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Kéziratok vissza nem küldetnek

Kossuth levele.
flelfy Ignácz orsz. képviselő urnák.
Budapest.
Collegno (al Baraccone)
okt. 5. 1879.
K ed v es B aráto m !
\ múlt hó vége felé a magyar
l»pok legtöbbje egy czikket vett át
■„ „Zásztavá“-ból, melyben az újvi
déki szerbgymnázium egyik tauára
álam tett látogatásáról Írva, többek
közt azt állítja, mintha én azt mond
tam volna, hogy:
A zsidók teljes emancipációját
addig nem kellene keresztül vinni,
mjjt ük a többi honpolgárokkal tárI jailaimilag és politikailag ki nem
egyenlődnek, mig meg nem szűnnek
magukat mint különvált idegen elemet
tekinteni; hanem csak akkor, ha
majd eg y ed ü l vallás dolgában tog
luk különbözni a többi honpolgárok
tól, mint ez tényleg Anglia, Frau
1 czia- és Olaszországban van.“
,
Sok mindenféle badarságot összeirkált m á r felölem egyik-másik „láto 
gató", Nem szoktam vele törődni.
Ezzel a badarsággal sem törődném
ha ez állítólagos nyilatkozatnak az
nem volt volna következése, hogy
még most is folyvást egész le vélözön
árad hozzám zsidó-vallása hazám
fiái köréből, akik.úgy látom, nagyon
reá érnek egy újvidéki szerb tanár
utazási jegyzeteit figyelembevenni;
de arra nem értek reá, hogy az én
nyilvános életemre es számtalanszor
ismételt nyilatkozataimra csak lcg1 kisebb figyelmet is fordítsanak; mert
aki engem erre méltatott, az józan
ésszel csak megsem lehetne kepes
rólam ily ostobaságot föltenni.
Nekem ezen levelező nagy alkal
matlanságot okoz, annyival inkább,
mert, amint tudja ön, terhes mun
kával vagyok elfoglalva, melyben
haszontalan levelezésekkel za\ ai tatni
nagyon terhemre esik.
Ez alkalmatlanságuak véget ve
tendő, kérem önt édes Barátom,
legyen szives kieszközölni, k >g)
azon lapok, melynek elsők voltak a
„Zásztava" emlitett cikkét átvenni
Független Ilirlap^Egyetertés^vöz-

v élem ény,) jelen h ely re ig azításo m 
nak is h elyet adjanak.
Szerb t a n á r látogatóm csak e g y e s
s z a v a im a t véste em lék e zetéb e ; de
azokot k ik a p k o d v a akként fűzte össze,
h o g y merőben fonák fogalm at adnak
nézeteim felöl.

Olyan boloudat biz én sem nem
mondtam, sem nem gondoltam, hoyy
a zsidók tel>es emanczipáczióját addig
nem kellene keresztülvinni, mig a
többi honpolgárokkal társadalmilag
és polittkailag ki nem egyenlődnek.
Hisz ez annyit tenne, mint az eman
cipációi soha-uapjára utasítani. —
Emancipáltatniok kell a zsidóknak,
hogy „kiegyenlödhe88enek.“ E nél
kül a kiegyenlődés lehetetlen. —
Lehetetlen politikailag, mert a nem
emancipált zsidónak nincs politikai
joga : hát miként egyenlődjék ki a
„nincs" meg a „vau" ? De lehetet
len társadalmilag is, mert csak a
jogeugyenlőség, csak az egyenlő
szabadság idézhet eh! társadalmi
kiegyenlődést.
Én hát nem azt mondtam, hogy
a zsidók teljes emancipációját addig
nem kellene kereresztiilvinni, mig a
többi honpolgárokkal társadalmilag
és politikailag ki nem egyenlődnek
hanem azt mondtam, hogy ha száz
emaucipacionálís törvény hozatik is,
azért az emancipáczió sem társa
dalmilag, sem politikailag nem lesz
teljesen agyakorlatias életben keresztülvive sehol ahol a zsidók magu
kat külön-faj gyanánt viselik és
szokásaikban, életmódjukban a többi
honpolgároktól különvált nép marad
nak, teljesen emancipálva csak akkor
lesznek, ha szokásaikban, életmód
jukban magukat annyira azonosít
ják a többi honpolgárokkal, hogy
köztük és ezek között az egyedüli
különbséget csakis a vallás tegye.
— E nézet illusztrációjául hivatkoz
tam Anglia, Franczia- s különösen
Olaszországra, hol, nem ritka kivé
telkép, mint nálunk, hanem szélié
ben találkozik az ember zsidó-vallásu olasz polgárokkal a köz- és
polgári élet n iudeu ágaiban, közhi
vatalokban, parlamentben, még a
Tan egy mérleg . . .

T h íL G 2 h .
Távol tőled . . .
Távol tőled egymagámban a pusztán
Búslakodva élek kedves tubiczám,
Éjem, napom oly nehezen, lassam mén
Keső-koráu te rajtad já r az elmém.
A repülő m adaraktól kérdezem,
Hogy láttak-e téged szőke édesem;
Ha megállók a csacsogó ér mellett,
Megkérdezem, hogy beszélt-e te veled.

Ijjaim on olvasgatva próbálom.
Hogy szeretsz-e én egyetlen virágom,
S csak az jön ki, akár hiszed akár nem,
Hogy szerelem nincs babám a szivedben.

Szenvedhetek m iattad i tt a pusztán.

Van egy mérleg . . . azon méri
A világ a honszerelmet.
Rajta „ te tt" és áldozat van
Lerakva a szivek mellett.
A s z ív maga keveset nyom, —
Áldozatok, tettek nélkül
A „honfi" név ragyogványát
Nem nyerni el díszül, ékül.
Áldozatom igen csekély,
Nem fog abban sokat nyomni,
így tehát a világ előtt
Nem is vagyok igaz honfi.
Pedig, pedig balul Ítél. . .
Ki nem képes áldozatra,
Lehet azért a hazának
Önzéstelen, hü magzatja.

Sóhajtozva emlegetnél piczikém.

Hisz áldozni szeretnék én
A közjóért . . . oh de honnan t
Ha a sors, e bolyongó vak
Oly fukar volt irányomban!

Szüntelenül rám gondolnál angyalom,
Késő-korán; este, délben, hajnalon —
Még akkor is rajtam járna az elmed :
Ha álmodban a párnádat ölelnéd!

Szeretlek én téged, hazám
— Nem tud bár a világ rólam —
Sok ünnepelt hazafinál
Hivebben lángolóbban.

Ha nem szeretsz, még csak rám se gon
dolsz tán —
Hejh bezzeg ha úgy szeretnél, miként én

Feri.

M egkondult. . .
M egkondult a lélekharang
Jaj be fájó nékem e hang,
A nagy nehéz keserv alatt
Gyenge szivem m ajd megszakad.

Tied e szív, és e szivnek
Valamennyi dobbanása,
Mig a halál zordon keze
Számomra a sirt megássa.
Lelkem ujul, tündökölvén
Örömeid teliholdja, —
S midőn ballag fogyta felé.
Lelkem zokog, könnyét ontja.

Hogy ne volna nagy fájdalom,
Te rád húzzák kis angyalom.
Rád húzzák ki nem sokára
Belépsz a meny országába.

Szerény köröm korláti közt
A te javad van szivem en:
E czél teszi könnyűvé a
Verítéket letörleuem.

Eddig tőled m it se kértem,
De most esdve kérlek — térden:
Ha a mennybe szállsz kis angyal,
Éngem is vigy el m a g a d d a l!

Feri.

Zengő lantom felvont húrján
Tieid a leghőbb dalok, —
És ha szól a csaták kürtje:
Érted akár meg is halok 1

Kulcsár József.

hadsereg tisztikarában is; — a tár
saséletben pedig teljességgel nincs
semmi elkülöuző vonal köztük és a
többi polgárok közt. És miért van
ez igy? Azért, mert annyira beleol
vadtak az olasz nemzetiségbe ; szo
kásaikban, életmódjukban, társadalmi
alkalmazkodásukban tetőtől - talpig
aunyira olaszok, hogy itt a zsidómiuőség nem faj-, hanem csakis
vallásminőség, s mint ilyen a poli
tikai és társadalmi kiegyenlődésnek
nem szolgál akadályul.
Ez az, amit én mondottam; s
nem az, ami nekem tulajdonittatik,
de í>minek egész nyilvános életem
ellentmond.
A berlini kongresszus által Romá
niára nézve hozott határozatról sem
akként nyilatkoztam, amint szerb
tanár látogatóm előadja.
Beszélgetésem értelme ez volt:
Hogy vallásnak nem kell, nem
szakad polgári jogokban küloabséi-et tenni — ez nemcsak természe
tes, hanem olyan valami is, hogy
ma már nincs józaneszü, nincs becsü
letes ember a világon, aki azt el
nem ismerné. S ha valamely állam
ez igazsággal ellenkező állásra he
lyezkednék, az megérdemelné, hogy
a független nemzetek kerék-aszta
lánál egyenlő jogú társnak ne tekin
tessék.
Ha tehát a berlini kongresszus
azt kívánta v dna, hogy a romániai
mondom : — a romániai — zsidók
emancip áltassanak Romániában, ez
tökéletesen rendén volna, ezzel csak
a liumanitarizmust vette volna oltal
mába a fanatikus vallási intoleranczia ellenében.
Ez a dolog teljességgel nem igy
áll. A berlini kongresszus nem fog
lalatoskodott azzal a kérdéssel, hogy
a romániai zsidók — ismét mondom :
a romániai zsidók — minő jogok
kal bírnak, vagy birjauak Romániá
ban, hanem kirekesztőig idegenek
meghonosításának kérdésével fogla
latoskodott. Aromán alkotmány azon
pontja, melynek megváltoztatásáról
van szó, egyenesen és kirekesztő
i g honosításról szól. Ez hát nem
Felgyógyuláskor.
Mikor már felépültem,
Minő közönynyel és
Szárazán ejtem én ki
E szót: „hideglelés.* . . .
Bezzeg másként emlitém,
Remegve féltem őt, —
Midőn rablánczán tarta,
Pár rövid nap előtt.
Leszegezett az ágyhoz,
Rázott kegyetlenül . . .
Azt hittem, hogy e rázás
Életembe kerü l!
Könnyek gyűltek szemembe.
Vaczogtak fogaim ; —
Majd átestem a láznak
Megannyi kínjain.
Már látták a halait is
Lelkemnek szemei —
Rettentő kaszájával
Felém közelgeni,
Szorongva szóltam hozzá:
„Ne bántsd ez életet!
Nem tőled nyertem, igy hát
El sem is veheted.
Különben sem enyém már,
Hazámnak szentelem!
Távozzál, torzarczoddal
Ne vigyorogj felém" . . .
S most, hogy már felépültem,
Minő közönynyel és
Szárazán ejtem én ki
E szót: „hideglelés." . . .

