszközévé tette magát. Andrássy 
dicsőség, parádé, dekorácziók után szom 
juliozó u Ivaroncz. Hazája jövőjének sorsa 
bodrosfiirtü fejét soha sem háborgatta, 8 
ha határtalan hiúságát egy pár hízelgő 
bókkal, frázissal kielégítik, ő rögtön kész 
teljesen alávetni magát a bécsi udvar ren
deletéinek. Szégyelem magam, ha rá gon
dolok, hogy épen egy magyar volt az, ki 
oly keveset törődött Magyarország vitális 
érdekeivel, de másrészről beismerem, hogy 
Ferencz József császárnak és tanácsosai
nak, ha Andrássy gróf nincs is, nagy vá
laszték állott volna rendelkezésére. A ma
gyar máguások között nincs egy is, ki 
megtisztelve nem érezné magit, ha azon 
állás betöltésére meghivatik. Láttam ezt 
1848—49-ben. Minduyájan — az egy Pe- 
rényit kivéve — nem gondoltak másra, 
mint önös érdekeik vélelmezésére. Fön- 
tartották összeköttetéseiket, mind a két 
táborral s fölváltva hol az egyik pártot,

Ellentétek.
Két nagy fontosságú nyilatko

zót közölnek a lapok hasábjai az ál
lítólagos német osztrák-magyar szö
vetség felöl.

Az egyiket hazánk nagy fiának 
Kossuth Lajosnak tulajdonítja egy 
|14gy franczia lap tudósitója és en
nek szövegét alább adjuk, a mási- 
kat egy angol miniszter, Silisbury 
marquis tette egy ünnepélyes lako
mán Maiiscbeszterben.

£ uyiiatkozatok ellentétek, a meny
nyiben nagy hazánkfia az állított 
szövetségben hazánk végveszélyét, 
ellenben az angol miniszter az orosz 
üzelmek és terjeszkedés beállítását 
látja:

Ez rózsaszínű, amaz koromfe
kete szemüvegen át nézi e szövet
ség következményeit.

Azt mondja Salisbury „Európa 
Ausztria-M agyarországot delegálta
arra, hogy az orosz üzelmekuek a 
Balkán-félszigeten véget vessen. Ha 
a törökben bízni nem lehet, az oda 
állított őr, Ausztria h atalmas állam.“ 
— „Azt hiszem — mondja — hogy 
Ausztria .Magyarország függetlensé
gében és erejében rejlik Európa hí 
kéjének legjobb kezessége s a leg
utóbbi idők eseményei igazolták 
reményeinkéi, hogy Ausztria 11 .‘m 
lesz egyedül, ha megtámadtatoék.“ 

Végre „de föltéve, hogy Török
ország elpusztul, Ausztria Magyar- 
ország oly állást foglal el Növi Ba
zárban és az egész B alkáli félszige
tén, hogy Oroszország többé a Du
nán és Balkánon elő nem nyomulhat."

Már a konstantinápolyi értekez
letek idején tehát jóval három év
előit kételkednünk kellett az angol 
rendkívüli meghatalmazott Salisbury 
marquis államférfiul tehetségében, 
jelen nyilatkozata nagyon ia kitün
teti, hogy a miniszter ur legkevésbé 
sem államférfit! és hogy a kormány 
melynek Ő tagja, minden, erély liij- 
jában mindig csak azt lesi, hogy

T h  R €  I  A .
E h In ten em  • • •

Éo Istenem, én jóságos Terein tó in !
Életemben be sok lány volt szeretőm;
L>e mi haszna, szalmaláng volt szerelmem, 
Miniegyiket csak j»ár napig szerettem.

Olyan voltam, mint a lepke, csapongó 
Szép virágról egy más szebbre szállongó.
Ma itt. holnap amott loptam a mézet,
Az ajakarn csókra csókot tetézett.

Minapába kit legjobban szerettem.
Egy másikért feledésbe ejtettem :
Ez a másik, ez a széke k i4 leány 
Ez most az én édes kedves violám.

1 gy szeretem: nincsen rá szó, fogalom,
I’sak erezem, bejh de ki nem mondhatom.
És e titkos kimondhatlan érzelem 
Az igazi sírig tartó szerelem!

Feri.

A z én  id eá lo m .
Nem fényes paloták csillogó hölgye az,
Kiért e kebel ég;
Szivem szentélyében o ltá rt én egyszerű 
Lánykának emelek.
Nagy úri kertekben hasztalan keresem,
Ott föl nem találom:
Illanó ér m ellett szerény kis nefelejcs 
Az én ideálom.

Nem űzi városok népes sétányira 
Feltűnés — viszketeg;
Nem forral elméje kalandos vágyakat,
Hóditó — terveket
Hint a dalos madár csendlepte fészkében, 
Zöldeló faágon:
Kivonul tan él a természet kebelén 
Az én ideálom.

Nem lesi a tükröt félnapon keresztül,
Katiéraág, pipere —
Falami gyökeres, benső barátságban 
Nincsenek övele.
Télen át varrogat,— kis kertje ágyait 
Ontözgeti nyáron, —

akadjon valaki, ki helyette kika
parja a gesztenyét a tüzből.

Csalódik pedig nagyban az an
gol kormány, ha Ausztria-Magyar- 
ország függetlenségében bízik.

Mig a „monarchia" két állama 
közti közjogi kapcsolat olyan, hogy 
azt csak meghamisított választások 
és az igazi közvélemény elnyomása 
tarthatja f;u, mig az egyes állammá 
tömörített nemzetiségek elágazó ki 
nem elégített igéuyekkel állanak elő, 
— mig a közgazdasági politika az 
egyik állam kizsákmányolására irá- 
nyoztatik és karmiuez éven át él
vezett ezen 7.8ákraányolási jog da
czára sem tudta a kedvezményezett 
állam megromlott valutáját helyre
állítani, — mig pénzügyei a je
len deficites állapotban süllődnek, 
addig Ausztria-.Magyarország füg
getlensége és ereje Potemkianek vá
szonra festett falvai maradnak.

Hasztalan bízik a német szövet
ségben, orosz támadás esetében Ausz- 
tria-Magyarország magára m ind.

A német haderőnek lesz elég 
d >lga megmérkőzni a franciával, 
de akkor sem adna segélyt szövet
ségesének, haeszóvetség az ő részéről 
őszinte volna, ebben pedig két :lke- 
diiuk. A németnek érdekében áll, 
hogy addig, mig a francziával mér
kőzik, háta fedezve maradjon, ezt 
pedig legbiztosabban eléri, ha Ausz- 
triát-Oroszországgal harezba keveri, 
a német akkor sem veszt, lia az 
orosz talál győzni, mert akkor ta
lálna alkalmat a németség egyesí
tését befejezni.

A növi bazári positió pedig olyan, 
hogy mig egész Novi-bazart meg- 
uem szállja az osztrák-magyar had
erő és pidig tekintélyes hadsereg
gel és mig a vasutak onnau S'am- 
bulig ki nem épitvék, az az oroszok 
előnyomulását az aegei és má-rány 
tengerig fe! nem tartóztathatja.

Hazánknak a török fővárossal le
endő vasúti összeköttetését maga az 
angol kalmárpolitika mindenféle

Kózben-közban elméi könyvöket olvasgat 
Az én ideálom.

A: élet utaiu őriző szellemként 
Kisér ö engemet,
Megmondja, hogy a sok ágbogas út közöl 
Melyik hova vezet.
Ha jó és rósz között félig ingadozva 
Állok a határon:
Szózat kél szivemben — visszatart a rosztól 
Az ón ideálom. . .

Mint a felpirkanó korány harmatgyöngye 
A rózsalevelén.
Oly t  szta, szeplőtlen szivemben irán ti 
A vágy, a szerelem.
Most esik igy szeretem égi szerelemmel,
De ha föltalálom:
Arauyos madaram, kis felesegem lesz 
Az én ideálom.

Kulcsár József.

T em etőb en .
Künn valánk a temetőben.
A pázsitos sírok között,
Miket a regg gondos keze 
Hűi harmattal megöntözött.

Szemléltük a fejtük sorát,
Melyek köré a szeretet)
— Mely tülkisér az életen —
Virágokat ültotgetett.

S mondók; mi szánandó lehet,
Kiért egy hű szív nem dobog;
Mig az egymásért epedök 
Mi mondbatatlan boldogok! | |

Amannak egész élete 
Rideg migányban telik el, —
S ha meghal, nincs, ki nyughelyét 
Megszentelné könnyeivel.

Ellenben az e földi lét 
Minden örömét élvezi 
S a léten túl emlékjelét 
Gondozzák hive k eze i.. .

S mire beszédünk véget ért,
Ahol minden eltemetett 
Elporladoz, megsemmisül 
Szerelmünk ott nyert életet.

Kulcsár József „

Az Iguzüág érd ek éb en .
III.

Juugvirlh Károly volt houvédtüzér 
alezredes, miuttőle haliam, győri születésű, 
azonban katonai intézetekben neveltetvén, 
a magyar szót alig értette, beszélui még 
kevésbé tudta, annál több ismeretei voltak a 
technikai és pliysikai tudományokban.

Jungvirtli 1848 bau főhadnagy volt 
a 5 ik számú cs. k. tüzérezrednél és Pes
ten állomásozva, mint illyen az egész fővá 
rosi katonai helyőrséggel letette az esküt 
a magyar alkotmány védelmére és ez eskü
nek mindvégig hive maradt.

A katonai főparancsnokság a király 
parancsára a magyar hadügymiuiszter ren
delkezése alá helyeztetvén, ennek rendel
kezésére a hazánkba betört horvát pártütő 
seregének visszaiizésére az ö-ik számú 
cs. kir. tüzérezred több ütege is kirendel- 
deltetett, köztük Juagvirth is egy hat- 
fontos üteg élén és volt is alkalma Pákozd- 
nál éreztetni a borvátokkal a cs. k. tüzér
ség fegyelmét és gyakorlottságát, mert a 
nagyobb részt esetiekből és morvákból, 
kissebb számban osztrák németekből álló 
tüzérek a parancsszóra minden további 
meggondolás nélkül lőttek feketesárga fegy
vertáraikra a horvátokra.

Jellasics „Flankenbevcgung“-ja után 
Jungvirtli ütege a magyar hadsereggel 
Becs alá vonult, a schvechati ütközetnél 
ez üteg volt a visszavonulás iedezetére 
rendelve és ekkor ismét tauusitáa legény
ség vas fegyelmét, mert visszavonulás köz
ben az attakirozó osztrák svalizséreket 
igen közelről és háromszor ismételve golyó
kartács záporral Űzte vissza.

Mindennek daczára akkor, midőn Pesten 
lelhivatott az üteg legénysége, hogy válasz- 
szón a honvédtüzérségbe lépés, vagy hadi 
fogság közt, csak egy pár kivétellel az 
utóbbit választá.

Az 1849 évi tavaszi nagy ujjoncozás 
alkalmával a tüzérségnek megadatott azon 
előny hogy a már besorozott ujj onezok köztja 
testileg vagy képzettségnél fogva legal
kalmasabbakat a tüzérséghez kiválassza, 
ennek folytán a létszám több mint meg- 
kétszereztetvén, akkor még mint tűzmes
ter nyert megbízással összeállítottam hat

tüzérszázadot mindegyikét 240 fő ésalágyús 
és 24—30 altiszti létszámmal.

Az altisztek beosztását a századokba is 
megtévén a parancsnok alezredes beosz
totta a főtiszteket, én pedig mind ju további 
kérdés nélkül czimül fölébe azt írtam: 
,, E ls ő m a g y a r  b o n v é d tl lz é r  e z re d .“ 
Ezen czirn azután a vár és hadsereg pa
rancsnokság által is úgy elismertetett, 
mintha az az ország kormányzójának ren
deletéből történt volna.

A mig Komáromban 1849 évi tavasz
tól a kapilulátióig történtek sokkal ismer
tebbek, sem hogy azokról itt megemlékez
zek, egy két momentumot míg is iniut 
jellemzőt megkell említenem.

Előbbi közleményemben érintett Kotny 
honvédtüzér őrnagy a vár felmentéséig 
alkalmazás nélkül vesztegelt Komáromban, 
azután szabadsággal kiment magát iga
zolandó, hová mint, valljon Uebreczeabe, 
Pestre-e előbb, vagy Bécsbe azonnal ? azt 
nem tudom, de szeptember végén, midőn 
a vár kapilulátiója felett az alkudozások 
folytak és az osztrák és magyar hadsereg 
főbb törzstiszteinek egy találkozása ren- 
deztetett a két hadsereg előőrsei közti 
téren, akkor Jungvirth alezredes már ott 
találkozott Kotny cs. k. tüzér őrnaggyal: 
ő tehát Bécsben is tudta magát igazolni 
és azonnal alkalmaztatott is azon vár ostro
mánál, melyet természetesen igen jól ismert.

A „Pesti Hirlap“ közleménye érinti 
a komáromi bonvédtttzérség hazafias szel
lemét is, nem is tehetett senki kifogást ez 
ellen, de nagy volt az elégültetlenség a 
felett, hogy a képzett, fiatal emberek, kik 
nem csak, hogy a tüzéri gyakorlatokat 
igen könnyen megtanulták, hanem a tüzéri 
teendők minden ágában képzettségüknél 
fogva gyors előmenetelt tettek, nem tudtak 
főtiszti rangra emelkedni, mert a hajdani 
5-ik cs. k. tüzérezedből kikerült törzstisz
tek csak is ezen ezredből a honvédséghez 
átlépetteket pártolták, ezeknek pedig bizony 
a tanult és nazafias szellemű fiatalság nem 
szívesen engedelmeskedett.

Hadnagygyá kiueveztetésemet magam 
is csak annak tulajdoníthattam, hogy Jung- 
virth alezeredes a főhadparancsnoksághoz 
alkalmasabb segédtisztet nem találhatott,

hol a másikat árulták el, hogy végül min- 
deu eshetőség ellenében biztosítva legye
nek. E nép hazafisága egy színvonalon 
áll jellemével. (Itt Kossuth több jellemző 
vonást hozott föl az előkelőbb magyar 
aristokrata családokról. Szükségtelennek 
tartjuk azokat reprodukálni.)

P. Ön tehát velem együtt azon véle
ményben van, hogy Ausztria-Magyarország 
eddigi politikája súlyos veszélyt hoz a 
magyar nemzetre? Hogy történhetik meg 
mégis az, hogy a magyarok nem szegül
tek e politika ellen ?

Kossuth: Éu és barátaim mindent 
megtettünk, a mi emberektől csak kitelik, 
törekvéseink azonban teljesen sikertelenek 
maradtak. A nemzetet Andrássy és Tisza 
tizenkétéves korrumpáló uralma egészen 
tönkretette, az többé semmire sem képes. 
Az országgyűlés nem mis, mint egy egy
szerű bureau, mely egyszerűen regisztrálja 
a rendeleteket. Az anyagi gondok és ér
dekek mindent háttérbe szó itnak nálunk, 
8 az az egynéhány, a kik még a hazafi- 
ság egy paráuyi atomját hordják keblük
ben nem tuduak mást tenni, mint jajgatni 
s szidni a lelketlen kort.

P. S e vészes állapotok ellen nem tud 
ön semmi mentőszert ?

Kossuth: Nem; éu nem hiszem, hogy 
ez jobbra forduljon, Magyarország, néze
tem szerint, menthetleuül elveszett. Ez a 
szerencsétlen ország egy ideig mig uszály- 
hordozója lesz Németországnak, s harczolni 
fog ez ország érdekében. Semmi kétség, 
hogyha Oroszország ellen tör ki háború, 
az egész nemzet fegyvert ragad, pedig 
fájdalom csak azért, hogy darabokra szel- 
deltesse magát. Mert nem lehet kételkedni 
abban, hogyha ma le is veretik segítsé
günkkel Oroszország, a hadiköltségeket 
mégis csak mi fizetjük meg, s mi magunk 
sétálunk szépeu a szlávok torkába, hogy 
azok aztán német sauce-al feleresztve el
nyeljenek. Vanuak Pesten többen, kik az
zal vigasztalják magukat s egyszersmind 
abban vélnek kibúvó ajtót találni, ha foly
ton az Oroszországgal való antagonizmust 
helyezik előtérbe. Ily szellemű leveleket 
intéznek hozzám, melyekben bebizonyítani 
igyekeznek, hogy a német szövetség min
den esetre szükséges, hogy Oroszországot 
sakkban lehessen tartani. A szerencsétle
nek nem látják be, hogy e nagyszerű 
osztrák-német szövetségnek szükségszerű 
következménye egy franczia-orosz szövet
ség, úgy, hogy ha, — s pedig nem so
kára — kitör az általános konfliktus, Né
metország sokkal inkább el lesz saját vé
delmével foglalva, semhogy a mi segitsé- 
günkre mehetne, s igy Ausztria-Magyaror-

Madarász Endre barátom pedig mechani
kai képzettségének, de ezzel azután vége 
volt a magyar fiuknak tiszti előléptetésével.

Az aug. 3 iki sikeres kirohanás után 
készítenem kellett egy előléptetési javas
latot, látva, hogy mit irt elő alezredesem 
és hogy a nélkül, hogy kértem volna, fő- 
hadnagygyá akar kineveztetni, megkértem, 
hogy nehány érdemes bajtársamat is fog
laljon a felterjesztésbe, mert csak igy fo
gadhatnám el az irigység felkeltése nél
kül az előléptetést.

így akartam hatni reá bajtársaim ér
dekében, de hasztalan volt minden eről
ködésem, „ők még várhatnak“ az maradt a 
határozat, én pedig elhatároztam, hogy 
magam is várok még hisz elég fiatal voltam 
hozzá.

A világosi események biztos hírének 
megérkezte és a kapulatió közti időben 
csak úgy özönlöttek az előléptetések, alezre
desem Ismét felhívott, hogy akár száza
dossá is kineveztet, ha kívánom, ezzel is 
kimutatni akarta irántami hajlamát és 
szőretetét, én azonban azt feleltem, meg
köszönve ajánlatát, hogy nem teszem ma
gamat nevetségessé előléptetés által.

Oct. 5 én egy gőzös uszály hajóján 
érkeztem Pestre és oct. 6 án délelőtt a 
budai várban lévő rokonaimnál hallottam 
az nap reggel történt kivégeztetésnek rém
hírét.

Én oct. 6 án még honvédtiszti egyen
ruhában kardosán mentem fel a Víziváros
ból a várba nagyanyámhoz, a bécsi kapu
nál lévő katonaőr nagyot nézett rajtam, 
de nem szólított meg, jó nagyanyám és 
rokonim elrémültek, hogy mit merészeltem 
tenni, azonnal czivil ruhába hajtattak, s 
csakugyan még azon napon többeket elfog
tak, kik honvédtiszti ruhában bár fegyver 
nélkül jártak.

Kardomat megtartottam és Pécsre 
érkezve sem adtam át, noha azt elszed
ték a korábban hazajött komáromi honvéd 
tisztektől is, én megőriztenPés ha többé hasz
nát nem vehetem is tegyék koporsómra 
ha kivisznek oda, hol rége minden földi 
küzdelemnek.

Haksch Emil.



87.ág égésien egyedül fog szemben állani 
Oroszországgal. Éz pontról pontra így fog 
megtörténni, h azok, kik Becsben és Bu
dapesten másképen gondolkoznak, min 
denesetre azt vélik, hogy a francziák tel 
jesen megőrültek, vagy vakok, vagy esz
telenek.

p. ok bizonyára azt vélik, hogy ben
nünket a minden oldalról jövő syiupatbi 
kns nyilatkozatok tévedésbe ejtenek valódi 
érdekeink iránt. Lássa csak, mennyire 
erőlködnek épen most meggyőzni minket 
arról, hogy az osztrák német allianeze ki
zárólag Oroszország ellen irányul. A kik 
ezt hallják, azt kell hinniük, hogy ők 
imádták Fraueziaországot s legnagyobb 
vágyuk boldogsága és emelkedése. Vá
dolni nem lebet őket; a hamis helyzet 
hibás politikát szül, de mi nem vagyunk 
oly naivok, hogy meghallgassuk a syrén 
hangokat.

K o ssu th : Valóban Bismarck ur ily 
hangokat hallat; azt képzeli, hogy Fran- 
eziaországot épagy rászedheti, mint a csá 
szárság alatt. Midőn az önök bécsi köve
tét M. Te sserencz de Bortot meglátogatta, 
minden!;épen azon fáradozott, hogy meg
nyugtassa a fraueziákat az ő osztrák-német 
kouibiuáeziójáuak korderejét illetőleg. 0 
formális biztosítást adott, hogy önök ellen 
semmit st m terveznek, s hogy ő épen nem 
g o n d o l Francziaországra. Pedig higyje el 
kért in. hogy Bismarck igen is sokat tö
rődik Fraucziaországgal és ha az önök 
államférfiai a legkisebb hitelt is adnak az 
ő biztosításainak, a legnagyobb bárgyu- 
ságot árulják el, 1870 beu halálos döfést 
akart adui a német kauezeilár Franczia- 
országnak. Szerencsére nem számolt önök
kel; tudja ő azt, hogy Franeziaország 
birtokába jutva régi erejének, terve ke- 
resziülviteléu munkálkodik folytonosait. 
Legyen meggyőződve, hogy ő mindent 
megkísért, hogy önöket megsemmisítse. 
Oly ember ő, ki semmitől sem retten 
vissza. Legyenek erősek, min Gorcsakoff 
herczeg tanácsolta s legyenek óvatosak.

P.: Ez a franczia-orosz szövetség, 
melyet ön eikerülhetleuuek tart, lehetetlen, 
hogy önben, Oroszország nyílt ellenségé 
ben visszatetszést ne keltsen.

Ko.-suth: Az események logikai egy
másutánjában nincs idomitó befolyással az 
ember tetszése, vagy nem tetszése. Ha én 
szerencsés lehetnék tranczia lenni s az 
ördög felajánlaná nekem közreműködését 
Németország ellen, én azt is szives öröm
mel fogadnám el. Ezzel azt akarom mon
dani, bog)7 Franeziaország iránti vonzal
mamat az Oroszországgal való szövetkezés 
éppen nem gyengítené; ebben fekszik a 
jelenlegi viszonyok szerint a jövő kérdése. 
Én mindenesetre azt kívánnám hogy min 
den másképen történjék, szivem vérzik, 
ha hazám sorsára gondolok; de mit te
gyek '? — Szeretem Fraueziaországot, úgy 
mint szeretem Magyarországot, s nem ki 
vánhatom izoláltságát. — Mindezeken ki- 
vtil berniünket magyarokat nagy felelősség 
terhe nyom, oly felelősség, melyre félve 
gondolok, s mely ineginérgezte létem utolsó 
éveit. A kedvező sors többször nyújtott 
nekünk alkalmat, hogy biztosíthattak volna 
bosszú időre létünket; mellőztük azt. A 
helyett, hogy beleegyeztünk Törökország 
feldarabolásába, Pievuáuál interveniálnunk 
kellett volna rákényszeritenünk Törökor
szágot, hogy Romániára, Szerbiára s Mou 
tenegróra táplált semmi hasznot nem hajtó 
jogait adja fel, Bulgáriának adjon pro- 
vincziál autonómiát s azután kényszerite 
niink kellett volna Oroszországot, hogy 
rögtön vonuljon vissza a román határokon. 
Elég lett volna Erdélyben s Bukovinában 
150,000 embert összpontosítani. Oroszor
szág valószínűleg engedett volua s ez 
esetben valóságos erkölcsi kndarezot vallva, 
a Balkánnépek nem köszönhetik neki meg- 
szahadittatásukat s a törökök megtartják 
állásaikat a Duna mellett Ellenkező eset
ben háborúra került volna a dolog s mi 
Oroszországot mely oly gyenge volt, hogy 
alig volt képes Törökországot leverni, úgy 
tönkretettük volna, hogy kudarczát egy 
századig sem heverhette volna ki. Azt fe
lelik erre, hogy a beleegyeledéstől Német
ország tartóit vissza bennünket. Ez nem 
igaz. Németországot az osztrák-lranczia 
szövetség réme nyugton tartotta volua. 
Még ha Vilmos császár és Bismaick her
ezegek egész, eü.'ópai koutiagrácziőt idéz
tek is volna föl, csakhogy a ezáruak se
gítségére jöjjenek, nézetem szeriut a leg
több uémet állam még akkor is megta
gadta volna vérét és pénzét orosz érde
kekért feláldozni. Ez volt az a politika, 
melyet a hazafiság és a józan ész aján
lott. Egyedül ez a politika nem lett volna 
a Habsburgba/ politikája, mely tévútra 
vezetve Bismarck által, török területek 
után áhítozik, hogy kárpótolja Solferuio 
és Sadova mellett veszendőbe ment pres- 
tigeét.

P.: Félelmei valószínűleg igazoltak. 
Az oroszok azoubau mégis csak messze 
vannak Budapesttől.

Kossuth: Magyarország elveszett. Miért 
ringassam magam illúziókban ? Oroszor
szág Pesten lesz, mikor még a budai vár- 
bár ülnek a Habsburgok 8 önök, önök 
francziák, hígnak utat törni neki. Szegény 
Magyarország, áldozata vagy az osztrák 
ház Vak uraloiuvágyának, ennek köszön
heted minden szerencsétlenségedet ŝ  még 
hozzá saját fiai szolgáltatnak ki. (E sza
vaknál — jegy2* meg a tudósitó az 
agg hazafi aunyira megindult, hogy ne
hány pillanatra szavát veszté.) Nézze a 
lengyeleket. Elestek azok is. A többség 
már ott is orosz. Mi szintén szlávok va- 
gyuuk, mondják ők s kevés hiányzik, 
hogy Oroszország ügyét ők is magukénak 
ne mondják.