____
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F a lu s i tö r té n e t.
— Rajz. —
Nemes nemzetes Somfay bátya úri
kúriája elé állítunk. Tudvalevő dolog
azonban, hogy Somfay bátyát a naphoszszában keresheted bár hol, csak az öreg
méhesben csíped meg, hol is filosofiai
nyugalommal eregeti áldozatának illatos

Kiadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. szám alatt.

emanczipáczió kérdése; mert emanci
pálni miudenütt a világou csak bel
földieket lehet. Ez idegenek naturalizácziójának kérdése. Még pedig,
amint a kongresszus határozatát a
dip'omatikai körökben értelmeztetni
hallom, itt tömeges naturalizáczió
kérdése forog fenn, oly idegenek
tömeges^naturalizácziójának kérdése,
kik Romániához semmi hazafiui kö
telékkel nincsenek csatolva.
No már én nem tudok arra pél
dát a történelemben, hogy ily töme
ges uaturalizácziót kongresszusok va
lamely országra valaha reá paran
csoltak volna; ellenben azt tudom,
hogy az idegenek naturalizácziöja,
különböző szabályok szerint ugyan,
de mindenütt a világou személyrőlszemélyre eiryenkiut dispenzáltatik.
Nekem az tökéletesen mindegy
hogy azok a tömegestül naturálizáltatni követelt idegenek miuő vallásuak; mert én amint nem tekintem
a vallást akadálynak a polgári jogok
terén, ugy privilégiumnak sem foga
dom el.
Nagyon erős dolog az a töme
ges meghonosítás! Én tudok esete
ket a történelemben, midőn egy-egy
országnak nagyon is oka volt az
idegenek tömeges befogadását meg
bánni (a hospitalitás köteleségei nem
eugedik ez állítást konkrét esettel
illusztrálnom.) Engem hát nem lep
meg, hogy a románok szabadságot
kívánnak maguknak megítélni: váj
jon, tekiutve saját népük kulturális
viszonyait, nagyszámú idegeneknek
tömeges naturalizácziója oly produk
tív természetU-e, hogy hazájuknak
hasznára válhatik, — vagy pedig
nem ? —
Hogy a megváltoztatni kívánt
alkotmány-szakasz idegent a meg
honosítás jótékonyságából vallás
miatt zár ki, — az botrány s azt
bizonyosan meg kell változtatni; de
én egyátalában nem csodálkoznám,
ha — föltéve, hogy a románoknak
okuk van idegenek tömeges polgá
rosítását hazájukra nézve akár nem
zetiségi, akár közgazdászati szem
pontból károsnak Ítélni — azt az

alkotmány-szakaszt akként változ
tatnák meg, hogy azt raondauik;
semmi idegeut nem uaturaliziluak,
akármi vallásu vagy fajú legyen
is; kivéve, ha oly speciális érde
mek fordulnak elő, hogy valakit a
törvéuyhjzás speciális törvéuyayel
román polgárrá teuui méltónak tart.
Ez az én nézetem a dologról.
Hanem hát azt természetesnek
találom ugyan, hogy egy hosszabb
beszélgetésnek egyszeri hallás után
annak visszaadásánál az embert em
lékezete cserbenhagyja; — egyes
kÍ8zögellőbb kifejezésekre megemlékszik az ember; de azokat aztán
összefüggésükből kikapva, oly mó
don álltja össze, hogy egészeu más
értelem áU elő, miut amelyet tolmá*
csoltak. Ez az én szerb tauár láto
gatómmal is megtörtént ugy nagy
ban, mint kicsiuybeu anyira, hogy
még fiaimmal is olasz intézetekben
végezteti tanulmányait; pedig ők
bizony nem tanulókul jöttek Olasz
országba !
De épeu, mert ezzel az inkor
rektséggel oly gyakran találkozom,
alkalmat veszek magamnak egyszermindenkorra kijelenteni, hogy ha
szegény házam ajtaja hazátnfiú szá
mára, kik e tájra vetődnek, igaz,
őszinte szívességgel miudig uyitva
áll, viszont megkívánhatni vélem,
hogy ez indiskrekcziókkal ne viszonoztassék. Azok a látogatási leírá
sok igen ritkán maraduak meg a
diskréczió határai közt; néha még
házi-életem szentélyébe is belenyúl
nak; beszélgetéseimet pedig nem
adják híven vissza, uem is adhatják;
mert egy hallásra hosszabb beszél
getést híven visszaadni nagyon ne
héz dolog; ahhoz uagy érdek és
feszült figyelem kell, ami amolyan
fesztelen konverzácziónál nem fordul
hat elő. — Ez az indiskréczió nekem
már sok kellemetlenséget okozott;
8 azért egy8zer-miudenkorra kinyi
latkoztatom, hogy én azért, amit
egy vagy más látogató ajkaimra
ad, magamat teljességgel uem tekiutem felelősnek.
Nem egyszer kopogtat be hoz-

doháuyfüstjét a czimeres pipábó' a szal
más olympra. Hogy pedig ez idő szeriüt
a hallgatási fogadalmat sinyli a ház, an
nak nincsen nagyobb oka, minthogy a
nemesi kúria vendégei a múlt héten el
szálltak, mint a vándormadarak.. . No de
Alláh néki! 11a csöndesség van, hát csönd
van, punktum!
És erre a kenetes filosotíára egy kis
malasztost bocsátván, neki fekszik az öreg
ur a vastag lábú ágynak, a méhek dong
nék, zúgnak körötte, illatos szellő csó
kolgatja s rózsás álmok kanyarognak
előtte a rózsaszínű pipafUst gyűrűiben; ró
zsás tündérek, hajns.lszemU nymfák csa
logatják, édesgetik ölelő karokkal, csók
ért libegő ajakkal; fátyolból, sugárból
szőtt takarójuk libegett, mint a szellőtől
Űzött köd a rózsák felett. . .. Somfay bá
tya boldogan szuszog/És susog a szellő
és dongnék a méhek. Mily árkádiai
csönd e z !
A méhes függönye félrehnzódik s a
nyíláson betéved először egy piczi fehér
kéz, milyen a tündéreké, s azután egy
mosolygó, hamiskás arcz. E». már kérem
nem álom.
Nem sokat teketóriázunk, haneai megvalljuk, hogy ez a leányzó Somfay uram
unokája, olyan áldott jó és szép teremtést
gondolni sem lehet jobbat, festeni sem
szebbet. Fiatal volt a leányzó, alig 18
éves, amikor még rózsás felhő, tündérrege előtte az élet; rózsás ágyon pihen,
rózsás álommal, holdsugárral, ábránddal;
lelkében szttletö sejtelmek, arczán fakadó
rózsák, piros sugár. Aligha gondolt még
egyébre, mint a madaraira, házi nyulacs
kájára, meg a virágaira; reggel a mező
virágaival megkoszorúzta azt a hollófttrtös
fejecskéjét, vagy rózsabimbót tűzött a pi
ros szalag mellé és a kis bohó akár el
kérdezhette volna a tündérek bűvös tük
rétől: J ó l áll-e?“ — „szép vágyóké?"
A lelkében még alig született meg a
sejtelem, mely pirulást borit az arezra,
dalolt a szerelemről, kedvesről, holdas éj
ábrándjáról, a nélkül, hogy visszhangot

csalt volna. A berekben hallgatott a csa
logány. A zephir nem susogott. Nem rez
zent a rózsalevél.
Elmúlt sok hét gondtalan boldogság
ban, mig azután egyszer — pedig se a
tükre nem törött el, a czigánykártya se
beszélt roszat — majd beüt ott olyan bo
londságféle! . . . Ez ellen pedig nincs vil
lámhárító s itt kárba veszett az öreg Fran
klin tudománya. Hogy pedig megérthessük
a veszedelem mivoltát egy kis feneket kell
keríteni a dolognak. Tudvalevőleg ugyanis
Somfay uram pipázó hazatíságávai hősi
egyensúlyt tart a vadászvirtus. Ősszel ugy
puffogatják ódalba a tarlott földeket, hogy
ágyuszó se dörgene különb apotbeosist.
Ilyenkor aztán persze együtt van a kom
pánia: sógorság, komaság, tiszteleudőség,
szomszédság. . . .
Őszi nap volt. A hervadó levélen fe
hér sugár. Annál bíborosabbak voltak
odabenn az arezok. Éppen amolyan al
kalmatosságra vendéget vártak, a nemes
familia valami távoli rokonát, a 3-ik vár
megyéből. — A kastélyban felpezsdült az
élet, ba ugyan az öreg Sára néne csö
römpölését meg a kulcsár dörmögését va
lami különös pezsdülésnek lehetne nevezni.
No de száz szónak is egy a vége: a
várt vendég megérkezett, az a Baltazár
gyerek, kit valamikor Somfay bátya a
térdén lovagoltatok, meg a kivel a kis
Marcsa is eljátszotta a zsebkendő dugást
meg az akáczlevélen, hogy „élek, halok,
szántok, vetek." Azóta bizony neki nyúladt az öcscse, olyan hatalmas, izmos,
deli; az arczán rózsa és liliom van, a
szemei tudnak villámtüzben szikrázni 1 . . .
meg azntán epedőn csillogni. . . Hej, bi
zony egészen megemberttlt a gonosz csont,
az a kis Marcsa leányzó alig mer ráte
kinteni, el is pirul egy kicsit. Olyan hoszszan nézett az a Baltazár gyerek a szeme
közé, tartotta a kis kezét kezébe . . talán
fölébredt lelkében a múlt álma, az a régi
bohó tréfa, mikor szembekötősdit játsztak,
meg eljátszották, hogy „szeretsz, — nem
szeretsz, — szeretsz . .

zám egy-egy idegen reporter a két

világrészből. Reudeseu e szakkal
fogadom: a „eentlemau right Well
come," (Isten hozta!) a reporternek
nem vagyok itthon. Ha valami mon
danivalóm vau a közönségnek el
tudom én azt mondáin reporter nél
kül : interwiewoltatni magamat nem
engedem. Ezt, reportereknek így
megmondhatom, meg is mondom;
de minden véletlen látógatónak, aki
amolyan „erre lévén utam'-módou
hoz'ám betekint, nem mondhatom.
Tehat egyszer-mindenkorra csak anynyit mondok, miként lelkemből óhaj
tom : ne tegyék nekem hazámfiai
lehetetlenné, hogy számukra itthon
legyek.
Nagyon lekötelez Ön édes bará
tom, ha e nyilatkozatomat nyilvá
nosságra hozaiidja. — Fogadja szi
ves tiszteletemet s baráti üdvözle
temet!

KOSSUTH.