P .: Mit vél Audrássy visszaléptérŐi ?

Kossuth: Az egész visszalépés csak 
látszólagos. Ő később mint kauczellái fog 
visszatérni. Nem ismeri az ezt az embert, 
ki elhiszi, hogy ő hiúságáról s tetszelgé- 
séről le tudua mondani. Fog ő még egy 
szer szép honvéd-egyenruhájában sétál 
gatni. Meddig ? Nem tudom, de a perezek 
meg vannak számlálva."

— A * osxtrák p a r l a m e n t i
part ikról a következő statisztisai adato
tokat közük: Van a liberális pártnak 91, 
a haladónak, 54, jogpártnak 57, a cseh 
klubnak 54, a lengyel klubnak 57 tagja.
A vadak száma pedig, vagyis azoké, kik 
egyik párthoz sem csatlakoztak még: 40.

— A VII magyar jogáazgytt 
lés megnyitó ülésén a magyar jogászkar 
lelkiismeretesen szólalt meg, s a lelkiis
meret e szózatának az ország legelső bí
rája adott hangot. Majláth György, az 
országszerte tisztelt hazafi, a széles lát- 
körü jogász, a hozzáférhetlan részrebaj- 
tatlanságu biró, az elveiben megtántorit- 
batlan államférfi pálcát tört a Tisza kor
mány egész igazságügyi politikája felett, 
s világosan érthető körülírással hátralé- 
pésnek, reakciónak, hanyatlásnak bélye
gezte mindazon törvényhozási alkotásokat 
melyeket a szabadelvű párt hoz itt létre 
Tisza Kálmán parancsára. Az egész gyű
lés lefolyását kivouatilag sem adhatván, 
csak azt jegyezzük fel, hogy annak szel
leme az eddigiektől uagyon eltért, és hogy 
nem egyszer a kormány igazságügyi poli
tikája élesen e'itéltetett.

— A képviaelöhi* boszniai 
bizottsága letárgyalta a boszniai közigaz
gatásra vonatkozó törvényjavaslatot. Az 
általános vitában csak Tisza miniszterel
nök, Szilágyi Dezső. Beöthy yíkos és Ivánka 
Imre vettek részt Szilágyi Dezső hosszabb 
indokolással a javaslat elvetését indít
ványozta. A többség azonban elfogadta a 
részletes tárgyalás alapjául s utóbb élénk, 
vita után, kevés változással részleteiben 
is elfogadtott a javaslat.Csak az első paragra
fus szenvedett stiláris módosítást. Előadóvá 
Pulay Kornél választatott.

A képviselőhöz hanosilási 
bizottsága bevégezte a magyar állampol
gárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 
törvényjavaslat tárgyalását. A horvát bán 
nak a honosítás megadására vonatkozó 
felhatalmazása kérdésébeu a kormány le
szavaztatott.

— A közös hadsereg költség
leszállítását illetőleg, Tisza és l'aatte kor 
uiányelnökök nem tartották ugyan lehet
ségesnek a Bylandt hadügyminiszter által 
előterjesztett költségvetés léuyeges csök
kentését, de meg akarták mutafui a par
lamenteknek, hogy minden erejükből taka 
rékoskodni akarnak és takarékoskodnak 
is. A minisztertanácsban tehát igen élénk 
vita után rábirták Bylandt grófot hogy 
módosítást tegyen a külségvetésben. Ezek 
közé tartozik az, hogy 15 embert fog 
elbocsátani mindeu gyalogszázadból és tiz 
embert minden vadásszá/.a Iból. Az e módon 
megtakarított összeg 1.300,000 Írtra rúg. 
Ezenkívül még más rendszabályokat is 
fognak tenni, a melyek segélyével négy 
millióval fog csökkentetni a tavalyi költ
ségvetés, noha az elszá lásolás és a brucki 
hadgyakorlatok nagyobb költségeket fog- 
uak okozni.

— A m a u ie lu k d á g  ju ta lm a .
Tóth Vilmos v. b. tanácsos és exmiuisz- 
ter kineveztetett a közös legfőbb számve
vőszék elnökévé. Annyit ért hozzá, minta 
hajdú a harangöntéshrz.

— M a tle k o r its  u iin . ta n á c so s  
és Mihálovics min. titkár Becsbe utaztak 
oly czélból, hogy a Németországgal meg
kötendő kereskedelmi szerződés tárgyában 
az osztrák kormánynyal az előtárgyaláso- 
kat megtartsák. (Folytonosan előtanácskoz- 
nak, de ezen stádiumot sem tudják meg
haladni. mert az ellentétes érdekeket nem le
het alkudozásokkal kiegyenlíteni, hanem 
erélyes rtpressaüákkal kell azoknak érvényt 
szerezni.)

— Az osztrák-iiiagyar-német
szövetség tárgyában diplomáciái körökből 
jelentik, hogy egyezmény ugyan nem köt
tettetek, de a Bécsben folyt tárgyalások 
eredményét jegyzőkönyvben foglalták össze, 
a ji gyzőkönyvet mindkét uialkodó aláírta. 
E jegyzőkönyvben kimondatik, hogy a 
két állam jelenlegi területének bármely 
megtámadásával együttesen fognak szem
be szállani, s hogy minden keleti ügy a 
berlini szerződéssel megegyezőleg düntendö 
el. Atovábbi rendelkezések váuikérdésekre 
vonatkoznak, s végül kívánatosnak jelöl 
tetik meg, hogy némely belügyekben, név- 
szerint jogkérdésekben a törvényhozás bizo
nyos egyöntetűsége kiséreltcssék meg.

— A pópa gyökeres reformo
kat szándékozik életbeléptetni, melyek a 
katholikus egyház régi épületét kissé ki
tatarozni lesznek hivatva. E czélra kivá
lasztott főpapi bizottmány tanácskozik, s 
úgy a beligazgatásra, mint az egyház ál
tal folytatott külpolitikára vonatkozó vál
toztatások nem sokára a pápa elé terjesz 
tetnek szentesítés végett. így a Vatikán 
költségén élő nagy személyzet a legszük
ségesebbre fog szállíttatni. Senki nem kap 
oly nyugdijt, melylyel együtt valami tevé
kenység is nem jár. A koadjutorokat tel
jesen elakarja törölni a pápa, ki egyúttal 
a külpolitikábau teljesen szakítani akar 
az eddigi hagyományos iráuynyai, s ez
által az egyházkormányzatot mindenfelé 
mcgkönuyebbiteui reményű. A kor szel
leméhez híven akarja az erre vonatkozó 
kánoni törvényeket is megváltoztatni, fő 
ezélul tűzvén ki az általános béke meg 
alapítását. Brüsselből, okt. 20-ról Írják. 
A püspököknek s a papságnak a tanügyi 
törvény elleni, minden mértéket felülha-

ladó izgatásaira XIII. Leó pápa Mon- 
siguor Palottit nevezte ki brilsselt uunci 
ussá. Palotti rövid időn ide érkezik, hogy 
a pápa utasításai ellenére lízing* p»P 
ságot, melynek m e g p a r a o e s  diatot*, ü«igy 
az állam törvényei feletti vitaitól tartóz
kodjanak, az illő korlátok közé utasítsa 
vissza ____

Külföld.
Az Ausztria Magyarország és Német

ország közt létrejött védelmi szerződés az 
érdcklctt országok félhivatalos lapjainak 
takargatása daczára, ma már köztudomá
súvá lett. A mindig jól értesült „Köln. 
Z-itung" f. hó 20 ról következő sürgönyt 
kapta Berlinből: „A leghitelesebb adatok 
szerint nem vonható kétségbe, hogy Auszt
ria Magyarország és Németország közt lé 
tezik egy írásbeli szerződés, de határo
zottan hangoztatják, hogy csak védelmi 
szerződésről vau szó." Aunyi minden gon
dolkozó ember előtt bizonyos lebet, hogy 
a vaskanczellár nem Andrássy meglátoga
tására jött Béesbe. Terveihez keresett és 
talált eszközöket, — mint azt Kossuth 
nagy hazánkfia a frauezia hirlapiróval 
folytatott és lapunk más helyén közölt — 
beszélgetésében, szinte kiemelte, — és mint 
azt lord Sallisbury Manscbesterben tartott 
beszédében konstatálta.

Goresakoff herczeg is visszalép a kül- 
Ugyek vezetésétől s utódja Wolujetf mi
niszter, ki már Livadiába érkezett. A vén 
róka megelégedéssel mehet nyugalomba, 
mert e hét ismét egygyel szaporította az 
orosz diplomatia győzelmét a keleti ügyek
ben. A Törökországban f. hó 19-én végbe 
ment kormányválság egészen orosz befo
lyás alatt történt, s az uj minisztérium 
minden egyes tagja uiuszkaérzeliuU, küld 
Ilöscu pedig a kormány feje Said pasa, 
és a belügyiuiuiszter, a hírhedt s már 
muszka (izéiméi miatt száműzetésben is volt 
Mibinail Nidiin. — Külügyminiszter lett 
Savas pasa.

Már a feketehegy fejedelme is a ber
lini szerződés végrehajtójául tolja fel ma
gát. Október 20 áu Kadonies ügynöke ál
tal rá izeut a fényes kapura, hogy 15 
ezer montengrói barezos áll készen Gu 
isnye és Plava megszállására, ha azt a 
tői ökj hatóságok október 27-ig át nem 
adják.

Szerbia és az újdonsült Bulgária Né
metország és Ausztria Magyarország pél
dájára véd és daez szövetséget kötöttek 
uii czélból? — Nem mondja a táviró. —

A Pécs-Baranyai
általános kereskedelmi és ipartársulut

alapszabályai .

I. A társulat czélja.
1. §. A ..pécs-baranyai általános kereskedelmi és 

ipartársulat" czélja a tagok közös kereskedelmi ér
dekeinek, valamint az ipar fejlődésének lehető elő
mozdításában. s egyátalán a kereskedelem és ipa) 
emelése, élénkítése és terjesztésében, esetleg egy 
kereskedelmi és ipar-szakiskola létesítésében és 
fentartásában all.

2. §. E czélnak megfelelőiem a tá rsu la t:
a. ) Alkalm it nyújt tagjai ipar és kereskedelmi 

érdekeinek közbenjárásával való érvényesítésére.
b. ) Gondoskodni fog a munkaadó és segéd

személyzete közötti törvény szerint rendezett vi
szony fentartásáról. —

e.l A segédek betegápolási egyleteit anyagi 
és erkölcsi támogatásban részesíti.

d. ) Gondoskodik a tau,mezők kellő képezteté- 
séröl. a miért működésének főtörekvését egy keres
kedelmi és ipar-szakiskola felállítása és fentartása 
képezi.

e. ) A társulat további a hatáskörében fekvő 
viszonyok felett a hatóságok valamint a kereske
delmi és iparkamra felszólítására értesítést és vé
leményt ad. —

f. ) A hasontermészetii iparral toglalkozó ta
gokból szakosztályokat alkot. —

g. ) Mindazon intézményeket és intézeteket, 
melyek a hazai kereskedelem és ipar emelésére, 
vagy az iparosok értelmi fejlődésére czéloznak. te
hetsége szerint támogatja és előmozdítja. —

h ) A társulati tagokat vagy hozzátartozóikat, 
az őket véletlenül érhető Ínségtől lehetőleg meg
óvja, s e czélból:

1. Betegsegélyző pénztárt alapit, melyből az 
elaggott vagy véletlen szerencsétlenség által mun
kaképtelenné vált tagúk, vagy haláluk után azok 
gyámoltalan özvegyei bizonyos évenkir.ti összeget, 
vagy egyszer mindenkorra bizonyos segélyt nyeri; k.

Ezen pénztárak mindegyikére nézve külön 
szabályzatok létesiftetuek, — melyek értelmében a 
kezelés és segélyadás iránti intézkedés az érde
keltek részére biztosittatik, s annak idején a fölii- 
niivelos- ipar- és kereskedelmi ni. kir. miniszté
riumnak bemutatandók lesznek. —

II. A társulat székhelye, czime, pecsétje és ügy
kezelési nyelve.

3. §. A társulat székhelye: P é c s  sz. k i r  
v á ro s .

4. ij. Czime: „ P é c s -b a r a n y a i  á l t a l á n o s  
k e r e s k e d e lm i  és i p a r t á r s u l a t . “

5. §. Pecsétje: „A p é c s -b a r a n y a i  á l t a l á 
n o s  k e re s k e d e lm i  és i p a r t á r s u l a t  p e c s é t je ” 
körirattal ellátott egyszerű pecsétnyomó, minden 
egyéb jelvény nélkül. —

6. §. Az ügykezelési nyelv: A m a g y a r .
III. A társulat tagjai.