Országgyűlés.
A képviselőház október 24-iki űléséu
a luTisked' Imi miniszter beterjesztette a
ónálló \áuiklllzelek megszüntetéséről, s
Bosznia és Herezegovinának a közös vám
területbe vonásáról szóló törvényjavasla
tokat Ezután áttért a báz a napirendre s
elfogadta átalánosságbau és részleteiben a
sugárúti és nagykörúti házak adómeutess'géről s a keleti vasút részvényeinek utó
lagos beváltásáról szóló rövid törvényja
vaslatokat. —
Az október 28-iki Uléséu eluök bemu
tatja több törvényhatóság feliratát, mely
ben a tőke és kamat uzsora eltörlését és
a váltóképesség korlátozását czélzó tör
vényalkotását kérik, s ezen kivítl több ke
vésbé fontos kérvényt, melyek a kérvényi
bizottsághoz utasittatuak. Bemutatja to
vábbá II-miaun Ottó Szeged második vá
lasztási kerti leiében megválasztott képviselő
megbízó levelét, mely az igazoló választ
mányhoz utasitíatott. —
Mariassy Sándor a pénzügyi bizott
ság előadója bemutatja a kir. udvartartás
költségeiről és a megyéknek 1880-ik évi
közigazgatási árva- és gyámhatósági költ
ségeiről szóló törvényjavaslatot, s végül
Szapáry pénzügyminiszter egy hosszn be
széd kíséretében leteszi a báz asztalára
az 188U. évi költségvetést s ennek kap
csán két törvényjavaslatot, melynek egyike
a kőolaj vám felemeléséről szól, a másik
pedig a cseléd-, kocsi és lótartási fényUzési adót szünteti meg, mely általános
helyesléssel fogadtatik. A javaslatok, va
lamint a budget a * pénzügyi bizottsághoz
utasittatuak.
Az október 29-iki ülésen a honosítási
törvényjavaslatot tárgyalta. Péchy Jenő
botrányosan üres és érthetetlen előadói
beszéde utáu Hotfmauu Pál a törvényja
vaslatnak kritikán aluli irályát, s botrá
nyos hanyagsággal készített szerkezetét
rótta meg, Szilágyi Dezső pedig sikerült
példákkal tette nevetségessé a javaslat
helytelen irányát. A javaslat béltartalmát
csak a függetlenségi szónokok támadták
meg és pedig Szederkényi N'áudur és Mocsáry Lajos szép beszédjükben kimutatták,
hogy az közös állampolgárságot áliapit
meg, a nemzettől a korona számára ismét
egy jogot elbarácsol és menekültjeinket is
sújtja. Mocsáry L. Tisza K. mentegetődzései ilaczára kimondta, hogy a javaslat
*
A falusi rozzant parocbia óramutatója
visszafelé mutatta az időt: bölcsen is volt,
mert a nagy vigadásban olyan sebesen
ment az idő, mint a gőzmasina. Füstöl a
nemes kúria bét kéménye, mint egy gyár
telep ; a konyhán, a tornáczon olyan
mozgás van, mint egy fogadóban.
Ebcsaholás, kürtzaj hangzik széles e
határon: ez aztán az ébresztő szózat! . . .
Az a Baltazár gyerek van legelőször
a nyeregben, ott toporzékol, tánczol, az
udvarban a veszedelembordta: úgy megüli
azt a lovat, hogy gyönyörűség nézni rá ja !
Oda tánezoitat ahhoz a kis Marcsa lány
hoz, épen a ruczákat meg a galambokat
eteti a kötényéből, tenyeréből; annyi sok
bobógságot elkérdez az a gyerek, az emberabggyőz minden tizedik interpellatiójára
felelni. Nagyon kevés beszédű is ez a kis
lány, hideg is, tartózkodó is: talán titkol
valamit? talán. . . .
No de megszabadul miDgyárt ettől a
nagy Dyügtől: mggszóllalnak a kürtők és
a vadásztársaság elrobog a tar mezőkön,
kopasz erdőkön!
Felhangzik a rengeteg az ebesaholástól, hajtők zajától, puskaropogástól, he
gyen völgyön keresztül Űzik a vadat,
vizenyős helyen, sürü indaszövevényen át.
A legfáradhatlanabb űző az a Baltazár, a
hollópai ipája úgy megviszi, mintha ki
akarna vele szaladni, a v ilág b ó l!..
Pedig dehogy a vadat űzi a haszontalanja,
csakhogy vllódulbatott a báttya látköréből;
a vad háromszor is a lova előtt szaladt
be a bokrosba, a fegyverét se mozdította.
Utójára kibukkant az erdőszélből a tarlóra,
itt megáliitotta a tajtékzó paripát és pi
pára gyújtott. Elláthatott messzire, a boszszú fasorokat, a tornyok csillogó bádog
jait ; a pusztáról ide ballik a kolompbang,
a furulyaszó; olyan csalogatón szól a
szerelmes kis lány utáu: elgondolta az a
gyerek abba a golyhó tejébe, hogy milyen
szép idyl ez! Ha ő fújná abba a furulyába
azt a panaszos, hivó dalt: ugyan meg-

32 ik pontja, mely szerint aki 10 évig
külföldül tartózkodik, az megszűnik ma
gyar lenni, egyenesen Kossuth Lajos ellen
készült. Ha e javaslatból törvény lesz,
Kossuth nem lenne többé magyar. S e
szavakkal végzi beszédét: „Kossuth ma
gyarnak született s miut magyar fog meg
halni, őt magyarságától az isten sem foszt
hatja meg!'

Külföld.
A lefolyt bét meglehetősen érdekes
volt politikai hírekben, melyek közül legfigyelemre méltóbb az, hogy Zichy Ferencz
konstantinápolyi osztrák-magyar nagy kö
vet beadta lemondását, s a fama azt be
széli, bogy utódja Kállay Béni lenne, mint
oly ember, ki különösen a keleti ügyek
ben! jártassága folytán emelkedett neve
zetességre. Törökországban a dolgok csak
ugyan oly lábon állnak, hogy Euró
pának, de különösen a muszka machinatiok által legközelebb érdeklett AusztriaMagyarországnak mélyen érdekében fék
szik, hogy egy ügyes és szemfüles diplo
mata által képviseltesse magát. — A
muszka invasió által is megoldatlanul ha
gyott keleti kérdés réme megint ijesztgeti
Európa nyugalmát. Az arnum ái legutóbo*
felkelése Szerbia és .Montenegró ellen a
dolgok állását még bonyolultabbá teszi,
a Hadzsi albán tors a felkelő arn.'utáknak 400 embert küldött segítségül. Az al
bán-liga pedig élelmi és lőszereket küldött.
De magában Konstantinápolyban is
egyre növekedik a zavar. Az újra alakult
kormány oly pénzzavarokkal küzd, mely
bői nem tud kilábalni. Malmiad Nedim
Hirseh báróval egy 5 milliónyi kölcsön
megkötése tárgyában alkudozásba bocsát
kozott, ez ellen azonban Anglia tiltakozott,
s Layard nagykövet felszóilitotta a portát,
hogyha pénzzavaraitól szabadulni óbajt
adja el Cyprus szigetét Angliának, s erre
vonatkozólag a szerződést is előterjesztette,
ez ellen azoubau Lobauotf herczeg maszka
nagykövet tiltakozott s kijelentette, hogy
ha ezen szerződés meg is köttetnék azt
Oroszország soha sem fogja érvényesnek
elismerni.
Nápolyban egy „béke kongresszus"
ült össze, mely nem csak az olasz hadse
reg leszállítására uem tett indítványt, ha
nem több szóuok a hadseregnek 200 ezer
főveli felemelése mellett beszélt. Ilyenek
századimk „békékougressusai."Olaszország
is úgy okoskodik: si vis pacom, para hél
ium. —
Marseillesben okt. 20. óta munkás
kougressus ül együtt, melyben nők is vesz
nek részt, s mely már több nevezetes ha
tározatot hozott. Kimondta a többek közt,
bogy a nő mindenben egyenlő a férfiak
kal. Mindenkinek joga van a munkára.
A social deinokratia czélja: béke és sza
badság.
De uem es k Európában, hanem vizsl
ában is egyre bonyolmuak a viszonyok.
Az oroszok Gök Tepénél a tekke turko
komauoktól keményen megverettek, s több
ágyút és mintegy ezer embert vesztettek.
Kobcrts tábornok Kabulban 8 afghánt,
kik G’avaguari meggyilkolásában részt vet
tek kivégeztetett.
Japán is bábomra készül. Sliangaibó
okt. 1-ről érkezett jelentések szerint ugyanis
a Fucbow szigetek birtoklása ügyében
Japán o l y határozott választ intézett a
khmai kormányhoz, hogy a két birodalom
közti összeütközést kikerülhetleuuck tartják.
1’écN s z a b . k i r . v á r o s t ö r v é n y l i a ló s á g á n a k r e n d k ív ü li b iz o tts á g i
g y ű lé s e .
Főispán d, e. 9 órakor megnyitván
értené-e az a kis lány, cljönne-e vigasz
talni? . . . Hozna e a mezőre puha, fehér
kenyeret, fehér kezét, édes ajakát, egész
magát: és szabad volna megölelni, meg
csókolni és imádkozni előtte?. . .
Ilyen forma gondolatok kóvályogtak
a Baltazár gyerek fejébeD.
Odahaza meg az árnyas lak alatt ül
az a Marcsa leányzó, könyv vau a kezé
ben, olvasni akarna; mintha bizony az
oly könnyen menne, mikor az ember gon
dolatai meg az Isten tudja merre kóvá
lyognak. Na, na! kis galambom; — én
ugyan nem teszem a lelkemet rá — de
farkas ólálkodik . . . vagy mi? . . Ne ve
gye rósz néven kicsikém, hogy az álmait
fejtegetem . . a virágok elsúgdostak ne
kem sok mindent holdas éjfélen . . miről
is beszél az esti szél, a bárslevél zngása?
Kedves kicsikém, vigyázz a tűzre, ne
játszál vele; bajjal jár az oltás, ba fölgyujtod a házat! . . .
A mélázó leány előtt hulló levél szált
madárkák röpködtek, az ágon galamb
turbékolt, a virágok szomorúan néztek
rá! . . . .
„Mi baja lehet szegénykének? Meg
vigasztalunk majd téged."
„Tüske vérezte-e meg a gyönge ke
zét? . . . .
*
Teltek a napok vigságban, bánatban.
Hullstt a fák levele, hervadtak a virágok:
aunak a 18 éves kis leánynak is oly hal
vány, hervadó az arcza, mintha a hervadó
virág hideg sugár fehér szelleme csókolta
volna arczát! . . .
Ugyan kedves galambom — hordom
a rósz dolgát — ez már még sem farsan
gi tréfa! Annak a nagy legénynek is
mindig a földet bámulja az o rra ! Isten
mentsen ugyan hogy e kettő közé kötő
jelt tegyek szeretném az egész komédiát
szegre függeszteni, szélnek ereszteni! . .
Azutáu itt legújabb posta, a menydörgős ménkű beütött a kéménybe az a
vén golybő, az a Baltasár gyerek itt hagyott
a kapu fóliánál, mint szent Pál az olábo-