7. §. A társulat tagja lehet minden keres
kedő vagy iparos, ki:

a. ) Pécs sz. kir. város és Baranyavármegye 
területén lakik, és ugyanott önálló üzlettel bir, — 
illetőleg valamely ipart önállóan gyakorol. —

b. ) Nők és kiskorúak is lehetnek tagjai a 
társulatnak, a mennyiben önálló üzlettel bírnak, 
illetőleg valamely ipart önállóan gyakorolni jogo- 
sitvák. — azonban jogaikat a társulati gyűléseken, 
társulati tag, mint meghatalmazott által, gyako
rolhatják. —
IV. A társulat alakulása és a társulati tagok 

felvétele éa kilépése.
8. §. A társulat szervezettnek nyilránittatik, 

mihelyt 20 tagot számlál, és alapszabályai a föld- 
niivelés- ipar- és kereskedelmi m. kir. miniszté
rium által a törvényes bemutatást záradékkal el
láto ttak . —

9. §. A társulati tagok felvétele az elnök 
vagy alelnöknél való jelentkezés folytán a választ
mány altalános szótöbbségével hozandó határozata 
folytán történik. —

Oly belépni kívánók azonban, — kik vala
mely becstelenitő bűntény miatt elítéltettek, csak 
azon esetben vétetnek fel, ha a közgyűlés a felvé
telt szavazattöbbséggel elhatározza. —

A tagság véget ér :
».) A tag halála vagy elköltözése,
|, ) kil pési nyilatkozata ált I. md£ “ ‘

esetben azonban köteles a meg v.sszalevS ^^tdotar^

* * * * * id5re
,e,jeR S k Ím ,  á t o k -  és pedig a tagok soraboi

kiZárt f  aB p^bályszerü  kötelezettségét nem tel
jesiti, nevezetesen a választmány áltál 
te tt intés daczára egy éven at » « » * * •* »  *
tagdijjakat, melyeket azonban a társulat y
utján behajthat; — továbbá:

Ki becstelenitő bűntény m iatt elítélteti*, 
vagv a választmány határozata áltál >*'•
fejezett intés daczára erkölcstelen eletet folytat, az 
első esetben a kizárás a bírói ítélet közvetlen f  - 
lyamanya, az utóbbi esetben a kizárásra közgyű
lési határozat szükséges. —

d.) Elhalálozott tag  özvegye és kiskorú ár
váinak tagsági jogaira nézve az 1872. évi *1 • • 
ez 80 ik §-a irányadó, — mely szerint az elhunyt 
ta.r tagsági jogai és kötelességei az özvegyre oz- 
vegységi idejére, — vagy kiskora árvákra kisko- 
ruságuk idejére átszálltnak.

V. A társulati tagok jogai és kötelezettségei.
10. §. Minden társulati tagnak jogában áll, 

a társulat közgyűlésein részt venni, — hol ülés és 
szavazattal bir. — ,

a | A részvét joga személyhez van kötve es 
másra at ne n ruházható. —

b.) A több személyből 
szavazat illeti.

álló ezéget csak egy

c.) Nók és kiskorúak társulati jogaikat csak 
meghatalmazott által gyakorolhatják, kinek szinte 
társulati tagnak kell lennie; egyúttal megjegyezte
tik, hogy egy egy tag által esak egy meghatal- 
mazas fogadható el. —

11. §. a.) Minden társulati tagnak jogában 
áll a társulat czéljai előmozdítására vonatkozó ész
leleteit a választmánynyal illetőleg szakosztalylyal 
közölni s e tekintetben javaslatokat tenni. —

b. ) Minden tag cselekvő és szenvedő válasz
tási képesseggel bir. —

c. ) A betegsegély/.ő és temetkezési pénztár, 
valamint az évdij es segélypénztár jótéteményéit 
az arra fenáiló szabályok értelmében igénybe venni.

d. ) A munkaviszonyból eredő súrlódások és 
peres kérdések esetében a társulat közbeujöttét il
let ileg jogvedi segilyét igénybe venni. —

12. Sj. Minden társulati tag tartozik a társu
lati tagok sorúba történt felvétele után, nevét a/, e 
czélra tartandó törzskönyvba sajatkezüleg beírni, 
illetőleg meghatalmazottja által beíratni ;

a. ) a minek teljesítésével kötelezi magát, — 
hogy az alairás napjától számított három egymás
után következő éven keresztül a társulat tagja 
marad; —

b. ) hogy mint a társulat tagja inagat [min
denben a társulati alapszabályoknak aláveti; —

c. ) hogy az alapszabályok értelmében hozott 
határozatoknak pontosan eleget tesz, — s általá
ban a társulat becsületet és erdekeit tehetségéhez

d ] hogy az aláíráskor 1 frtot beiratási díj 
czimén, ezenfelül pedig az évi 6 az az hat írtban 
megállapított tagsági dijjat elóleges félévi részle
tekben a társulati pénztárba befizeti. —

Egyúttal megjegyeztetik, hogy ha a tagdijjak 
összege az évi költségvetés által meghatározandó 
társulati kiadások fedezésére nem elegendő, — a 
hiány a közgyűlés által megszabott pótlék kivetése 
utján fedeztetik, mely pótlék az egyes tagokra 
egyenletesen vetendő ki.

e. ] Vállalt kötelezettségeinek elmulasztása 
esetében pedig beleegyezik abba, — hogy a járó 
tagsági dijjak bírói utón tőle beszedessenek, mire 
nezve aláveti magát a sommás eljárásnak, s végül:

f. ] Minden tagnak joga lévén három évi idő
tartam  után a társulati tagok sorából kilépni, — 
a kilépési szándék a harmadik év utolsó negyede 
alatt a választmányhoz benyújtandó Írásos nyilat
kozatban kijelentendő; —

Ezen nyilatkozat beadásának elmulasztása 
esetében az alapszabalyszerü kötelezettségeknek 
magát újabban három évre hallgatag aláveti.

13. §. Minden tag nevének a törzskönyvbe 
való bejegyzésekor az alapszabályok egy nyomta
to tt példányát nyeri, — melyért külön dij nem 
fizetendő. —

VI A társulat szervezete.
14. §. A társulat ügyeinek elintézésére hi

vatva van:
a . | A közgyűlés.
b. ] A választmány, mely 12 választott tagból 

és az alakított szakosztályok elnökeiből all. —
e.] A tisztviselők, nevezetesen elnök, alelnök, 

jegyző, pénztárnok és ügyész.
d.] A békéltető bizottság illetőleg választott 

bíróság.
Közgyűlés.

15. §. A közgyűlés a társulat összes tag
jaiból áll.

Rendes közgyűlés minden évben egyszer, és 
pedig minden február bó első vasárnapján, rend
kívüli közgyűlés pedig annyiszor tartathatik, a 
hányszor azt a választmány vagy elnök szükséges
nek látná, vagy pedig 20 tagnak Írásos kérelme 
folytán. —

A közgyűlés összehívása legalább 8 nappal a 
gyűlés napja előtt meghívó jegyek altul történik, 
melyeken a napirend tárgyai kivonatilag közzé 
teendők. —

Indítványok mindenkor január hó 15-ik nap
jáig nyújtandók be az elnöknél, később benyújtott 
indítványok a közgyűlésen nem tárgyalhatok. —

A gyűlés határozatképes, ha a tagok többsége 
jelen van. Ha az első összehívásra a határozat- 
képes szám meg nem jelennék, az összehívás 8 
napi határidőn belül ismétlendő, mely esetben az 
első alkalommal kitűzött tárgyakra nézve [a 31 és 
33 ik t|. eseteit kivéve] a jelenlevők számára vaió 
tekintet nélkül érvényes határozat hozható. —

A határozatok általános szótöbbséggel szava
zás utján hozatnak; — a szavazás rendszerint fel
állással történik. —

Választásoknál személyes kérdésekben s más 
ügyekben is, azon esetben ha az elnök vagy 10 
tag kivánná, titkos szavazásnak van helye. —

Az elnök csak szavazat egyenlőség esetében 
szavaz s ilyenkor azon nézet, melyhez hozzájárul, 
határozattá emeltetik. —

A közgyűlés hatásköre.
16. ij. a.) A társulati tisztviselőknek, — a 

jegyző, pénztáritok és ügyész kivételével (kik a 
választmány által választatnak 21. 22. 23. §.) és a 
választmány választása. —

b. ) A társulat vagyona feletti intézkedés. —
c. ) A zárszámadások megvizsgálása és ennek 

alapjan azok jóváhagyása s a felmentvény kiadasa 
iránti hatarozathozatal. —

d. ) A választmány évi jelentésének meg- 
birálása.

e. ) A jövő évi költségvetés tárgyalása és 
megállapítása.

f. ) A közgyűléshez mint feleb bviteli testület 
ügykörébe tartozó ügyek elintézése.

g.) Szabályszerű időben beterjesztett ;nj . .
ványok tárgyalása. —

b.) A társulati alapszab tlyok megvált íztat 
a Nragu fóldmivelés- ipar- és kereskedem m. 
minisztérium helybenhagyásának fentartásávai -L 

i.) A társulat feloszlása vagy más társulati, 
olvad isa iránti véghatarozat. -

k. ] A békéltető bizottság tagjainak évről évre 
leendő megválasztása [21. §.]

l. ] A társulat által kezdeményezett pénztárak 
[2. §. h.) pont] szabályzatain ik megállapítása.

m. ] A tanonczi és segédi vis'onyok kuzveti- 
tési dijai iránti határozat. —

n. ] A hűtlen vagy a tirsu lat érdekei elleu 
működő tisztviselők vagy választmányi tagok |e. 
tétele. —

o. ] A közgyűlés jegyzőkönyveinek hitelesít.-, 
seül. azok az elnök, jegyző és bírom kiküldött tag 
által alairandók.

[Folyt, köv.j

T ö r v én y sz ék i csarnok.
Előadandó polgári ügyek

Klein J. felperesnek Kovács Gyula 
ellen 332 frt. 20 kr. iránt. — Wohlsinsky 
Emil — Wohlsiusky Mária elleni elvál
lás. — Gajdies Buzua és t. Gajdics Radtj 
ellen örökösödés. — Hopp Anua Kuzeu 
baclt János elleu, elvállás. — Reich Gá
bor Hirschfeld Lipót ellen 10,226 frt. 58 
kr. iráut. — íázieberih Nándor, Misángyi 
György és t. elleu ügyvédi inuitkadij. — 
Vajda Péterné, Hosszú Máté János elleu 
örökösödés.

Előadandó büntető ügyek:
Október 28-áu. Cselt Terézia és t. el

leu végtárgyalás. — Fischer Jakab ellen, 
ellen, okmány hamisítás és csalás, vég
tárgyalás, Wlasics Vinko, könnyű testi 
sértés, Curiai Ítélet.

Október 29-én. Sztauiszakovits Gavro 
és t. ellen emberölés, betöréses tolvajlás 
és súlyos testi sértési bűnügyben végtár
gyalás. —

Okt. 31-éu. Ifj Féld János elleu szülei 
báutalmazási bünügybeu curiai itélethirde 
tés. — Szakos Lajos volt vörösmarti pós 
tantestei- elleni sikkasztási bűnügyben vég 
tárgyalás. —

Különfélék.
— A pécsi jogász „segélyzö egylet'* f. 

hó 22-éu tartá alakuló közgyűlését, me
lyen elnökül Lieber György, alelnökUI 
Koszits Kamill, főjegyzőül Zöld Sándor, 
aljegyzőül Bóné Kálmán, pénztárnokul 
Miltényi Miklós, köuyvtárnokul Niek Ala
jos, bizottsági tagokul Setnmer Jeuö, ifj. 
Kraszuay Mihály, Chachiuovicb Lajos és 
Vizy Géza urak választattak meg.

— Csóka színigazgató ur úgylátszik 
miuden törekvését o la irányozza, hogy 
műélvezetet kereső közönségünket kielé
gítse. Nem sokára, mint bennünket értesít, 
színre hozza a „Kis doktort" Lequocnak 
e kitűnő s itt még nem adott operettjét. 
November 2-áu adatik a szegedi árvíz mely
nek előadását már közelebb helyezte kilátás
ba s csupán a kiállítás nehézségei miatt volt 
kénytelen a jelzett időig halasztani. Remél 
jük hogy fáradozásait közönségünk párto
lásával méltányolni fogja.

— Halálozás. Hermann Izabella élte 
3-4-ik évében Imsszasb betegség után e hó 
23 áu hunyt el. — A megboldogult egyet
len leánya volt özvegy Hermann Ferencznő 
s/.Ul. Ptacsek Anna asszonynak és bár 
számos kérője volt, még is jobbnak ta 
lálta bajadonuak maradni. Legyen néki 
könnyű a föld és nyugodjék békével!

— Mint a „Mohács*‘-ot értesítik a 
közmunka és közlekedésügyi miniszter — 
per varios casus, et tót dtserimina rerum 
— a Margitsziget védgát társulat feloszla 
tását aláírta. — De azért mégis lesz véd- 
gát : a kormány építteti, miuláu a Ferenez- 
esatorua társulat irányában kötelezettséget 
vállalt. Hogy aztáu a birtokosokkal azt 
visszafizetteti k-e? és mily modalitások mel
lett, azt sejteni sem tudja senki.