a gyűlést olvastatik a belügyminiszter
leirata, melyben a város közönsége által
a honvédsátortábor felállításához (elaján
lott hozzájárulásokra nézve beleegyezését
nyilvánítja. Ezen; leirat kapcsán jelenti a
tanács, bogy a sátortáoor nem mint először
tervben volt a Makaraiján hanem a sik
lósi országút mellett a nyugati kőbidi
dűlőben fog elhelyeztetui, melyről József
főherczeg honvéd főparancsnok nr is ki a
Makáralját szemlélte meg e czélra, értesíttetni fog. Radocsay M. bizottsági tag
kérdi a polgármestertől, mi indította az
ez ügyben eljárt bizottságot, bogy oly
messze, majd egy órányira a várostól
jelelte ki a sátortábor helyét, holott
az volt mindig hangoztatva, Hogy a város
közelében lesz. így majd a város által
szolgáltatandó cserép, tégla, homok stb.
anyag szállítás két annyiba fog kerülni.
A lövöldéről is úgy hallja, bogy az több
gazda birtokát fogja érinteni s így minden
esetre a megvétele többe fog kerülni,
mintha csak egy gazdának egy egész,
vagy két hold földjét sajátítanák ki. Pol
gármester erre azt feleli, bogy a Makáraljáu oly magasra tartották a tulajdono
sok földjeiket, bogy az alkut megkezdem
sem lehetett, mivel a vételár jóval felyü!
múlta volna a múlt bizottsági gyűlés által
maximumnak felállított 20,000 ftot, míg
itt a szükséges terület 18,204 írt 90 kr
vételár mellett megszereznem volt. Köze
lebb azért nem lehetett hozni a városhoz,
mett a feláliitási terv szerint legalább láb
öl szélesség szükségeltetett, s igy mert az
utat uem lehetett befoglalni, a málomi és
az országút általkepzett földuyelveu addig
kellett kifelé menni míg a ki.áut széles
ség eléretett. Ami a lövölde felállítását, illeti
annak helye még nincs kijelelve. Ha az
illető tulajdonos, vagy tulajdonosok az
ebhez szükséglendő földterületet tulmagasra
tartják, ekkor a bouvéu kincstár a kisa
játítási eljáráshoz fog folyamodni. Ezek
utáu a tanács ezen előterjesztése egybau
gulag eifogadtatik.
2. Olvastatik a beliigymiuister leirata,
melyben a korházi orvosok fizetésének a
városi péuztárbóli fedezését ellenzi. Ez ellen
ujjabbi felterjesztés iutéztetik a miniszterhez.
3. A földmivelós-ipar és kereskedelmi
minisztérium a város közönségének a háza
lás korlátozása végett tett ujabbi felter
jeszlésére ismét elutasító választ adott. A
töliratbau kifejtett érveket uem fogadja
el s ragaszkodik ez ügyben múlt évi márczius hóban kelt rendeletére. Egri uj felí
rást iugitványoz, mert azt még sem lehet
megtűrni, hogy a csavargó kereskedők
tegyék el a hasznot a helybeli adót fizető
iparosok és kereskedők kárára. McuJI
magából a minszteri leiratból érvel, hol
az mondunk, hogy e korlátozás csupán a
fővárosra s a tekintélyesebb vidéki váro
sokra volt kiterjesztendő, mert a leiratban
hivatkozott Kolozsvár, Arad és Kassa körtilbelöl egy színvonalon állanak Pécscsel.
Főispán erre megjegyzi, hogy miután a
ininistert ez ügyben más meggyőződésre
biruí uem lehet legjobb lesz ba lemond
a közgyűlés a szabályrendelet alkotásáról,
s ehelyett utasítja a rendőr kapitányt hogy
a házaló kereskedés s az ebből folyó
visszaélések meggátlására teljes szigorral
lepjen fel. Az indítvány átaláuos helyes
léssel elf igadtatik. Egry bizottsági lag
ezen intézkedést kicgészitőieg kén a köz
gyűlést, bogy a házaló kereskedés egy
roszabb válfaját a déli gyiim ilcseii háza
lást, szinte tiltsa be, minthogy az tiltott
szerencse játékkal van összekötve, s mely
nek lépvesszőjén legtöbbnyire a közép
iparos osztály szokott megrág idni. Eifo
gadtatik s a rendőrkapitáuy az ezen irány báni szigorú eljárásra utasittatik._______
kát! A végere még csak ez kellett! Gya
nítottam az egész bolondságot! Ugyan
tisztelendő ur, hát uem bosszúság ez ?
Örökösödési ügyek miatt fonalát szakitni
ily nemes mulatságnak Ez bonárulás! . .
Bizonybát ez igy esett meg: nem
lehetett rajta változtatni. Tiszteletes uram
is dörmögött, uú;á'ius uram is morgott
valamit, Somfay bátya a pipáját szitta
szörnyű mód képpeu . . . az egész kom
pánia dörmögött . . .
Az a Marcsa leányzó meg Isten tud ja
hol kóborol, egész dé'után nem mutatta
magát ; utána szalasztják Sárát még a
kulcsárt a szilvásba, virágoskeribe, Somtay bátya a tomáczon szijja az öblös pipát
komoly positurábau, a borzas szemöldök
egymásnak ökledzik.
— Hol koszál az a lány ? teriugettét!
öreg este vau már s még kinn hordja a
szélvész !
No hisz nem volt semmi veszedelem
azzal a kis lánnyal — igaz, hogy vörö
sek \ oltak a szemei a sírástól — nem
viszi már el a gólya sem a holló, farkas
se jár ezen a tájon. — Megigazítja a
selemkendőjét a fején, besiet a szobájába
az isten tudja mégis nagy baja lehet sze
génynek, olyan halvány mint a hulló
virág . . .
Somfay bátya mogorván vonul kúriája
pipatoriumába, végig nyújtózik a medve
bőrön : és ő miatta lehetett most akár
kuruc — labauez háború, éghetett az egész
világ, el is olthatták, csak az ő pipája
kine oltódjék — meg nem mozdul. Es úgy
tőn, mint gondolá. A hajnal piros tündére
Somfay bátya álmos pilláit csókolgatta.
Hanem ba a piros tündére nimfa le nem
csókolta róla a vastag álm ot: bezzeg föl
rázta a medvebőrről az az irgalmatlan
sivalkodás, ebcsaholás, pokoli zaj, mely
az udvarbau támadt vala és üdvös ébre
désre ijeszté vala Somfay urat.
A meunydorgős méukü kószál köz
tük ? Mia fránya lehet ?
Álmos szemmel, balkéz Voen pipaszár-

4. A közigazgatási bizottság félévi
jelentése felolvasatlanul tudomásul vétetik.
5. Polgármester jelenti, bogy a bor
és busfogyasztási adót további 3 évre a
város 64,780 frton váltotta meg a kincs
tártól. Kisasszondi b. tag felszóllalása
után tudomásul vétetik.
6. A belvárosi templomban az isteni
tiszteletnek egyedül magyar nyelven leendő
tartása ügyében a megyés püspök a hozzá
intézeti megkeresésre azt válaszolja, hogy
németajkú hívekre való tekintettel a német
nyelvet teljesen ki uem küszöbölheti, 8
többféle átmeneti intézkedéseket boz
javaslatba miket a közgyűlés tudomásul
vesz. Szeredi bizottsági tag indítványozz i
hogy küldjön ki a közgyűlés egy bárom
tagú bizottságot a pécs-báoyatelepi és a
budai külvárosi plébániák területének meg
határozására, minthogy 1861-ben midőn a
pécs- bányatelepi plébánia keletkezett annak
a budai külváros felé eső határa meg nem
állapíttatott. Az inditváuy eifogadtatik s
a három tagú bizottságba polgármester,
továbbá Szeredy József és Pap József
bizottsági tagok választattak meg.
7. A felállítandó dolog és szegény
ház tárgyában a kiküldött választmány
véleméuyes jelentést nyújt be, mely tudo
másul vétetvén a tanácshoz azzal utasntá
tik, hogy a jövő rendes közgyűlésen jelen
tés mellett mutassa be a közgyűlésnek.
8. Tanácsi jelentés az 1878 évi zár
számadásoknak közszemlére történt kitéte
léről tudomásul vétetik.
9. Ugyancsak a tanács jelenti, uogy
a városi bérföldek az október 5-é > uj iólag megejtett árverésen különféle bérlők
nek 736 ft. 7.’) kr. évi bérösszegért adat
tak ki.
1U. Jelenti a tanács, bogy az elhunyt
Náray Julianna szülésznő helyére ideiglene
sen Wurster Anna sziileszuő nevezteti ki.
11. A szepesi utcza déli szélének kiszé
lesítése és szabályozása körül tett taná
csi intézkedések helyben hagyattak.
12. A tanács jelentése, mely szerint
a kincstári követelések után járó kése
delmi kamatok, nem a kelttől hanem az
esedékesség napjától számítandók és szedendők be, tudomásul vétetik és eliogadtatik. —
13. Neudtvicli városi főmérnök javas
lata folytán indítványozza a tanács bogy
a bálicsi vízvezetékre megszavazott, s sza
kértők által e czélra elégtelennek talált
2000 ft a szigeti városi vízvezetékek javi
tására fordittassék.
14. A tanács jelenti, hogy a Rudolpbiuuui vezetésére érkezett két apácza fi
zetésébe/. addig inig a nevezett intézet
pénztára gyarapodik a házi pénztárból 180
Irt utalványozandó ki. Eifogadtatik.
15. A temető rendezésére alakított
választmány jelenti, bogy a sirásási dijak
felnőttek számára ásott síroktól 2 frt bau,
gyermekek részére ásottaktól pedig 1 frt
5U krban állapíttattak meg. Egy sírbolthely 10 frt. Egy sírbolt készítési ára egy
bullára 30 frt, két bullára 55 frt, báromra
72 frt és négyre 104 írtbau állapíttatott
meg. — Egy közönséges sírhely 50 kr,
mely csak indokolt szegénység esetén en
gedtetik el. A jelentés eifogadtatik s Pap
.1. bizottsági tag indítványára eibatározta
tik, bogy a sir tariffa kiuyomatik s liir
detméuy alakjában a közönség tudomására
buzatik.
16. Fekete Mihály városi ügyész ké
relmére egy a hátralékos városi ügyek
feldolgozása végett maga mellé veendő
joggyakoruok fizetésére öizonytalau időre
1 frt napi díj a házi pénztárból folyóvá te
tetik, s a pénztárnok utasittatik, bogy azt
a dijuoki ti/etések közt számolja el.
17. Gadó Antal és társai folyamod
rai rohant a toruaezra. Itat mar kinn ailt
az egész cselédség meg azutáu tisztelendő
uram is, nótárius uram is.
— Farkast hoztunk bátya! . .
A bátya eg/átalán nem értette ezt a
tarkas históriát csak a pipaszárt forgatta
kezében szörnyű sebességgel: mintha mégis
érzett volna egy kis farkasszagot.
Az a kis Marcsa leányzó is ott áll a
szobaajtaja előtt. Úgy áll ott, mint a fé
lénk őzike, mint a szellőtől rázott rózsa.
Álmodott valamiről. Talán úgy is lesz.
De hát hol a farkas ? Micsoda farkas?
No ne csigázzuk az eszünket, onnét
sompolyog az istenadta lurkója a széntkazal mellől, a gaz kölyke — mert hát
végre Somfay bátya is fölismeri a farkas
bau azt a haszontalan Baltazárt, ki vad
ostobaságával őt oly méltó haragra in
gerelte. Rákiált a farkasra:
— Hát te kósza lélek ? Az operencziákról vágtattál vissza. .. .
Es felelt az öcscse nagy komoly
sággal :
— Már én kedves bátya — szó ide,
szó oda — megvallva az igazságot, nem
fordítottam a kocsim rudját se ide, se oda,
ott nyugszik az a tisztelendő ur félsze
rében. —
Bolondjában mentem el innen, mert
valami nagy teher volt a szivemen és ta
lán azt akartam örökre leemelni. Nagy
bánatom volt és az a tündér, a ki gyó
gyíthatott volna: olyan márvány hideg
volt, nem gondolt a hervadó levéllel! . . .
Tegnap délután hallottam a haza
kocsizó nótárius uramtól, ki zárjel közt
legyen m< ndva, lelkes poéta is, bogy hát
az angyalok olyan jó szivüek, megküuyezték a hervadó — hulló levelet. . .
— Hej te öcsém, szélvész-hordta-ránczigálta! csak nem szerelem história sül
ki belőle. — Es a jó öregből kitört a har
sogó nevetés, mint a trombita hang. El
feledte már az elmúlt komédiát, várta a
másodikat.
Az a Marcsa leányzó meg ott állt ag

ványa a magánlegeltetés engedélyezése
iránt rövid vitát idézett elő. Pap J. Szt.
Mihály nap után meg akarja engedni, Dobszay István és Kóbor prépost azonban
egyáltalában eltiltatni kérik a magán le
geltetést, mert törvénybe ütközik, g mert
a mezei rendőri kihágások legnagyobb
részt a magánlegeltetésből erednek. Pol
gármester ujjabbi felszólalására kérvé
nyezők kérelmükkel elutasittatnak s a
rendőr kapitány pedig a magán legeltetők
ellen a legszigorúbb eljárásra utasittatik.
18. Gaál László pécsi lakosnak ma
gán vízvezeték engedélyezése iráuíi kérelme
eifogadtatik.
19. Néhai Nagy Imre volt városi
ügyész özvegyének kegydijja a jövő évre
is folyósittatik.
20. Győr vármegye közönségének a
földadó szabályozása tárgyában a pénz
ügy ministerhez intézett — úgy Zempléu
megyén 'k az ottani Ínségesek érdekében a
kormányhoz intézett felirata pártoltatik.
Ezzel az ülés lji \2 órakor véget ért.
A Pécs-Baranyai
általános kereskedelmi és ipartársulat

alapszabályai.
(Folytatás)
A választmány.

17.
§ A választmány áll az elnök, aleln
és 12 választmányi tagbál. kik s>z évi rendes köz
gyűlésen titkos szavazás utján általános szótöbb
séggel három évre választatnak, olykép azonban,
hogy a választmányi tagok egy harmadréíze minden év végével kilép: — es a szakosztályok idöszerinti elnökeiből, — végül a szavazat nélküli
jegyzőből. —
Az első két évben a kilépők a sors által, _
a későbbi években pedig a kitöltött működési idő
tartam által jelöltetnek ki. —
A kilépők újra választhatók.
Az időközben netalán megürülő helyek betöl
tésére a legközelebbi közgyűlésig a megválasztott
tagok után legtöbb szavazatot nyert tagok hivat
nak meg. —
Választmányi ülés havonként legalább egy
szer tartandó, melyre a tagok meghívó lapok utján
hirandók meg. —
Az elnök vagy legalább 4 választmányi tag
kivanatára azonban választmányi ülés annyiszor
tartathatik a hányszor a szükség magával hozza.
— ily esetben a választmányi ülés tárgyai a vá
lasztmányi tagoknak megfelelő módon eleve tudtul
adandók. —
Határozathozáthozatalra a tisztviselőket is be
leértve. az összes választmányi tagok többségének
jelenléte szükséges. —
Ha határozatképes szám meg nem jelennék,
8 napi batáridőn belül uj ülés hivandó össze, me
lyen az első alkalommal előre kihirdetett tárgyak
ban a jelenlévők számára való tekintet nélkül ér
vényes határozat hozható.
A határozatok által anos szótöbbséggel hozatnak.
A szavazas csak személyes kérdésekben tör
ténik titkosan. —
A választmány szavazatképes tagjai:
Az elnök, alelnök, a választmányi tagok és a
szakosztályok elnökei. —
A választmány üléseiről a jelenlévők feljegy
zése mellett rendes jegyzőkönyv vezetendő, mely
az elnök, jegyző, és egy választmányi tag által
aláírandó. —

A választmány jogköre.
ló. íj. A választmány igazgatja a társulat
ügyeit és határoz minden a közgyűlésnek fen nem
tartott ügyekben, különösen:

a ) Képviseli a társulatot. —
b. Határoz a tagok felvétele felett, szükség
esetében a közgyűlés helybenhagyásának fent ir
ta.-a mellett. —
c.
) A tisztviselők közül a jegyzőt, pénztar
kot és ügyészt választja. — és gondoskodik arról
bogy a penzum ok kellő biztosítékot nyújtson a
kezelése alatti vagyon iránt. —

d.
] A tisztviselők eljárását és az ügyv
ellenőrzi, — jogában álltán súlyos vétség eseteben
a jegyzőt, pénztárnokot vagy ügyészt működésétől
felfüggeszteni és azokat helyettesíteni, — vagy
állomásaiktól elmozdítani.

ajtóban, a kötény ivei bíbelődött, úgy sze
retett volna eltutni messzire, a szilvásba,
vagy ki a mezőre! . . . . De az a golyhó
Baltazár, az a hamis átkozott gyerek olyan
kérőén, melegen, marasztalóau tud nézni
a szemeibe. . . .
Tovább is beszélt a legény-gyerek a
szive nagy bajáról, míg végre egy prak
tikus fordulattal rózsásbetükkel, piros pe
cséttel meg Küldte az Uzeuetet: hogy mi
után az ő szivének nagy hajlandósága
oda húzza egész magát ahhoz a félő, sze
mérmes kis lányhoz . . .!
Jaj Istenem, csak legaláh sötét lett
volna mikor ezt elmondták: micsoda nagy
baja volt a kis lány szivének, úgy zaka
tolt, dobogott, mint a felriasztott galamb,
a kerek orczája meg majd kicsattant a
nagy pirosságban.
Az a Baltazár meg azután oda is
megy hozzá, megfogja a kezét, oda néz
a szemének a legközepébe, legmélyébe és
elmondja százszor, bogy milyen nagyon
szereti; olyan szépen kéri, hogy szeresse
ő is, elviszi majd kis feleségének! . . .
Hát mit felelne az a kis lány ? A szive
nagy dobogásától nem is ha'lik a sutto
gása, galambbugása. . . .
*

Tisztelendő uram bepiugálja ezt a na
pot piros plajbászszai a kalendáriumba
ünnepnapnak.
Biz ucsc.se kihozott ez az izé a sod
romból . . . no te hamis teremtés, fuss ide
hamar, hadd csókolom meg a bassarózsa
arezodat, bizony meggyuladsz a nagy tűzbe.
Ugy e a rőzseláng pirított meg a rántotta
mellett? Vagy csak nem álmodtál pünkösdi
rózsával ?
Töltsd meg csak azt a czimeres pi
pámat, hát már az ünnepnap kedvéért elszijjuk a békepipát. Máskor aztán öcsém
ne vadásszunk farkasokra bogy galambot
fogjunk! . . .
Borsos István.

Ai ekként üreseiéibe jött jegyiéi, pinztár^ vagy ügyészi állomás csak az illeti elmoz
dított vagy felfüggesztett tisztviselő három évi
megbízatásának ideje leteltével leend véglegesen
betölthető. —
______

T o rv én y siték i c sa r n o k .
Előadandó büntető ügyek:

November 3. Schvarcz Jakab hídvégi
lakos ellen hamis eskü miatt végtárgyalás.
November 5. Bergl Kálmán darázsi lakós
ellen okmány hamisítás miatt végtárgya
lás. Sehneider András bírói zártörési bűn
ügyében kir. táblai ítélet hirdetés. Piskur
Ferencz pécsi lakós ellen sikkasztás miatt
végtárgyalás. — November 7. Fazekas
Vincze ellen emberölés miatt végtárgyalás.
Pucz János sumonyi lakós ellen szülői
bántalmazás miatt végtárgyalás. November
g. C lernyi Ferencz ellen sélyós testi sértés
miatt végtárgyalás. Tóth Elek és t. ellen
lopási bűnügyben végtárgyalás.

Különfélék.
— A pécsi kereskedelmi és ipartársulat e hó 2 án (vasárnap) d. e. 10 óra
kor a város házának nagy termében első
közgyűlését tartja, melynek tárgya az
alapszabályokban megnevezett társulati
tisztviselők s a 12 tagú bizottság megvá
lasztása s a netáni indítványok tárgyalása
leeud. Minthogy e társulat első létíöltétele az intéző közegek helyes megválasz
tása, nem eléggé buzdíthatjuk kereskedő
inket és iparosainkat, hogy a közgyűlésen
minél tömegesebben vegyenek részt. A
társulatnak eddigelé miutegy másfél száz
tagja vau. Szép szám, de korántsem olyan,
mely azt bizonyítaná, hogy a kétezerén
jóval tellil levő intelligensebb pécsi ip.tro
ünk és kereskedők elegendő számmal át
hatva volnának a társulat fontosságától.
Egyébbiránt hisszük, hogy a közgyűlésig
még jóval felszaporodik a társulati tagok
száma. S hogy a szaporodás lolyte nos le
gyen, az majd a társulat élén álló férfiak
tevénysegétől s ügyhnzgóságától függ, mely
hogy meglesz bennük — nem kételkedünk.
— A pécsi székesegyház ismét egy
niűkiiiesesel lett gazdagabb. Ugyanis e hé
ten adta át Augster József pécsi orgonaépítész a káptalannak az általa újonnan
készített kis orgonát, mely a székesfehér
vári kiállításon is bemutatva volt s arany
éremmel lett kitüntetve. Ezen orgona, mely
a templom hajójában, aszószék átelleuébeu
vau felállítva s csak kisebb isteui tiszte
létkor használtatik, valóban remekmű. A
külseje gazdagon ékeskedik tiszta román
stylü faragvánvokban, melyek a legkisebb
vonásokig a legszigorúbb pontossággal s
igazi műértelemmel lettek készítve. A bel
sejéről nem sokat kell mondanunk, a meny
nyiben Augster művei nem szorulnak di
csereire. Dicsérik azok önmagukat, ha
megszóllaluak. Csak azt akarjuk megje'gyezni, hogy ezen aránylag kis alakú mű
ben 11 hangos változat van, melyek kö
zül a harsona, fuvola és hegedű változat
a csalódásig hűen utánozzák az illető hang
szereket. Az összes liangváltozatot a leg
szebb harmónia és ritka hangbeli erőtel
jesség jellemzi. A mű megtekiutetése még
a laikusnak is élvezetet nyújt.
— Lapunk mai számában közlőit szinházi játékrendre, mely érdekes újdonsá
gokban növelkedik felhívjuk;tisztelt olvasó
közönségünk figyelmét. Egyúttal megem
lítjük uogy nem sokára színre kerül egy
helyben készült vígjáték melyet szerzője
bírálat végett küldött be hozzánk, s melyet
térszltke miatt csak jövő számunkban foguuk
érdemileg méltatni. Egyszeri elolvasás után
is azonban azt ezen genre sikerültebbjei
köze kell sorolnunk. Most csak annyit
mondunk, hogy a mU cziine „A nevető
Salamon-1, szerzője Ypsilou, s a szövegé
ben előforduló népdalokat Mutsclieubacber
Viktor jogakademiai tanár ur volt szives
zenére alkalmazni.
(
. . . .
— A király utczai szemsértő ésizlésbánto
kát. kórház eltávolitiatásának kérdése vég
re napirendre került. A í. bo 27-án tartott
rendkívüli bizottsági gyűlésen polgármes
ter örvendetes tudomásul telemlité, hogy
ezen ügyben beható tárgyalások folynak
a katonai hatósággal, s hogy a novem
beri közgyűlésen már azon helyzetben lesz
a tanács, hogy az eredményt is a közgyű
lés elé terjesztheti.
. . . .
— A szüret Pécsett e heten befejeze
sd nyerte, az ujbor minősége, mint előre
megírtuk kitűnő és a legtöbb hazai kitű
nő idei fehér borokkal nem csak verse
nyezni képes, de a versenyben győztes is
marad. Azonban még most sem akarjak
megadni annak árát, mert a kivitelre
vevők csak az olcsó big levet keresik és
nem azt, mely a külföldön hírnevet sze
rezne a magyar bornak, a jobb termés
nek literje 1 2 - 1 8 kron vétetett meg eddig.
Badacsonyból Írják hogy a múlt hé esőtlen napjaiban a szüret ^akadatlanu I, fsiet
séggel folyt, miután a rósz időtol Oltot
tak* holott a kár úgy is sok mar a hava
zás és szél folytán. Legtöbbnyire közép
mennyiség a szőlők termése. A » .
Írja a szüret Szegzárdon n.ég mindig folya
matban van, sajnos azonban, hogy a eg^
kedvezőtlenebb időjárástól kisérv e.
o yo
hó 21-én ismét egész napon át szakadat
lanul esett, mi a még kintlevo szollok
minőségére káros befolyással van s a e a
karitást is akadályozza. S még hozza nagy
területek szedetlenek s a munkaerő nem
oly nagy, hogy rögtönöseu a kintieyo
termés az idő mostohasága ellen biztosít
ható lenne. A mi az esőzések beállta előtt
szedett termés minőségét illeti, az igen
jónak ígérkezik lenni s hogy nagy keres
letnek fog örvendeni, mutatja azon kor
mény, hogy már vidéki kereskedők bevá
sárlásokat eszközölnek s oly áron veszik