— A  budapest-zimonyi vasút ügyé
vel Tolnamegyének f. évi október 14-én 
megtartott közgyűlése tüzetesen foglalkozott 
s határozatiig kimondta: hogy a buda- 
pest-zimouyi vasútnak a Duna jobb part
ján vezetését nemcsak forgalmi, kereske
delmi és nemzetgazdászati, hanem az ujtbb 
keleti alakulások folytáu politikai tekinte
tek bői s ezek mellett még bárom vasút
nak forgalomképessé tétele czéljából orszá 
gos és hadászati szempontokból is kívá
natosnak tartja és ezen óhajtásának 
kifejezéséül, úgy az országgyűléshez 
valamint a közmunka és közlekedési 
miniszter úrhoz kérvényt intéz, mely; 
ben a törvényhozó testület és közlekedési 
miniszter ur arra kéretnek fel, hogy » 
budapest zimonyi vasút irányának megál
lapítása tárgyában a Duna jobbparti irány 
tanulmányozása elő t határozat ne hozas
sák; meglevén Tolnainegye közüusége győ
ződve, hogy a jobbparti vonal tanulmányo-

; zása, a fentebb már kiemelt tekintetek, 
elfogulatlan mérlegelése mellett, ugyaD- 

' ezen jobbparti vonal mellett, fog hathatós 
, érveket napfényre hozni. A kérvény be
gyújtására küldöttség alakíttatott s veze- 
ftésére főispán ur kéretett fel. 
fc — Tolnamegyei hírek. Tolnamcgye 
[közgyűlésé a simontornyaijárás szolgabirót

!* hivatalának 1880. január 1 én Gyünkről 
Hőgyészre leendő áthelyezését elrendelte. 
Kurcz Vilmos megyei másodjegyzőt a dom
bóvári járás szolgabirói segédjévé válási-
 ̂tóttá meg. Megválasztatotttovábbá másod-

Í6. jegyzővé: Madarász Elemér t. aljegyző;
.főispáu által továbbá kineveztettek: bár

íRudnyánszky Iván t. szolgabiróvá ; Piiiü- 
ger József t. járásorvossá; Varga Lajos 
t. árvaszéki jegyzővé. A Perczel ^^ja le
mondása íotytán megürült képviselőt al a 
választás utján leendő betöltése tággal*1 
a mozgalmak már megindultak. Hets Karoy 
ügyvéd, mint független negyvennyolc



. . ^  pap Lajos kir. ügyész, minta sza-
^HvU párt jelöltje, programijukat már
 ̂rtbocsiijtották.

__ 4 Várady-ügyhöz. ,4 budapesti 
. lltmHgj-é8Z8ég megkereste a bécsi tör 
!v«éket hogy a .rendjel „por* okmA- 
lŰ',: kit ölje Budapestre, hogy ezek alap 
•a'a Várady (iábor ellen követendő eljá 
J  niegálIa|»ittassék.

— ( ) r o s 2  állapotok. 1 ifitsben megjelenő 
e.\vkaa“ eimli orosz lap a következő 
'elet kiizü: „Szept. 27 én magához hiva- 

;e[t gasderisin, a titlisi kerlileteti főnök,
3|) néző jelenlétében meztelenre vetkez
teti, m  |„it,(t veretett rám, s végre bor 

.\jlie vettetett, hol maiglan is vagyok.
-betegedvén, kértem : küldjenek orvost, 

v ili tették. E barbár eljárás oka az, hogy 
írcl jogom volt rá, a kerületi főnök egy 

Privát követelésének nem tettem eleget.
. delemért folyamodom az illetékes ható 
•̂hoz. Suriuow kereskedő.1* Ez esetről a 
4,-Peterburgskya Wjeilomosti'* titlisi leve

lezője a többi közt ezt Írja: „Kasderisin 
zerflleti főnök nagy pénzösszeget követelt 
bódékba Surinowtól, mely követelésnek 
\  nem tehetett eleget. Erre a kerületi 
aök magához hivatva az „engedetlen* 

sereskedőt, s igy szólitta meg: „Úgy lát 
.iik. te a parancsolatomat az egyik füle- 
"a beereszted, a másikon meg ki." — 
Törvény szerint*1 . . . kezdett szólaui a 

iereskedő. „Várj csak, majd,megmutatom 
cD neked a törvény-szerintef* — vágott 
iizbe a kerületi főnök, mire kezdetét 
vette a barbár megfenyités.“ Ez ázsiai 
állapotok már lassau nálunk is meghono- 
.duak, holmi frissületü albirák t. i. azon 
•vikorlatot veszik fel, hogy az igazságot 

ha nem sértő kifejezésekben szemükre 
ibbantó ügyvédeket önbiráskodva meg- 
-ságolják. Hja az effajta emberek nem 

iL-rétik a szabad és még kevésbbé az
;_-|U SZot !

— .4 m. ktr. ügyészség az „Egy elér 
lej- ellen a „Bismark Becsben11 ezi.uü 
vezérezikk miatt sajtöpört indított.

— Móricz Pál fömamcluk a n'pköl- 
ázetbeu. A „Szabadság” Írja: llogy a 
mi uépüukbeu igen nagy hajlam vau a 
huumrizálásra — régi d dog. Jókai már 
ííesz kötet könyvet irt össze a m igyar 
aep humoros apróságaiból. Hát még meny
nyi furcsa elvész auélkül, hogy a falu 
határából kiuienue? Mi egy ily humoros 
apróságot Berettyó-Ujtaluból megmentünk 
a lialbatallau-ag számára annyival inkább, 
mert hát egyik nagy emberünkre vonat
kozik. Hangzik pedig igy:

Kívül bunda, belül háj.
Mi a neve V — Móricz Ualy!

-  Sassulics Vjera mint yazday örö- 
kösuő. Tamborvból az orosz kormányzó 
sági varosból jelentik, hogy ott f. hó 8 áu 
egy gazdag és gyermektelen magauyzi, 
bizonyos Karpov Stepanovits Iván balt 
meg, ki összes vagyonának, 600,000 rubel
nek általános örökösévé végrendeletileg 
ugyanazon Sassulics Vjerát nevezte ki, a 
annak idején Trepow tábornokot, a har
madik osztály volt főnökét merénylettel 
megölte.

— Árverés a temetőben. Szokatlan 
jelenetnek volt színhelye a penzingi régi 
temető. A község már évek előtt elhatá 
rozta volt hogy a halottak nyughelyét a 
templom környékéről az országút mellé 
helyezi át, s árverés alá bocsátotta a régi 
temető mindazon sírköveit és emlékeit, vas
rácsait s érckeresztjét, melyeket senki 
sem reclamált. Berger Tádé, a nemzeti 
bank 1842-ben meghalt igazgatója sirem 
lékét 12 f -riutou vette meg valaki kut- 
szegélyzetnek. Dietrichetein Aunaherczeguő 
síremlékének az öt forint kikiáltás-ár da
cára nem akadt vevője, mert a kő már 
igen korhadt volt. Viszont Auersperg Sophie 
grúlné szép szürke gráuii sírköve 60 forin
ton, az összes elárverezett tárgyak közül 
a legmagasabb áron kelt el.

— Árvíz Spanyolországban. Madrid 
hóle bó 16 ról sürgöny zik : A Marcia- 
völgyet elöntött árvíz roppant mérveket 
ölt fel. A Mundo cs Scgura folyók meg- 
dagadva a tegnapelötti felhőszakadástól, 
a nagy völgyuiedenezét teljesen döntötték 
s abban a legszebben müveit földeket. Ot 
'áros víz alatt áll, a vasúti közlekedés 
megszakadt azon vidékkel. Murcia város 
hatósága jelentése szerint a viz hirtelen 
megdagadván, a lakosságot páni félelem 
fogja el; a bérei patakok is fedeleket, 
emberi és állati hullákat sodortak maguk
hal. A kárt eddigelé 15 millió frankra 
becsülik. Madridban miniszter tanács ült 
össze, tanácskozni a segédeszközök iránt. 
Andalúziából hasonló vészbirek jöttek, 
Malaga utczái viz alatt állanak a Sevil
lába vezető táviró összeromboltatott.

— Áz orvosi kör fővárosi értekezletén 
a m. orvosok és természetvizsgálok ügy
rendjére vonatkozólag a következő indít
ványok tétettek és fogadtattak el. 1) ren
des tagok csak orvosok, sebészek, gyógy; 
Merészek, állatorvosok, természettudományi 
f*nárok, és szakírók lehetnek. A választ- 
“átiyban fölmerült szakkérdésekben csak
* rendes tagok szavazhatnak : tiszti funk- 
eiót ők végezhetnek. A rendkívüli tagok

részvéti joggal bírnak. 2) Minden, a 
“»gy gyűlést érdeklő indítványok a szak
osztály elé terjeszteudők. A közgyűlés csak
* szakosztály által beterjesztett indítványok 
•elett .határoz esetleg szavazással. 4) A köz- 
Ponti választmány még e hó folyamában
ooezehivandó.
v — A difteritisz és a vereshagyma.
Kolozsvárról írják a „Közcgészs. Kalauz-

: -Sajátságos megtigyelést tettünk töb- 
, a városunkban egyre uralgó roncsoló 
jovoklobra nézve. Több esetben tényleg 
áonstataltatott, hogy oly házakban, me
nőkben magyarok s oláhok közösen lak-

míg a magyarok nagyrészt a beteg

ségbe estek s sokan el is haltak, addig 
az oláh gyermekek közt, daczára, hogy 
azok & magyar gyermekekkel együtt ját
szadoztak, a diltlieritisz nem mutatkozott, 
ezm m n lenesetre feltűnő körülményt so
kan abból magyarázzák, hogy az oláh 
gy« i mekek nagyon eszik a vereshagy mit. 
Jo lenne ez iránt másfelé is megfigyelé
seket tenni, különösen a zsidóknál kiknek 
gyermekeik tudvalevőleg alig szenvednek 
e betegségben.

— .1 nagyváradi zsinagógában a leg- 
utóbhi l’hora-ünnep estéjén a kántor isteni 
tisztelet alatt egy igen csinos dallamot 
énekelt el azon lengyel modorban, mely 
c kántoroknak kiváló jellemvonását ké
pezi. Az ájtatoskodó zsidó polgártársak
nak aztán nagyon megtetszett az előadott 
ének darab, s azt a szó legszorosabb ér
telmében inegujrázták. A dal végével fal- 
rengető tapsolás és újrázás kezdődött, úgy, 
hogy a kántor ismételni volt kénytelen a 
dallamot. Aztán mond ja még valaki, hogy 
a zsidók nem haladnak előre!

— Öngyilkosság a törvényszék előtt. 
Königstein Sarolta az „an dér Wien* 
színház tagja, férje ellen, mivel egész va
gyonát rövid idő alatt eltékozolta, váló
pert indított. Tegnap kellett volna a bécsi 
polgári törvényszék e őtt a harmadik ki
egyezési kísérletnek megtörténnie. A kellő 
formalitások elvégezte utáu, a színésznő 
férje egy üvegesét húzott ki zsebéből és 
tartalmát, — mely foszforoldatból állot- 
— oly gyorsan kiitta, hogy meg nem 
akadályozhatták. Még élve szállították a 
kórházba.

— Gyilkos sajtóhiba. A „Buyerischer 
Kurier* hirdetési rovatába famozus sajtó
hiba csúszott be, mely az illető nyomda 
faktorának életébe került. Ugyanis egy 
hirdetésben, mely egy pamlagot kínált 
vételre, e helyett: „auch engericktct zum 
Idegen”, ez á l l t : „auch eingerichtet zum 
Lieben,” A factor a sajtóhiba láttára any- 
nyira felindult, hogy agyszélküdés követ
keztében azonnal meghalt.

—- Egy uzsorás meggyilkoltatása. A  
„Bereg“ Írja: Friedmann Wolf szkotársz- 
kai lakos Galicziáböl a szmozsai vájárról 
hazafelé jövet Opirec határának szom
szédságában, a mint a határt a Kárpáto
kon átlépte, ismeretlen tettes által szep
tember 30 án t'őbelövetctt. Az agyonlőtt 
évekkel ezelőtt csalás bűnténye miatt a 
munkácsi fegyintézetben volt bezárva, on
nan büntetésének kiállása után a volóczi 
völgyben telepedett meg és csakhamar 
meggazdagodott, de a népet teljesen tönk
retette s igy hihetőleg a sok koldusbotra 
juttatott valamelyike bosszúból a nép'örö
mére gyilkolta meg a vidék e vérszopó 
pióczáját.