a könnyebb vörösborokat, minő árt múlt
évben a legjobb borokért sem voltak haj
landók adni.
’ * F- ®- november hó 2-án a postauajok menetrendé a Dunán megváltoztattat
ván. kedvező csatlakozás miatt ezen időkezdve a hajózás beszüntetései-'az
eddigi 51 8z. helyi vonat helyett (indult
Mohácsról 10 óra d. e.) naponta a 17 sz.
vegyes vonat fog Mohácsról Pécsre indít
tatui és pedig: Indul Mohácsról 5 óra 50
perez éste. Érkezik Pécsre 8 óra 47 perez
este. A ha ók késéseinél ezen vonat Mohá
csőn esti 7 óráig várakozik.
— Nagy György szigeti vá -ősi szűcsmesternek nagyon rosszal folyhattak dol
gai, mert egy ép oly hálátlan, mint ve
szedelmes mesterségre adta >0 év viszon
tagságai alatt megőszült fejét: t. i. hamis
10 krosokat gyártott. Mióta Űzi e mester
séget azt nem lehetett a vizsgálatból ki
deríteni. — F. hó 30-án egész véletlenül
jutott a rendőrség tudomására. H. katasz
teri hivatalszolga ugyanis a nevezett nap
délutánján meglátogatván őt, észve vette,
hogy meglehetős zavar közt egy 10 krajczárosokat tartalmazó fatányért el akar
rejteni. H. rosszat sejtvén, bele kap a
tányérba s 19 db kimarkolt hamis 10
krossal a közellevő laktanyához sietett, s
az őrségről két katonát kért, kikkel Nagy
uramat a rendőrséghez kisérteté. A vizs
gálat ellene azonnal erélyesen fogauatba
vétetvén, némi vonakodás után beismerő
tettét, mit tagaduia a felfedezett büujelek
folytán úgy sem lehetett volna. — A prés
melyet a pénzverésnél alkalmazott igen
egyszerű fakés/.Uiék, melynek aljára van
a minta va bői alkalmazva. A rendőrség
kezei közt levő 10 db hamis 10 kros al
pakkából készült, nagyon kezdetleges, s
a rajt levő hetük elmosódottak, minda/.által több basonnemti pénzdarab közt
könyen kiadható valódi gyanánt. Mint ér
tesülünk többnyire a budai külvárosban
adott túl rajtok. A vizsgálat még foly
ellene.
— Helyreiga :itás. E rovatunk kezclőjc lapunk 42. számában a szüreti tudó
sításnál tévedésbe jött, mert nem Mohá
cson, hanem Szatmáron lévő Serli-féle szel
lőben találtatott meg a philloxera szőllő
rovar. Igen örülünk, hogy a veszély e
szerint még nem fenyeget oly közelről, de
nagyon is ajánljuk azon ültetvényeknél?
hivatalos vizsgálatát, a hová távolabb vi
dékekről szállított vesszők lettek ültetve.
— Mohácson az ottani lap értesítése
szerint napirenden van a regale jog meg
vételének kérdése. Tudvalévőleg a volt
püspök kormányi helybenhagyással eladta
Tarai Endre 60#/„-os országos képviselő
és zálogkölcsönzőnek és társának Aranyosi
iGoldstein) Márknak az összes püspöki
urodalmi regaljogokat és hozzátartozó épü
leteket. — Ezen regalejogokat a vevők
boldogabb években jó árakon kibérelték;
azonban most az ínség és nyomor idősza
kában már az eddigi bérek felére sem
lehetvén számítani, másrészt a regáléknak
országos megváltására és ezzel egy protegált fényes gesebaftre való kilátások
mindinkább a messzejövőbe tűnvén el, sze
retnének mielőbb lequidálni és kínálják az
illető községeknek a regale jogot megvé
telre. — Motiáes városának képviselősége
úgy látszik azonban nem igen hajlandó a
jelenlegi magas bérek után számított
120,000 nyi megváltási árt megadni.
Á boszniai hadjárat áldozatairól
a közös hadügyminisztérium csak most
adta ki a hiteles és részletes kimutatást.
Az összes veszteség volt: halottakban 247
törzs- és főtiszt, egy katonai hivatalnok
és 935 katona sebesültekben egy tábor
nok, 126 törzs- és főtiszt, egy katonai
orvos és 3838 katona; továbbá eltűnt
három tiszt és 233 katona, a kiket alkal
masint a halottak közé kell sorolni. Rang
fokozat szerint elesett 4 törzstiszt, 12 szá
zados, 31 főhadnagy és hadnagy, 6 tiszt
helyettes, 7 őrmester, 127 tizedes és 758
közember, megsebesült 1 tábornok, 11
törzstiszt, 30 százados. 55 főhadnagy és
hadnagy, 9 kadét, 46 őrmester, 412 tize
des és 3371 közember. Legtöbbet vesztett
a 79. sz. Jellasicb nevű horvát ezred, aztán
a Weber és Airoldi-ezredek. A lovasság
csak egy tisztet és 67 legényt vesztett.
— Okkupacionális statisztika. Bécsben megjelent a hivatalos statisztikai ki
mutatás a csaták, és kisebb csatározások,
az elesettek, sebesültek stb. számáról. Ez
utóbbiakat már régebbeu közölték a la
pok. A többiekről a következő érdekesebb
adatokat látjuk szükségesnek olvasóinkkal
közölni: A napok száma, melyeken csa
pataink veszteségeket szenvedtek 38 : öszszesen 57, vesztességgel járó összeütközés
volt. Legtöbbet, 613 embert vesztettek csa
pataink a doboji ütközetben, szept. 5 én.
A veszteségek 7io-etl ré8ze a gyalogságra
esett; legtöbbet, 419 embert, köztük 18
tisztet veszített a 79. gyalogezred. Az öszszes veszteség közül esik : Magyarországra
2344, Horvát- és Tótországra 877, AlsóAusztriára 88, Felső-Ausztriára 4, Stájerországra 192, Karinthiára 3í, Krajnára
136, Triesztre 122, Tirolra 26, Csehor
szágra 234, Morvaországra 452, Sziléziára
4, Galicziára 104, Bukoviuára 286, Dalmácziára 269, s a küllőidre 11 ember. Az
összes veszteség közül volt: római katbolikus 3327, görög kath. 171, gör.-keleti
1088 protestáns 507, zsidó 91, uazaréuus
1. Látjuk tehát, hogy Magyarország két
annyi véradót űzetett, mint az összes osz
trák tartományok!
_ A szöllöpusztító rovar veszelye
iránt Írja a „Somogy- : A megyékben _ különösen forgatott földekben — oly
nagy a veszendőség, hogy a legnagyobb
gondot és költséget veszi igénybe; vannak
szőlőtáblák, melyeknek már */» kipusztult.

Az okot csak kutatják, de még senki sem
találta ki, s m egillet —milliomodra m.mő
tőke lesz rövid idő lefolyása alatt fenye
getve. Rövid idő múlva bővebben Írunk e
tárgyról, addig is ajánljuk a kormány
figyelmébe az ügyet. Kérünk a megyék
ben bizottságokat felállítani, kik a tudo
mány embereinek segélyével a veszendő
szőlőket megvizsgálják.
— Tisza Kálmán mint Verhovay
Gyula párba<segéde. Tisza KálrnáD soha
se gondolta volna, hogy a Verhovay E;5tvös-féle párbajba az ő nevét is belekeve
rik. Pedig belekerült mint Pilátus a kré
dóba. A „Westung. Grenzbote-“ben kö
zölve van a párbaj története, a segédek
nyilatkozatával együtt, s végül következ
nek az aláírások. Ezek közt ott van „Ko
lónián Tisza m. p.“ Az újságírók réme, a
sajtóhiba, mely a jelen esetbeu „Tórs-”böl
„Tiszá“-t csinált, pompás satirát rögtö
nözött.
— Regény. Kassai lapok beszélik, hogy
egy közel megyebeli szolgabiró 18 éves,
feltüuő szépségű leánya, apja hajdújával,
egy hasonlóképen csinos legénynyel meg
szökvén, Kassára jött. Ott paraszt öltönye
daczára — minőt, mint mondatik, gyer
mekkorától viselt — felismerték s atyja a
hatóság részéről értesittetvén, további in
tézkedésre felkéretett. A nő kijelentette,
hogy atyjához semmi áron sem tér vissza,
hanem követi szive választottját; e nyilat
kozata miatt egy helybeli rokon család
gondjára és felügyeletére bízatott, — elzáratása ugyanis nagyon is lealázó lett
volna, s ő megígérte, hogy bevárja ;tíy,a
válaszát, innen azonban sikerült neki teg
napelőtt este az ablakon át megszöknie.
Hollétét ekkoráig nem tudni.
Szapáry Gyula gróf pénzügyminiszter ellen - - minta „Szabadkai Ivleuőr* írja — ott nagy az izgatottság. A vá
ros közönsége ugyanis Szapáry miniszter
biztatására, a pénzügyigazgatóság által
kivetett tetemes összeget a bor és husfogyasztási bérletért megfizetni elhatározta s
ebhez képest tizennégy nap előtt a szer
ződés megköttetett s mindkét részről alá
íratott. Most azonban a pénzügyi kormány
Franki Mór és társai pécsi üzérek utóajánlata folytán utólag 80,000 frtot köve
tel s nemfizetése esetében a szerződés fel
bontásával fenyeget, mikor is ama nye
részkedő konzortium fogná a bérletet meg
kapni. — Éhez sem kell kommentár!
— Krisztina föherczegnö a spanyol
király jegyese, a királyi ház tagjaitól
drága ajándékokat kapott. A királytól egy
gyémántokkal és zafírokkal kirakott pom
pás diadémet, Mária Annától gyémántok
kal és gyöngyökkel ékesített keresztet,
Albrecht és Vilmos főherezegektől egy-egy
rendkívül becses gyémántparürt, Mária
főberczegasszonytól gyönyörű diadémet. A
királyi ara valószínűleg nov. 17-kéu, vagy
IX án utazik el Réesből. Az utazás pro
gramúját a következőleg állapították m eg:
Az elutazás reggel történik, Stuttgartban
ebéd, Straszburgbau éjjeli szállás. A má
sodik napon ebéd Eperuayben, este meg
érkezés Párisba. Párisban két napi tartóz
kodás. l’árisból elindulva első nap Poititrsig mennek, második nap Riarritzig, s
innen minden megállapodás nélkül Mad
ridba. — Uaylen herczeg még nov. 3-ig
időzik Becsben.
— A lelkiismeret vitte rá. Egyik ki
váló hazai biztositó intézet soproni főügy
nökségéhez a napokban 100 írttal terhelt
levél érkezett, melyben az illető plébános
tudatja, hogy bivei egyikének néhány év
vel ezelőtt hamis bevallás folytán körül
belül a visszaküldött összeggel több fizet
tetett ki kártérítésül, miért is lelkiismeretébeu nyugtalanítva érezvén magát, ennek
megnyugtatása végett e jogtalanul fölvett
összeget visszatéríti.
— Prileszky Tádé ismert vitézségü
mamclukról azt Írták a lapok, hogy po
zsonyi főispánnak lesz kinevezve, ez ellen
azonban nagyon protestált az ottani köz
vélemény. — A birt megezáfolták. —
Most a „P. H.“ ezeket Íratja felőle Po
zsonyból : „Az itteni lapok reprodukálták
becses lapja közleményét Prileszky Tádé
képviselőt illetőleg. A „Pressburger Zeitung‘‘ pedig egy Budapestről keltezett vezérczikkben agyonsilányitá nevezett kép
viselőt. Ezzel azután a dolog a mi ben
nünket Pozsony város és megyében illet
elvolna intézve.-1 Ebben a csatában maradt
pedig egy súlyosan sebesült: Prileszky
Tádé. Azon hivatalt, melyet az ő állítása
szerint már évek óta zsebében hordott,
Tóth Vilmos kapta, miáltal e hivatal az
esőből az eresz alá jutott. Kártalanításul
a boszniai kormányzósággal kínálták meg,
de erre nem akar vállalkozni, meglevőn
róla győződve, hogy nagyobbra termett és
véghez vitte azon mesterséget, hogy bárom
szék között a földre csücsült.
— Mégha-asodott, hogy újra házasodbassék. Odessában a 22 éves Majevszky
K., zászlótartó az Odessában állomásozó
vadászzászlóaljuál e hó 9 én meggyilkolta
nejét, hogy nőül vehessen egy másik nőt,
kit már évek óta üldözött szerelmével, de
ki nem akart hozzá menni, mert szegény
volt. Hogy ezen segíthessen, két hónappal
ezelőtt elvett egy gazdag leányt anélkül,
hogy szerette volna őt. Okt. 9-én sétálni
ment feleségével a városon kívül 8 megölte.
Hazatérve azt hazudta a szállásiadé nő
nek, hogy neje elutazott, ő meg összecso
magolva minden ingóságot, kedvese laká
sára ment. A bűntényt azonbau fölfedez
ték s a gyilkost elfogták.
— A lovászhetényi templom e mai
napon egy gyönyörű kézi munkát, egy
nem csekély értékű csengetyü húzót ka
pott ajándékba Híveim elvannak ragad
tatva e kedves ajándék szépségéről. Min
denki áldja uj jótevőnket. Szívesen zárjuk

őt is bu2gó imánkba, melyet vasár- ét
ünnepnapokon közvetlenül az isteni szol
gálat előtt a templom jótevőiért közösen
Istenhez bocsátunk. Isten áldja és sokáig
boldogul éltesse e nemes szivü úrnőt:
Tek. Sipőcz, szül. Fábry Friederike aszszonyságot! Szikszay, pléh.

Hangverseny,
A pécsi zeueegylet október hó 24-éu
hangversenyt adott. Egyike volt ez azokuak, amelyek nagyobb városban is szá
mot tennének, amit igazolni fog a műsor,
amely Mondelszohn ötösét, (87 mű) Schu
bertéi és Brttckler Hugótól dalokat, Schu
berttól, Mendelsohutól zougoramüveket;
Reinecketöl zenekari művet és d a lt; Fuchs
Róberttól egy gyönyörű szereuadot vonós
zenekarra, tartalmazott. Teiuzmanné urbölgy, akit közönségünk m ára múlt évad
ból a legelőnyösebben ismer, nagy finom
sággal játszta azokat a zongoramüveket, amelyeknek sikere s hatása egészen
csak az előadó felfogásától s művészetétől
vau feltételezve. Teinzmánné urhölgy a kö
zönségben a legszebb meggyőződést költé,
me.t tapsokkal tüntették ki. Schmidtler
Richárd úrról elmondhatni, hogy minden
izében megtisztult hangú és iskoláju éne
kés. Az a simaság amelylyel ő előadni
tud; az a szépkaugzat, amely rokonszen
ves orgánumát át-meg áthatja; az a bensőség, az Ízlés és árnyalati ügyesség,
amelylyel minden sajátságnak megtudja
adni jellegét, őt bizonyára elsőrangú daléuekessé teszik. Oly tetszést aratott, hogy
a közönség lelkesült kiváuatára Brückler
dalát és Schuman „Tavaszi éj“-ét ismé
telnie kellett. Kívánjuk, hogy Teinzmánné
urhölgygyel együtt mielőbb ismét hallhas
suk. A zenekar kiváló folyékonysággal
játszta Reiueeke Manfréd-nyitányát és köz
kívánatra ismételte is; végül a Fuchs Ró
bert harmadik számú szerenádjának 2. 3.
4. tételét adta elő, azt az óhajtást keltve,
hogy e szép tehetségű s a hangszerelés
ben remeklő szerzőiül minél több művet
ismertessen meg közönségünkkel; amely
bizonyára mindig érdekeltséget tanúsít a
haugversenyek iránt. S ezt illetőleg első sor
ban a hangversenyek fáradhatatlan buzgalmu rendezőit Valentin és dr. Mutschenbacher urakat illeti a kezdeményezés, akik
már eddig is több ízben kötelezték hálára
a mííbarátokat. —

Pécsi színház.
Múltkori megjegyzéseink egyikében a
színházi bútorzat nyomorúságos voltáról
emlékeztünk; s ha most ismét ezzel kezd
jük, ne csudálkozzck a nyájas olvasó. Oly
kellemetlen mindegyre kitéve lenni annak
a megtámadásnak, amely fülünket a szín
padról kihallatszó dübörgés és csapkodás
miatt éri. A kik megszokták, boldogok
— részünkről soha sem fogunk meg
barátkozni vele. Ezzel egyetemben azon
ban a másik féltől is igazságot kívánunk.
Mert ha a rendező megengedi, hogy né
melyek elnyűtt ruhában, rekedt hanggal
lépjenek színpadra, akkor bizony szintén
feleslegessé válik ez ékesebb díszlet. Vége
az összhaugzatnak, s vége főleg az összjáték kerekdedségéuek, mihelyt valame
lyik közreműködő akár kttljelenségével,
akár pedig előadásaival sértőleg lép fel.
Van a társaságnak elég csinos női tagja,
akik másod — vagy harmadrangú szere
pekbeu is sziveseu játszanak s bizonyára
több ízléssel álluak a publicum elé, miut
az, aki múltkor a szobaleányt személyesité. —
„ N iu is s b e u " a czimszerepet Né
methné játszta kedveseu és kellő uegélylyel. Szirmayné a szerelmes özvegyben
nem tudá feledtetni múlt évadi személyesitőjét. Vihary ellenben most még jobban
kiaknázta a diplomata elmefurcsaságait
és nevetséges ktilönezségeit. Már álezája
is, a mellre lefolyó bosszú szakállal, re
mek volt és mind modorában mind pedig
hangjában annyi aprólékosságot tudott
kifejteni, hogy feledhetetlen Korniszkyt
állított elő. Vedressnek kár volt nem múlt
kori szerepében közreműködnie. Egyfelől
mert Baptisztet akár ki elvégzi, másrészt
pedig Németh nem tudott oly Anatolt elő
állítani mint ő. Bokor jó humoru és élén
ken torzító Düpiton volt. Ami pedig Toldyt illeti, tehát őróla csak annyi a mon
danivalónk, hogy megint elragadtatá ma
gát buzgóságától. Csak csínján azzal a tűz
zel! Itt a határ, amelyen túl a szinész, ha
nem mérsékli szellemi és anyagi tulajdo
nait, agyonüti a művészetet. Akinek ala
kitó tehetsége van, forrjon ki benne, de
fékezze magát s igyekezzék mindig öntu
datos . lenni, italáb an a rendezőnek, s
minden művésznek a szerepkiosztást s el
fogadását, illetőleg tudnia kell, hogy: „L’abeille est admirable mais c' est dans sa
ruche, bors de Iá T abeille n’est qu’ une
mouche:“ — azaz: addig csudálatraméltó
a méh, amig köpüjében v an; azontúl nem
egyéb légynél. — Némethné valamint Vi
hary többszörös kihívásban részesültek.
Némethné kiváló ízléssel volt öltözve. Kö
zönség nagy számmal volt jelen.
A „ B á n y a r é m 1* Vahot Imre 3 fél
vonásos népszínműve egészen megtölté a
házat s a vasárnapi közönségnek nagy él
vezetet okozott. A csak közelébb elhunyt
szerző e müvét feleleveníteni nem volt fe
lesleges. Tárgyát illetőleg egyetlen a maga
nemében, s egészséges alakjai mind az
életből vannak merítve. Vahot e müvet a
negyvenes évek kezdetén irta, midőn még
sikert ígért magának azon a pályán, ame
lyen a kezdeményezők egyike vala, de a
rnelyeu utóbb mégis Szigligeti aratta a ba
bérokat. Hogy Vahot nem dolgozott in
vita Minerváé, mutatja a darabjának si
kere ; mutatja, hogy különböző irodalmi

vállalataiban mindig te’iY
Ízlést árult
el, s nem érdemek nélkül szállt sírba.
Farsangi iskolája, a melyet a népszínház
fennállta előtt, minden farsang utolsó va
sárnapján adtak volt a nemzeti színház
ban, találó vonásokban ttl iteti fel a rég
magyar középosztályt szintúgy miut a nép
életet, s ajánljuk az igazgatóság figyel
mébe vasárnapi darabul. A mi a „Bányarém-1 előadását illeti, arról csak dicsére
tesen szólhatunk. Toldy mint Mátyás ki
rály kellő méltósággal, daliásán jelent
meg ; Némethy remekül ecsetelte a bánya
grófot szintúgy mint Szirmayné & grófuét.
Vihary rövid kis szerepének kellő nyo
matékül tudott adui és fanyar mosolyával
rengető tapsokat idézettelő. Balázsi mind
végig jól szinézett, Boleszláv áskáladó Ter
mészetét nyomrúl-nyomra helyesen fejez
vén ki. Vedress a számtartót játszta szo
kott készültséggel és Némethné mint Mar
git, s Lőrincz szerepében Várady bensőséggel énekelték a szép magyar dalokat
s mindenelőtt Petőfi „A virágnak megtil
tani nem lehet11 kezdetű dalát. Ezek vol
tak a főbb szerepek személyesitői; de ne
feledjük Bokornét sem, aki Jutka asszony
szerepében végtelen kedvére való volt
azoknak, akik az éghez legközelebb ülnek
vala. E hely most annyira zsúfolva volt,
hogy a kik innen a siralom völgyéből te
kintettek oda fel, csupa fejeket s ismét
csak sürüeu egymásra borult fejeket lát
tak. Ez okozbatá, hogy a szokott nyuga
lom mindegyre megbomlott s a csend bot
rányos zavart szenvedett. Ajánljuk is a
rendőrség figyelmébe, hogy vasárnaponkint úgy alkalmazza oda Közegeit, hogy
azok szigorúan ellenőrizhessenek miudeu
pontot s ilyesmi többé élő ue forduljon,
ékteleu morajtól a levegő tiszta maradjon.
A „ T ra p e z u n t i h e rc z e g n ő -1szin
tén nagy közönséget vonzott a színházba.
Előadását illetőleg ki kell emelnünk Sz.
Németnét, (a czimszerepben); Alszeghy Ilont
(Rifael); Viharit, (Kázmér herezeg); B jkort, (Sparadrap); Bokornét (Paola); és
Toldyt (komédiásfőnök). Az egész össze
vágó és gyors lefolyású volt.
Szerdán Rosen „Oh a z o k a fé r
f i a k ' ezimü vigjátékát, helyesebben bohozatját láttuk. Jó darab, jó ötletek csil
lannak fel benne, hanem egészben véve
mégis unalmas. A nyárspolgári hangulat
lépten nyomon érezhető rajta és meglátszik,
hogy német szerző müve- Korlátoltság,
eszmei szegénység, vontatottság. Sovány
cselekménye mellett, egy második mese
szövődik az első mellett, amely azonban
ennél is szegényebb és az egészre semmi
foganattal nincs. Szerzője egyoldalú maradt
tárgya kifejtésében, ami egy gyakorlott
franczia színműíró kezében jobban sikerült
volna. Színészeink összevágóan, elevenen
játsztak: Völgyi (Morland) igazi nyárspol
gárt személyesített; Tőkés Emília előkelő
Olga volt, aki mindig egyszerű eszközök
kel tudott hatni. Szirmayné a titkos tanácsosnét élénken színezte ki ; Turcsányi
Irén kedves természetességgel mozgott, s
néha oly természetesen, hogy a nevekkel
és mondatokkal nem törődött. Azt mond
ják erre, hogy a súgótól függetlenebből
kellene működni. Csókánc az epizodszerü
alakot (Helént) ügyesen játszta. Tharaszszovics hibát követett el abbau, hogy oly
alapbaugulatot adott szerepének mindjárt
kezdetben, mintha valami drámai avagy
épen tragédiái mozzanatra kellett volna
törekednie. A társalgási darabok végre is
könuyüdséget, természetességet kívánnak.
Vedress, (Walter); Sz. Németh (Rheden
Brúnó); Toldy (Bollmann) készültséggel
játsztak, szabatosan alakítottak. Balázsi,
úgy látszik, a társalgási darabokban nem
igeu leli helyét; nem színezi ki, nem dol
gozza át szerepét. De valljuk meg, hogy
az ő szerepe (dr. Saubar) a leghálátla
nabbak egyike, tulajdonkép nem is szerep,
8 még kevesbbé jellem, vagy alak. Mit le
het ue ilyenből csinálni egy Garrickuek is?
Bizony semmit! És elég dicséret Balá
zsira nézve, ha ide jegyezzük, hogy ő azt
nem rontotta el! Ilyen se hideg, se meleg
szerep van a német színmüvekben elég és
dr. Sauber bizonyára a legelsők egyike.
A látogatással és tapsokkal a közremű
ködők meg lehettek elégedve.

J Á T É K R E W D .
Szombat, uovemb. 1-én Molnár és leánya.
Vasárnap, nov. 2-án Isten keze v. A szegő
di árviz, látványos színmű.
Hétfő, nov. 3-án s z ü n e t . V
Kedden, nov. 4 én Hunyady László halála.
Szerdán, nov 5 én Angot, a kofák leánya.
Csütörtök, nov. 6 án Szent-Ivánéji álom,
itt először.
Péntek, nov. 7-én s z ü n e t .
Szombat, nov. 8 á n és vasárnap, nov. 9 én
felemelt helyárakkal, uj
díszletekkel, uj ruhákkal és
kiállítással Kis doctor íDr. PicColo) operette. Itt először. V (|
IR O D A L O M .
= „K épes csalitdi n a p tá r* Mehner Vilmos
kiadásában jelent meg, változatos tartalma, ennek
bősége, csinos kiállítása és olcsó ára (60 kri altat
magát ajánlatossá teszi.
A „Jogász N ap tár- [szerkeszti Szántó Jó
zsef) is megjelenik, és pedig bizonyos példány
számban m int „ügyvédi zsebnaptár11 Tettcy Nándor
és társánál. Ára 1 frt 20 és diszesb kiállításban
1 frt 40 kr.