— Köszönet-nyilvánítás. A Szent Ist-
ván-Társulat tekintetbe vevén alázatos fo
lyamodványomban elősorolt indokokat, 
kegyes volt a lovászhetényi és pusztafa
lusi szegény iskolás gyermekek számára 
60 db. legújabb keletű s csinos kötési! ka
tekizmust küldeni. Midőn a fennt említett 
sz. czélu társulat e szép s lekötelező kegy
adományát szegény* híveim nevében hálá
san megköszönném, ígérem, hogy a Szt.- 
István Társulat czélját csekély erőmhöz 
képest mindenkor előmozditandom. Lo- 
vászhetény, 1879. október 10 éu. Szikszay 
plébános. ____

Pécsi színház.
A másodikheti előadások sorát Lecoq 

„G i r o f 1 é - G i ro f I a* operettjével nyi
tották meg szinészeiuk. A közönség nagy 
számmal jelent meg s élvezete nem cse
kély volt, mert a közreműködők játéka s 
éneke összevágó és egyöntetű vala. A 
czimszerepbeu Alszegiig Hun mindenkép 
bolyén találta m agát; Németh mint Don 
B dero, Némethné mint Pedro kiválóan 
töltötték be szerepüket; s a Bokor-pár 
nagy élvezetet nyújtott. A mi különösen 
Bokort (Murzuk) illeti, ő hasznára fordítva 
természet adta előnyeit, az est hősévé emel
kedett és mulatságos fogásaival szűnni nem 
akaró elevenséget támasztott a hallgató
ságban. Jó álezája és ékes öltönye is 
haszuára vala.

Eszünkbe jut, hogy c részben még 
nagyon is hátra vagyunk. A divatnak 
mindenkép hódoló és czitra öltönyökben 
valamint külsőségekben gyönyörködni sze
rető Pécs úgy látszik, nem tart semmit 
színházára, mert különben lendített volna 
valamit azon, amit díszítésnek neveznek. 
Színpadunk bútorzata kezdetleges ; egy 
szép tájkép nem teszi azt vonzóvá és dísz
letei egészben véve annyira ütöttek s ko
pottak, hogy modern társadalmi darab 
számára nem tüntethetni elő még csak 
egyszerű igényű csinosabb szalont sem 
benne. Mindent a színészektől nem vár
hatni. Az ő pályájuk vándorlás, amelyben 
a sors majd ide, majd oda veti őket és 
igazságtalanság volna oly költségre szorí
tani akarni igazgatójukat, amelyből tulaj
donképi haszon rá nem háramlik. A dísz
letek első sorban a színháznak válnak 
hasznára és mindig jó, ha ily dolgokban 
hiányt az nem szenved. Műkedvelői elő
adások is nem egyszer fordulhatnak elő, 
s egy-egy nevezetesb hangverseny bizo
nyára nagyon is megkívánja az ékesebb 
környezetet. Pécs e részben sem maradhat 
a többi városok mögött, amidőn régi hir 
nevénél fogva elsőség illetné.

Vasárnap ismét zsúfolt házbau tartot
tak szinészeiuk előadást. Csepreghi nép
színművét „A p i ro s  b u g y e l l a r i s “-t 
láttuk még pedig elég halvány játékban, 
ami onnan eredhetett, mivel Alszeghy Ilon 
(Zsófi) nem volt elemében; Balázsi von
tatottan, egykedvűen játszott, Várady túl
zott, ami az egyensúlyt s öszhangzatot 
minden irányban megrontja vala. Nép

színművekre a Némdh-pírnál és különösen
Németh nőnél jobbat,* alkalma ubb egyént 
nem kívánunk; és maradjon Alszeghy Ilon 
az operetti szaknál, ahol biztos babérok 
teremnek számára.

Kedden Lecoq „ K is a s s z o n y  fc 
I e s é g e m“-je kerüli c'őadásra középszintű 
közönség előtt. Sok élvezetet nyújtott volna 
ez előadás, ha nem kellett volna mind
egyre azon észrevennünk magunkat, hogy 
vidéki színházban, a provinczia kellő kö 
zepén vagyunk. Bocsánat a kifejezésért! 
De nem rontja e folyton az illusiót, avagy 
nem üti-e azt teljesen agyon az az örökös 
tologatás, rakosgatás, toszogatás, amelyet 
a függöny mögött müveinek, s amely ér
zéksértő hangokban emlékezteti a hallga
tót s nézőt a puszta valóság földi nyomo
rára, a bajra és vesződségre, amely elől 
az ember színházba menekszik V Ha válto
zás fordul elő, a diszleti darabokat jobbra - 
balra rakosgatják s van aztán zaj meg 
döngetés. A függöny legördül, de a java 
csak akkor következik még : B u m ! hal
latszik. Két másodperczig tartó csend; 
aztán megint: B u m, bum ! s később há
rom vagy több Bum  egymásután, a sze
rint a mint több vagy kevesebb úgynevezett 
diszletet kell előszedni avagy elrakni. 
Bizony nagy nyomorúság az, hogy ezen 
nem segíthetni, hogy a legkezdetlegesebb 
gépezettel sem rendelkezhetik színházunk.

Ami az előadást illeti, az minden ré 
szében kerekded volt és sok tapsra, sok 
kihívásra adott okot. Némethié mint Mar- 
jolaiuc teljesen feledtető elődeit és élénk 
játékával valamint szép énekével fellelke- 
sité a fiatalságot. Euuyi érez, eunyi átlát
szóság, kellem és dallamosság nem min
den hírneves énekesnőnek is tulajdona; s 
Némethié mindezt használni és értékesí
teni is tudja, oly annyira, hogy uapról- 
uapra nagyobb kedveltségre tesz szert. 
Az ő közreműködése teljes biztosíték arra, 
hogy a látogató élvezni fog. A többiek is 
szerencsésen töltötték be szerepüket, és 
ajánljuk e darabot az ittlakó és vidéki 
közönség figyelmébe. Egy megjegyzéstől 
azonban nem tartózkodhatunk. Toldy (Pa- 
laméd Vauderbum), idősebb alakot ábrá
zolhatna és Bokor vigabb, fürgébb s ked
vesebb viglegényt személyesíthetne; egy
szóval maradjon kiki a maga hatásköré
ben.

Szerdán a „C s ó k* 4 felv. vígjáték 
Dóczytól. Gondos tanulás nyomát viselé 
ez előadás, bárha némely közreműködődé 
jobban tudhatta volna szerepét. Viliary 
Feruaudó rövid szerepét játszta ; Toldy a 
királyt elevenséggel, csiuual s helyes áb
rázolással állította elő. Bokornak érdemül 
tudható be, hogy nem túlzott s az illem 
korlátái között maradt mint Sobriuus. 
Vedrcss és Balázsi, az első mint pórtíu 
a második mint Adolár gonddal részletez
tek .és kerekded egészet adtak. A nők 
között Tőkés Emíliát (Blauda) illeti az 
elsőség; ő beusőséggel előkelőséget és 
finomságot tudott párosítani, amiért is ki
válóan megnyerte a közönség tetszését. 
Csókáné egészbeu véve igazsággal játszta 
le szerepét, a csók törtéuetét melegséggel 
s helylyel-közzel lelkesültséggel szavalta 
el. Turcsányi Irén szeretetreméltó gyer- 
mekdedséggel ábrázolta Angélát. — Kö 
zönség fi .es számmal volt jeleu. —

Szombat, okt- 25 én Niniss, bohózat.
Vasárnap, okt. 26 án Bányarém és Mátyás 

az igazságos király, népszínmű 
dalokkal.

Hétfő, okt. 27-én s z 11 n c t.
Kedden, okt. 28-án Trapezondi herczegnő,

operetté.
Szerdán, okt. 29 én Oh azok a férfink! Bő

ven vigjátéka.
Csütörtök, okt. 33 án Tiz leány, egy férj 

sem. operetté, és Szerelmes le
vélek, vígjáték.

Péntek, okt. 31 én s z ü n e t .
Szombat, nov. 1 én Hunyady László halála.

fényes magyar dráma, Dobsától.
Vasárnap, nov. 2 án Isten keze v. A szegő

di árviz, látványos színmű.

A közönség körébőié)
S e lly e , 1879. okt. 20.

Tekintetes szerkesztő ú r !
Úgy látszik bizonyos egyéuekuek egy 

idő óta kedve kerekedett némely történ
teket tökéletesen elferdítve sőt hazugsá
gokkal illustrálva a „Fünfkircbner Zeitung* 
t. olvasóit elámitani — úgy mint azt 
a „Fünfkircbner Zeitung* legutóbbi szá
mában az itteni bírónak a múlt heti 
országos vásár alkalmával Kaufmann 
Móricz viszlói lakos elleni eljárása iránt 
egy valaki ismét tette, — mert az ott elő
adott ügy a valóságnak megfelelőleg ek
ként áll; ugyanis:

Kaufmann Móricz viszlói lakos — (ki 
ez ideig itt Sellyén — kivéve talán hit- 
sorsosai előtt, — ép oly ismeretlen egyéni
ség volt a községi elöljáróság s lakosság 
előtt, mint az eugentalusi hakter) a múlt 
augusztusi országos vásár alkalmával, úgy 
mint más sátorosok is, minden orszá
gos vásár alkalmával tenni szokták, 
Gyulay György úrtol 8 szál uj fenyő
deszkát kölcsönzött a szokásos, darabon
kénti 3 kr. használati bér mellett csupán 
azon vásár alkalmára. — Azonban a he
lyett, hogy a vásár befejezte utáu a desz
kákat — úgy mint a többi sátoros — 
visszaadta és a szokásos bért megfizette

*] Kién rovat alatt megjelentekért nem válla 
felelősséget a szerk.

volna, jobbnak látta szó nélkül eltávozz* 
s a kikölcsönzött deszkákat elidegeníteni.
— A károsultnak tudomására jővén az, 
hogy deszkáinak elidegenítője az e hó 
14-én tartott országos vásárban a sátor
ban árulók közt jelen van, — hozzáment 
személyesen s kára fejében az elidegenített 
deszkákért kért 4 frtot, — s bírságpénzül 
4 frt, összesen 8 frtot. — Mire azomban 
Kaufmann, a tisztesség s közbccsülésben 
megőszült úri egyéut toroktátva a sok 
nép előtt sértegette, gorombábbnál gorom
bább szavakkal illette s kijelentette hogy 
az elidegenített deszkákért 3 ft 60 kr.-nál 
többet fizetui nem fog. — Az oly érzéke 
nyen — kinn a vásárban a nagy néptö
meg előtt megsértett férfiú kénytelenitve 
volt minden további szóvita nélkül eltá
vozni, s a községi bírónál mint az alka
lommali vásárbirónál szenvedett kára, — 
a tettes feltalálása s ez általi nyilvános 
megsértése miatt panaszt emelni s igazság 
kiszolgáltatást kérni. — A pauasz vásár 
alkalmávali történtekről lévén, a károsult 
s sértett fél ezen ügynek a vásár alkal
mávali elintézését sürgette s kérte, — ne
hogy Kaufmann a vásár végeztével ismét 
elosoujon. —

A községi s az alkaloramali egyszers
mind vásárbiró, — daczára a súlyos pa
nasznak, nem akarván Kaufmannt vásár
lóitól s sátorától mielőtt az ügy miben
létéről személyesen is meggyőződött s tu
domást szerzett volna, a községházához 
rendelés s hosszas tárgyalás által több 
ideig elvonni, — személyesen elment Kauf- 
mann sátorához, s midőn ez a biró előtt 
is elismerte hogy Gyulay úrtól a múlt 
vásár alkalmával kikölcsönzött 8 szál desz
kát elvitte, — ez felszólította, hogy azokért 
4 frtot, — s tettének büntetéséül a községi 
szegényalap javára 4 frtot, összesen 8 ftot 
szépségesen fizessen le, 8 ha ezen ítéletet 
sérelmesnek találná, jöjjön be a vásár után 
s eljárásáról jegyzőkönyvet vetet fel, — s 
kérjen a felettes hatóságnál felülvizsgá
latot, — mert a 8 frt lefizetése utáu sem 
áll semmi útjában, hogy az általa sérel 
mosnék vagy jogtalannak vélt Ítélet ellen 
panaszt emelhessen; minthogy ha le nem 
fizeti neki azonnal a 8 frtot — mivel a 
rendőri közegeket nem használhatja fel 
arra, hogy őt a vásár végéig — nehogy 
ismét elosonjon a kár s birság lefizetése 
nélkül — őrizzék, — kénytelen őt azonnal 
megexequálni. — Erre Kaulmann — da
czára neje igen okos tanácsai, figyelmez
tetés s csititásainak — a bírót a legna
gyobb gorombaságokkal illette, s a lehető 
legnagyobb dűhvel ordítozott; s kiabálta, 
hogy szeretné ő látni, miként egy falusi 
paraszt biró, őt a 100U0 frtig álló Kauf- 
niaunt megexequálni merészelné, s Ígérte 
hogy a kezében volt rőffel üti agyon azt, 
ki valamely portékájához nyúlni, s azt 
zálogképen elvinni merészel. — A biró 
nem smerve Kaufmannt, sem annak va
gyoni állapotát, artva attól hogy a vá
sárból hire s tudta nélkül elmegy és vá- 
sárbirósági ítéletének érvényt nem szeret
het, — kénytelen volt a Kaufmann által 
csapolt nagy lármára odajött pandúrokat 
végrehajtásában segélynyújtásra és sze
mélye biztosítására felszólítani. — Mire 
Kaufmann még nagyobb lármát s ordito- 
zást vitt véghez, úgy hogy botrányára a 
nép összecsődült. — Ezt látva a tőle szom
széd sátorban áruló Sidlauer József hely
beli kereskedő, — a bíróhoz menve ki 
jelentette, hogy a Kaufmanntól követelt 
8 írtért a v á s á r  v é g e z t é ig  jót áll; 
illetőleg mielőtt Kaufmann a vásárból sá
torával eltávozna, a bírónál jelentést fog 
tenni, vagy ha eltávozna előbb helyette a 
8 frtot lefizetendő — A vásár végeztével 
Sidlauer úr Kaufmannt csakugyan elve
zette a községházához, de mivel ekkor is 
a már jelzett deszka elidegenítés miatt a 
szegény alap javára követelt 4 ft birság, 
— úgy reá a biró megsértése s vásári 
botrány és csődülés okozása miatt az elől 
járóság által reá újabban kiszabott 10 ft 
büntetés, úgyszintén azzal egyetemben 4 
frt kár megtérítését ismételten megtagadta,

nem volt mit tenni az elöljáróságnak 
mint a végrehajtást foganatosítani, — mi 
ekkor már — látva Kaufmann hogy lár
májával s gorombáskodásaival czélt nem 
ér — egész csendben ment véghez; — de 
a lefoglalt s a község házához vitetett tár
gyak becsűjéhez meghívott szakértők fél
vén idulatos hitsorsosuk dühétől a becsüt 
teljesíteni vonakodtak, — ekként a becsűt 
a biró által magával hitt két tanú telje
sítette; s akkor a midőn a jeleuvolt Sid
lauer kereskedő kijelentett -, hogy a le
foglalt tárgyak a 18 frt követelést fede- 
zendik, a zálogolás azonnal véget ért.

Merő hazugság a „Fünfkircbner Zei
tung* tudósítójának azon állítása, hogy 
Kaufmann Gyulay U!|it deszkái elviteléről 
levelező lapon tudósította volna, — mert 
a tisztelet s közbccsülésben megőszült 50 
éves polgár szükség esetén esküt tesz le 
az iránt hogy ő Kaufmanntól levelező la
pot avagy bármiféle értesítést nem látott;
— mert hisz sokkal egyszerűbb lett volna, 
ha Kaufmann tévedésből vitte volna el a 
deszkákat, 5 krezáros póstautalványnyal 
a pénzt megküldeni, — s a feledékcny- 
ségért (? ?) a károsulttól elnézést kérni. —
— De ennek megtörténte után is, nem-e 
Kaufmann volt a botrány okozója, a mi
dőn a roppant zaj, lárma, botrány, ellen
szegülés s gorombaságok helyett a hozzá
— szokott csendes modorával — közeledő 
s őt a vásárlóitól s sátorától hosszasb 
ideig elvonni nem akaró községi vásár- 
biróuak a követelt 8 frtot szépen egész 
csendben lefizethette, s arról nyugtát kö
vetelhetett s kaphatott volna a mely nyugta 
alapján az általa sérelmesnek vélt ítélet a 
felettes hatóságnál minden botrány oko
zása nélkül is a községi vásárbiró ítélete 
ellen panaszt emelhetett volna. —

Mindezeket kötelesség mjek tartottam 
— a „Fünfkirchner Zo. u ig* által elfer
dítve hozott — eme ügyállást az igazság 
érdekében a maga valóságához híven te
kintetes szerkesztő úrral annak ellenében 
s^megczáfolás végetti szives közlés kérése 
mellett tudatni. —

Tisztelettel
S.

T. szerkesztő ur !
Egy nyomtatott, de névtelen közle

ményben habár magán utón, de mégis elég 
széles körben azon rágalom terjesztetett el, 
hogy hivatalbeli elődöm Lejtényi Györ
gyöt hivatalából aljas utón és módon ki
túrtam s hogy ezt épen én tevém, kinek 
atyját a börtönből Lejtényi György veje 
mentette meg.

E rágalomnak személyemet érintő ré
szét megvetéssel mellőzöm, atyám szemé
lyét illetőleg azonban ide csatolom dr. 
Gombár Tivadar országos képviselő s Lej
tényi György vejének levelét, melyet hoz
zám e tárgyban intézui szives volt, kér
vén t. szerkesztő urat, miként, úgy e so
roknak, mint a csatolmánynak is becses 
lapjában helyt adni s ez által a névtelen 
közleményt vett t. ez. közönségnek al
kalmat szolgáltatni méltóztassék arra, hogy 
a rágalmazó közlemény fölött elfogulatla
nul ítélhessenek.

Fogadja kiváló tiszteletem nyilvání
tását

Pécsvárad, 1879. október 16.
Tost Gyula,

miniszteri tanácsos, s közalapítványi 
kir. főtiszt.

A c s a to l m á n y  másolata követ
kezőleg hangzik:

Nagyságos Tost Gyula m. kir. osztály- 
tanácsos és főtiszt urnák.

Budapest, 1879. október 16
Szemben azon névtelen nyomtatvány

ban foglalt állítással, hogy édes atyját 
Tost Iguáczot Lejtényi György veje men
tette meg a börtöntől egy sikkasztási ügy
ben, nagyságod felkérésére kijelentem, 
hogy a kérdéses nyomtatványban foglalt 
ezen állít is nem igaz.

Dr. Gombár Tivadar, 
országos képviselő.

I R O D A L O M . _________

=  Pécsi nagy képes naptár 1880-ik
évre. A naptári részen kivül tartalmazza 
Pécs városa, Baranya megye, a pécsi k. 
törvényszék, kir. ügyészség, ktr. járásbí
róság, kir. pénzügyi igazgatóság és illeték 
kiszabási hivatalok tiszti névtárát és a pé
csi ügyvédi kamaránál bejegyzett ügyvé
dek névsorát, ezen tartalmánál fogva ér
dekli e naptárt különösen városunkat és 
megyénket, a többi tartalom akár milyen 
más naptárba való, kiadta Traub B. és 
társa, hol lett nyomtatva, nincs kitüntetve I 

=  A Somogyi Ede „Magyar Lexi
k o n ján ak  38. és 39. füzetét vettük, me
lyek a „Bravallahed1* névtől „Büekenburg“- 
ig terjednek. Egy-egy füzet ára csinos ki
állításban 30 kr.

21 Hellwald nyomán Toldy László
által dolgozott „A főid és népei” czimü 
uagy műnek 9—11 füzetjét küldték be 
hozzánk. A rendkívüli díszes kiállítása 
szép műhöz jól sikerült czimképek, belse
jében szintén csinos illustratiók mellékelvék.

=  Egyház jog . Különös tekintettel a ma
gyar szent korona területének egyházi viszonyaira, 
valamint a keleti és protestáns egyházakra irta Dr. 
S z e re d y  J ó z s e f  péesmegyei áldozár a püsp. ly- 
ceum jog és államtudományi karánál ny. r. tanár.
— Ezen a budapesti egyetem hittani kara által a 
Horváth-iéle jutalommal koszoruzott mű második 
javított és bővített kiadása jelent meg e napokban.
— E munka jelességét tanúsítja már azon körül
mény is, hogy első kiadási igen rövid időn elfo
gyott, a m it nem csak annak kell tulajdonítani, 
hogy most már a latin előadások a tanárokra és 
hallgatókra egyaránt terhesek, hanem annak is, 
hogy a lelkészkedö papság, melynek igényeit kü
lönösen szem előtt tartá a szerző, ezzel a gyakor
lati életben igen használható kézikönyvet kapott.
— A terjedelmes két kötet t ö l t  lapot foglal ma

gában Nyomdai kiállításában [if. Madarász Endre 
pécsi könyvnyomdájából] a legszebb fővárosi nyomda 
termékekkel versenyez.

= §  A „Vasárnapi 'Ú jság *  október 19-iki 
szama következő tartalommal jelent meg: „Dobos 
János.* — „Erdőben.* Költemény. Kosa Edétől. — 
„A szerény asszony.* Fantasztikus elbeszélés. Dosz- 
tojevszki Tódor után oroszból: Csopey László. — 
„Leányfalva. Ószi tárcza nyári helyről." Feszty 
Árpádtól. — „A Bouuty lázadói. „Verne Gyula 
regénye. — „Egyveleg* — „A gyöngyösi kávé.* 
Hermán Ottótól. — „Egy híd áttolása." — „Mfi- 
lovarok." — „A Grünwald melletti ütközet* Ma
tej ko festménye. — Irodalom és művészet, közin
tézetek, egyletek, stb. rendes heti rovatok. Képek 
Dobos János. — Ráncé folyón Dinan mellett épült 
vasúti hid áttolása, a cherbourg-bresti vaspályán.
— Leányfalva. Feszty Árpád rajza. — Leányfalvi 
karczolatok. Feszty Árpád tollrajza. — A „Bounty* 
lazadói [két kép.] — Astragalus Baeticus L. „Svéd 
kávé.* — Lupinus augustifolius L. „Gyöngyösi 
kávé.* A „Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyed
évre 2 frt, a „Politikai Ujdonságok“-kal együtt 3 
f r t  — Ugyancsak a Franklin-Társulat kiadó-hiva
talában [Budapest, egyetein-utcza 4-dik sz.] meg
rendelhető a „Képes Néplap* legolcsóbb újság a 
magyar nép szamára, félévre 1 f r t  — E három 
hetilap melléklapja a „Világkrónika* képes heti
közlöny megrendelési ára a Vasárnapi Újság, Po
litikai Újdonságok vagy a Képes Néplap előfizetői 
részére negyedévre 50 kr., félévre 1 frt

K Ö Z G A Z D A S Á G .

— A  szerb vasútokról ezeket írják 
Nándor fehérvárról Dacára, hogy Frémy



és néhány franczia bankártársa még itt 
Tannak, kiáltásaik nagyon csökkentek. 
Több oldalról jelentik, bogy a szerb kor
mány most angol pénzemberekkel tárgyal 
a nemzeti bank fölállítása, és a uáudorfe- 
bér sab uikii vastit kiépítése iránt. A lon
doni Keutíers officiell azt Írja. hogy az osztrák 
álla ni vasúttal folytatott táigyalások meg- 
szakitattak, mig a Times úgy fejezi ki 
magát, bogy azok meghiúsultak. A ,,N. 
W. T.“ ezzel szemben kijelenti, bogy de 
Serrcs, az osztrák államvasut építési igaz - 
gat Aj a számos mérnökkel Szerbországba 
nti.z< tt, aminek scniini értelme sem lenne 
La a társaságnak nem volnának kilátásai.

— A kisbirtokosok földhitelintézete 
megtartotta második alakuló közgyűlését 
miután az ang. 31-iki közgytt'ésen meg
választott 'gazgatöság köztudomásúlag le
köszönt. Elnökölt Feszteties Pál gróf; a 
szavazatszedő bizottság megválasztatván, 
öli ök indilványozza, bogy a szavazás ered 
ményénk kihirdetése végett a közgyűlés 
t'éluMn újból Üljön ös.-ze. Auii az igazga
tóság I öüségét illeti i lnök kijelenti, bogy 
íz  késznek nyilatkozott addig mig a hitel- 
egylet jel ntékenyebb lendületét nt ni nyer, 
minden d j nélkül v, zetni az egylet ügyeit. 
A d- után 4 órakor folytatott ülésben 
:• küvttkt/ő választási eredmény birdet- 
letett k i : elnök Festetisch l ’ál grót, alel- 
i 5k ■ Didó István, igazgatósági tagok: 
Apáthy István, Heliczay István, Csekonics 
gróf, Miklós István, Pinfsics Frigyes, Szó 
koli Gyula és T sza László, Felügyelő 
bizofts. tagok : l’.ánffy Dezső br. Helfy 
lgnáe/. Nagy György és l'bl Sándor. 
\égtíl a letesitő bizottságnak köszönet 
szavaztatván, a közgyűlés szétoszlott

I
GABONA ARAK

okt. hó 1 H-éu tartott heti vásárou.
I. oszt. II. OK/t. Hl, oszt. 

Háza HXl klg. tt. 13.50 ft. 12.(30 ft. 12.— 
Kétszeres „ „ „ 10.50 „ 10.00 „ —

Rozs „ „
Árpa „ »
Zab * »
Kukorieza

Hajdina KJOklg. ft. 0.00 
Széoa , 2 80
Szalma „ .  „ 1 30

8.00 „ 7.80
7.40 . 7.00
6.70 ,  6 50
8.00 „ 7 00

X A U T F E K E X tZ
laptulajdonos.

Il .t K S C II E M II -  K I S J 0 /. S !! E
felelés szerkesztő. Szerkeszt', ti.rs

H i a r c L e t é s e i r : .

Savanyu 
káposzta és  

répa
25. .V). 100 fe 20.)
kilós hordókban 

egy méter íuiizsa 
[2 vaui iiitzs'l 

á r a  5  f t4 in
.p lia t-  PORS ' Kit

t .  U urnul peciett

A Ilimesliiízi határban
egy egykerekű feltilcsa 
lévő és egész éven át I

malom
szabad kézből kedvező liiltételek mellett 
e la ü tí Értekezhetni Pécsett belvárosi or 

szagát 18. sz. alatt a tulajdonossal.

n v

V T

A pécsi

^szénbánya- íi gópgyár-réssvénytársuláy
1870. évi október 31 én délelőtt 10 órakor Pécsett saját 

helyiségében

rendes közgyűlést
tart, melyre a t. ez. részvényesek, figyelmeztetéssel az alapszabá

lyok 24 S ára*), ezennel megliivatnak.

T Á R G Y A K :
1. Részvényátii utasok.
2. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő bizottság jelentése a számadás felet I 
4. Esetleges osztalék megállapítása, 
ó. Igazgatósági jelentés a vasliámon és gépgyári 

ingóságok megvétele irán t beérkezett ajánlat lelelt. 
0. Xetáni indítványok tárgyalása.

Kelt a péesi kőszénbánya és gépgyárrész vénytársulat iga - 
gatósága részéről 1879. évi október 12-én tartott Üléséből.

K os/.í Im .S z ilá rd , titkár.
*) 24 §. Minden részvényes, ki szavazati jogával élni akar, 

észvéuyeit a társulat titkárjánál 24 órával a közgyűlés batárideje 
téritvény mellett letenui tartozik.élőit

219. (2—2)

UNGER ANTAL és fiai
v a s k e rő lk ö d é s e

B.pesten, Dnnasor, Petőü-tér, (G örög-épiilet)
ajánlják legnagyobb raktárukat

v a s k á l y h á k b a n
fa , i  ő s z é n  é* ecakki l ü f é s r e  alkalmazva. l i a t l u -  
■latsat köszörűit, c iszi.it és.ft mz t márvány lapok kai. — 
Főraktára a szabadalmazott Biazicek Brecska féle leg- 
vonatu tömkálybáknak, a Swadlo Ferencz fél. gyár ké
szítménye. a mai korig a legalkalmasabb kályhák, és 
eddig minden kísérlett fűtésnél a legalkalmasabbnak is
mertettek el; ilynemű kályhákban a iegegyszerübbektől 
a legfinomabb kiáliitásuakig mindig nagy készlet van.

Úgy szinte használtatnak régi és uj eserépkályliák 
betétéül, továbbá légronat készletül és azt sikerezik, bogy 
a füst elégetése által a tüzelő anyagnál 50°/0 takaritatik.

T u k u ré U iiiz lie l .v e k  szén- ás eoaks- fűtésre al
kalmazva Swadlo szabadalmazott redői, tüelési készü
lékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal a tüzelési 
anyagban 60°/0 takarittatik.

A kályhák pontos rajza valamint árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek, —  Vidéki 
megrendelések pontosan eszközöltetnek. 222 (6—2)

i N f i c I b - o l s o n .

rnr, (
P éoso lt! m H M M BT ns> «*

A „MAGYAR ÍÍCRGNA' <9 <9

vendégfogadót díszesen és kényelmesen 
berendezvén ajálja a nagyérdemű f. ez. 
közönség figyelmébe és számos látogatást 

kér mély tisztelettel
IM iriihitrlier M ih ály  

vendéglős.
200 (2— 2)

:S€g
változtatás.

Van szerencsénk a u. é. közouseég tudomására hozni, hogy

P o m p á n

S irko szo ru K
aanadm m i u

i<) igen jó karban 
ő vízzel biró:

művésziesen 
szárított szép 
élő virágokból 

készítve, a 
legélénkebb 

színekben lég 
nagyobb rá 

lasztikban, kö
vetkező jutá

nyos árért 
szolgáltatnak:

Erfurti minta.
1 darab

KUls.'i :,tm.'ívt,- tt kr
1. sz. 29 elm. 50
2. .  32 . -  80

- ül) _ 1 —
4 . 39 „ 1 50
5. .  43 „ •>_
ti. . 49 „ 2 50
7. „ 56 „ 3 2o
8. „ 64 . 3 80
9. . 70 . 4 50

10. .  75 „ ti 50
2. Legújabb bécsi 

minta.
11. sz. 31 etiu. 2 —

19.
20. 
21. 
22. 
23. 
24
25.
26.

40 etm.
\ r.

2 fHJ
•4tü

50
n

3 50
55 ft 4 50
60 n 50
70 n 7 50

ipcsei minta.
30 etm. -  50
3:> „ — 75
40 f* 1 —
45 n 1 50
50 tt 2 -
í)»)
60

V .) --
4 -

1)«)
70

tt
V

5 —

6 —
Szélesen kötött 4 méter hosszú virágfüzérek 

I 2. 3. szám
2 ft. 60 kr. 3 ft. 50 kr. 5 ft. — kr. 1 fűz.

F ö l d e s s y  L a j o s
magkereskedésében, (Mária- Valeria-utcza 

7). Budapest.
a r  Vidéki szives megrendelések a leg-

nagyo

mely több év óta Királyutcza MAVEK fele házban létezett, az átellenes 
4 6 . Nzftm a la t t  lé te z ő  Maját h á z u n k b a ,

mely utóbbit dúsan berendezve, helyeztük á', és egyszersmind a dohány 
és szivar különlegességek árusításával megbízva levénk.

A midőn a u. é. közönségnek immár eddiggi bizalmáért köszöne- 
tünket nyilvánítjuk, kérnők ezt továbbá is szamunkra fentartani, minden 
törekvésünk oda fog hatni, hogy igen tisztelt vevőink igényeinek lehe
tőleg minden tekintben megfelelhessünk mély tisztelettel

Alt és Böhrn.

Kreiner József Pécsett
(azelőtt J. W. Treiischiener)

Király (tő) utcza Habéi féle 3 számú házban.
Alólirott tisztelettel bátorkodom köztudomásra hozni, bogy J .  W . T r e u -  

N c liien c r legjobb biruévben álló

DIVATÁRU KERESKEDÉSÉT
mindenátvettem és ezt újra felszerelve a l e g n ja b b  « l lv a t - c z ik k e k k e l  

évadra, — tovább vezetni fogom.
Mdy alkalommal bátorkodnál ajánlani dusválasztéku legújabb

X Ö I 11 U H . 4 K E L M É I M E T
a legnagyobb választékban ú ry a c h u s i u i r  és T e r im  kelméket, továbbá min
denféle női czikkeket, bandákat, j ipáikat és nagykendőket, a legjobb hírnevű 
gyárból került v á s z o n  én a s z ta l  t e r í t é k  k é s z le te m e t ,  valódi rumburgi
zsebkendőket, vásznakat, lep ■dőicet és szalvétákat stb. szóval minden e szak
mába vágó czikkeket a lejjutányosb áron Ú r i  é s  n ő i  in g e  a legnagyobb 
választékban, úgy szinte úri és női ingnyakak, tűikre a t. ez. közönség becses 
figyelmét bátorkodom felhívni.

Mintákkal kívánatra, vagy levélből! megkeresésre ingyen szolgálok.
Míuei-i folytán iué^

ezéghez tanúsított nagyra 
veskedjék.

jesi'tct

egyszer kérem a t. ez. közönséget, bogy az döbbeni 
becstilt bizal mával engem is angajáudékozui szi- 

Mély tisztelettel
K r e ii ie r  J ó z s e f .

A Maager W.-féle
cs. kir. k izár. szab. va lód i, t isz ta Érdenijel

“cl 3 . - jgci. sl j  -  o  1  a -  j
mely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és K ö n n y e n  
<‘iiiésztlie tŐ N ége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e l l  * t ü d ő b a jo k  
g ö rv é ly ,  d a g a n a to k ,  U el éne k ' h ö r  k i ü t é s e k ,  m i r ig y  - 
h a jó ) - ,  g y e n g e s é g  stb. ellen.

E gy  ü v eg  á r a  I I r t .  kapható gyári raktárban: B e c s b e n  
l l e u m a r i s t  .{ s /ú m  a. **) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbuevű fuszerkereskedésekben.

®'6forl,ul0 W i t v i

u

l ’KCJSF-TT kapbatfi: K o v á c s  TI. gyógyszertárában, I te c h  
V ilm o s , B la u l io r n  I I .  és S im o n  J á n o s  fiiszerkc 

reskedésében. K a já n :  Hoz se k és Ge l l e r  m aim  gyógyszertárában, M i- 
c li i ts tUszerk. .M ohács : I- u iz e  r \  . cs Py r ke r J. gyógyszert. S z ig e t*  
v á r ó t  t : L a z í ts  V. Öcs o d ú i  és B a g ó  ftiszerkere.sk. Z o i u b o r h a i i : 
VV e i d i u g e r A. és F a l c é  o n i keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csikamá|olajt árul. Kikerülendő e megesalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint D ő rs  eh-féle c s u k a m á j  o la  j ja l  meg 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a liaszuálali 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
™n..a 8C,t,afllauseni nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 

Hall és Rukldéle .Sozodont gyár* főraktára, és a scbemniczi Hartenstein és 
tarsa féle ,,Legiuiunose gyárí; raktára.

üzletek, ügyvédek, magányosok sat. ré 
szére megrendelhető és rövid idő alatt 
kapható F o r s t e r  C. M  uraál Pécsett, 

Lyceum-utcza, 8. sz. [i-o] 225

223. (12— K l
Epilepsia

(eskór) levelezés utján gyógyit- 
_ tutik D r .  K i l l i t s c h  által
(Drezda Neustadt) ki 11,000 be

tegségi eset kezeléséből a legbővebb gya 
koriottságot megszerzé. 221 (3—2)

gSSSSB

Keskeny
átifű - meUcznkorkÁb,

a tüdő és mell lm juk, költözés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdőimrut biztos gyógyszerei.

A term észet által a szenvedő em1»<rl*6g 
javára teremtett m eghegseüthetlen keskeny utifü 
azon m ég eddig fel nem derített titkot foglalja  
m agában, miszerint a g ége  és légcső rendszer 

újára iDtli
yakorláaav,CS enyhítő hatan gyakorláaávat a /  i l l e t . beteg  

szervek gyógyulását minden tekintetben lehe
tőleg elő seg íti.

Miután gyármányun 
knál a ezukor és ' 
útifiiböli tiszta 
kriit kezeskedünk, kiilőn>
figyelem be ajánljuk hatóságilag bejegyzett védjegyünket sa . dobozon 
levő  aláírásunkat, mert csak ezek igazoljak annak valódiságát.

ti ■iianyun- — — __
8 keskeny
vegyit le- # / ,

Karikás Lajos
í i t í í  divat áru és fehérnemű raktára

200. (b 4

tisztelt közöusé^uek
Budapest, Dorottya utcza 3 sz.

igyclniébe ajánlja alant felsorolt legjobb minőségű és legtiuo 
mabb kiállítású áruit, nevezetesen :

« d a r a b  i«i» f e h é r  vagy színes rávarrott gallér és kézelővel 
o d a r a b  u h ó  n a d r á g

• Schmidt Vidor & fiai,
• i  k- ezabadal gyárosok Becs, Wieden, Allegasse

Raktár: Sipőcz István’ gyógyszerész, Lili János. 
Spitzer Sándor és Reeh Vilmos uraknál.

13 d u r a b  z«>ekUciidö fehér vagy színes szélű 
12 p á r  h a r i s n y a  fehér vagy csikós

Ősszeseu 

29 frt. 75 kr.

1 gyaE/enCnfeíette^ ,(ula'don kiá‘litásl»aQ ‘ie jobb minőségben ö s s z e se n  41 f t .  .50 tjr. 
minősé4vel -  eeJv l ö n í Ü ' í  , ~  ^ f ,ral,eu a felsorolt áruezikkek kifogástalan jé
1*8 a S Í,c l, t ó f f i S S *  V V * kímély tisztelettel

K a r ik á s  LajoH.
Megrendeléseknél az ingekre csupán a nyakböség szükségeltetik.

m a

214 (6 -3 )

és női k c a ty t tk  párja 90 kr. 
le g ú ja b b  t a l á l iu á n y u

dará l ó-  és ő r l ő - ma i
gőz-, lőerőre és kézihajtásra

nagy fontossággal szeszgyárakra, hizlaló-intézetek és gazdászatra.
Meglepő nagy munkaképesség, oicsó Ar és esekély hajtőerő a főelöuyei

Működésben látható-

gépgyárában, BUDAPESTEN, Gyár-utcza 48. szám alatt
Képe* árjegyzékek minden gazdasági gépekről ingyen és bérmentve. ~3bg| 1 u  a , k '

exen malmoknak.

étyóiaatott Tassa Mihályt
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