= „Összehasonlító irodalomtörténeti la 
pok.” A legutóbbi szám megint kiválóan érdekes
tartalommal je.ent mag: milyenek többek között
La vie klaphtiffue dans 1 empire persan: Dóra
d tstriatól. — Noch einmal die wolfenbütteler
Geistesrevolution. — Petóáaua. — Symmikta. —

Witko. Canto albanere <3ie alla Albánia. — Correapomlance. — Elífizethetni rá Kolozsvárt (Fítér
30. 9 2 .) Ajánljuk e derék vállalatot a közönség, a
könyvtárak s különösen a püspöki könyvtár fi
gyelmébe.
~ Eriidy Dániel ur lapunk munkatársa és
>agv-ikindai gimnáziumi tanár hajlandó kővetkező
n i veit úgymint: Újabb költemétyei (bolti ára 1
frt 50 kr.) Buda halálának széptani tanulmánya
(bolti ára 80 kr.) és Petőfi költészetének nemzeti
idomáról szóló tanulmánya (bolti ara 1 frt), mind
azoknak. kik a három müvet egyszerre megrende
lik 2 frt. 50 kr beküldése m ellett bérmentve 2
Írtért pedig bérmentetlenül megküldeni. A meg
rendelések a szerzőhöz N -Kikindára czimezendök.
= A „Figyelő" irodalomtörténeti közlöny
Uctobcr havi füzetének tartalm a : Petrarca és Kis
faludy Sándor. Kényi Rezsőtől. — Toldy Ferencz
és Kazinczy Gábor. Jakab Elektől. — Tompa éle
téhez, Dr. Ferenczy Józseftől. — Néhány latin
vers a kuruczvilagból, 3 haly Kálmántól. — Révai
Kecskeméten mint ujoncz-növendék. Csaphír Be
nedektől. — Irodalomtörténeti repertórium. Szinyei
Józseftől. — Szerkeszti Abafl Lajos. Kiadja Aigner
Lajos Budapesten. Előfizetési ára egy évre 8 frt,
egy füzet ára 1 frt.
== A m a g y a r sz a b a d sá g h a re z tö rté n e te
]y 4 g _ 1 8 4 9 Yargyas Endre müvének ezen Mehner
Vilmos áltál eszközölt képes njjabb kiadásának
11—15 fü:’ete jelent meg. Egy füzet ára 20 kr.
= P ro te stá n s pap czimii uj szakközlöny
■•lent meg Oct. 1-től Kecskeméten szerkesztik
l.ig ler Sándor ev. pap és Kálmán Dezső ev. ref.
pap. havonkint kétszer jelenik meg és előfizetési
ára egy évre 4 frt, mely Kölesdre (Tolna megye)
u szerkesztőkhöz küldendő.
= G y a k o rlati hitelem zők Ezen általunk
u.ur ismertetett munka második kiadása fog meg
jelenni. megrendelhető szerzőnél (Keletéri) Baján
1 frt 25 kron.
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Halálesetekért kifizettetett 48.241 frt.
Ez évben benyujtatott 3979 bevallás,
7,933 569 írttal, és kiállíttatott370G kötvény:
6.874.500 írttal ugyanezen időben bevétetett
1.985.916 f r t; — halálesetekért pedig kifi
zetetett: 458.623 forint.
A társaság működése kezdetétől fogva
halálesetekért kifizetett 8.837.275. frt, és
az 1871/79-ik túlélési társulás (Assoeiatio)
eredménye 12.656.084 frt volt.

GABONA ÁRAK
a f. é. okt. hó 25-én tartott heti vásáron.
I. oszt. II. 08Zt III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 13.50 ft. 12.60 ft. 12.—
Kétszeres , „ . 10.50 . 10.00 »» *
Rozs
. . , 8-00 . 7.80 r •
> » . 7.40 . 7.00
Zab
, . , 6.70 - 6.50 n •
Kukoricza
. 8.00 , 7.00 * •
Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
„ „ , 2.80
Szalma „ „ „ 1.30
2

Grosz

f o g m ii véisz
Tudósítom ezenm-l a m. t. közönséget
sok oldalról kívánt megérkezésemről, s
van szerencsém egyúttal íudíul adui, hogy
uiindeuneiuU f o g a k a t és f o g s o r o k a t
a legújabb amerikai módszer szerint el
készítek, s általán minden e szakba vágó
megbízást magamra vállalok s azokat lcglelkiismrretesebben teljesítem. E mellett
tauuskoduak bel és külföldi, miut birto
kosa egy Pesten úri utczábau levő fogá
szati teremnek, 12 éveu át szerzett ta
pasztalataim.
Csők 14 napig tartozkadom Pécseit
s kérem eddigi betegeimet valamint a m.
t. közönséget, hogy megbízásokkal engem
megtiszteltessenek.
Maradok pártfogásukat kérve
G ro b z L a jo s
fo g m ű v é sz Budapestről.
Jelenleg Pécsett: Nádor-féleszáloda 18. sz.

Alulírottnak pécs-szigeti városi

kőbányája házzal együt

— „A z A n k r r ' élet- és járatlék
biztosiéi lazaságnál 1879 dik évi szeptembrr liébs ii henynjtatott össziseu 429
bevallás M4G40 Irt biztosítandó összeg
gel. és [H'il.g : 290 bevallás 098.4(0 írttal
halálesetre, és 149 bevallás 210.470 írttal
életesetre.
Kiállítva lön 201 kötvény 464 051
írttal halálesetre, és 140 kötvény 179.685
írttal életesetre ; összesen tehát 401 kötvény
043,730 Írttal.
A havi bevétel volt 116.115 frt halál
eseti dii, és 91.598 frt betételekben, összessen : 207.713 frt.

közgyűlés
c .«/
november 2 án. kellő részvét hiányában
n o v e m b e r 9 - é n . mindenkor délután 3
órakor a t o r n a c s a r n o k helyiségében
meg fog tartatni, melyre a tisztelt tagok
ezennel meghivatnak.
Pécsett. 1879. évi október 29-én.
229(1-1) Kérésé Kálmán, egyleti elnök.
*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal
felelősséget
a s/.erk.

k á p o s z ta v á g á s r a

Sérvbetegeknek
bérmentes levelére a legnagyobb készség
gél ingyeu szolgál az alólirott ezég a szük
séges használati kimutatással az egész u
ártalmatlan Sturzenegger Gottli eb-féle (H >
risenból, Schweiiz)

N A GY F E R E N C Z
laptulajdonos.
II A K S C II E M I L
KIS J Ó Z S E F
felelős szerkesztő.
Szerkesztő társ.

üzletek, ügyvédek, magányosok s.it. ré
szere megrendelhető és rövid idő alatt
kapható F o r s t c r C. M. urnát Pécsett,
Lye°nm-utcza, 8. se. |2 0] 225

A pécsváradi kir. közalapítványi ura
dalom tulajdonát képező összes gazdászati
erdészeti, bér és kegyúri épületek k é m é 
n y e i n e k n ép r e í é s e 1880. évi január
1-től kezdődő bárom egymásután követ
kező évekre nyilvános árlejtés utján vál
lalkozás által fog biztosíttatni.
A nyilvános árlejtés, mely zárt aján
lati versen) nyel vau egybekötve, folyó évi
N u v e m b e r h ó 8 - á n r e g g e l i 10
ó r a k o r a pécsváradi közalapítványi
számtartóságuál lesz megtartva, hol a fel
tételek is hetekinthetők.
Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel el
látva ugyan ott. folyó évi N ío v en ib er
7. d é l u t á n 5 ó r á i g fogadtatnak el.
Ut,ö vagy a feltételektől eltérő aján
latok figyelembe nem vetetnek.
P é c s v á r ad 1879. Október 25 én.
S ey F e re n c z ,

230. (2—1)

HIRDETMÉNY.

IEV-T0K L
A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA.
A* e re d e ti S in g e r v a r r ó g é p e k
fölUluiulhatlanok jóságuk, czélszerü alkalmazható
ságuk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva
minden más fá jta s löánzott gépeknél kedveltebbek ;
ni int azt az évenként emelkedő mennyiség is mu
tatja, mely most több mint telét teszi ki az öszszes amerikai gyártmánynak.
A z e r e d e ti S in g e r v a r r ó g é p e k
legtöbb sokoldalúsággal bírnak, s a legtökélete
sebb scgédkészitlékkel látvák cl, s a legkülönle
gesebb ezélokra rendez.vék be : családi használatul
kéz vagy lábbal hajthatók, s a kézműipar minden
szakának, u. ni. szabók, cz.ipészek, kárpitosok,
szíjgyártók, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg
felelnek.

A t. e r e d e t i S i n g e r v a r r ó g é p e k
az egyediilick, melyek egyszerű czélirányos s köny
nyen megtanulható szerkezettel biruak, melyről
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítási
dijak tanúskodnak, hanem azon körülmény is, hogy
azok majd minden varrógép gyárosnak mintáké
pül szolgálnak.
Az e r e d e ti S in g e r v a r r ó g é p e k
gyári áron s
részlet összeg
minden árfölme^ett >8 a^at
emelés nélkül
J ■* I
nak el, hogy ez
bavorkéu i l e - |
| ^ § által a kevésbé
fizetés és pedig:
vagyonos osz
tálynak is megkönnyittessék egy ilyen kereset
forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

Az eredeti Singer varrógépei
c s a k i i gy v a l ó d i a k , ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a „The Singer Manufacturing Co“ föliratot viselik, s egy G. Neidlinger aláírásommal ellátott igazolvánnyal (jótállási iiv) ellá tla k ; tökéletes jótállás mellett
adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül:
A E im J X G E R
A -The Singer Manufacturing Comp. New-York ■“ főllgynöke.
F ló K R A K T Á R : Pécs és vi
nrtla'’ ki egyszersmind ajánlja a n. é. közönségnek a városházi bol
^
B i tii
i lhelyiségében
i p I v i K Ó t i ’ú l i o n D
i n i i m m lberendezett
in ri-n rlav o R M
/ i r t n l i / i r / i i óés
o rdiszmü-kereskedését.
iio e r m ő t
déke számára fnufcza 1. szám ^
újonnan
norinbergi

OBETKO K

U N G E R A N T A L és fiai
va* k e r e slte d é**e
B.j testen, Dunasor, Petőfi-tér, (Görög-épület),

206. (6 -5 )

Keskeny

Karikás Lajos

útifű - mellcznkorkák,

férfi divat áru és fehérnemű raktára

a tüdő és mellbnjok, köhögés, fojtóköhögés,
rek ed tség és tUdöhuruf liiz.tos gyógyszerei.
A term észet által a szen ved ő em birUdjf
javára terem tett m egb egsrüthetlen keskeny útifű
azon
eddig fel nem derített titkot fo glalja
m agában, m iszerint a g é g e és lég cső rendszer
g y u lla d t nyakhártyájára való azonnali gyors
és enyhítő hatás g y a k o rlá sá ra t az illet • beteg
szervek g y ó gyulását minden tekintetben leh e
tő le g e lő s e g íti.
Miután gyárm
rármányunányun----------- -/?
k n á l a ezukor és *
útifüböli tiszta
nk. küíőnös
különös
* L ---- —*
" ~~ **
kröt kezeskedünk,
figyelem be ajánljuk ható sá g ila g b ejegyzett védjegyünket sa. dobozon
lev ő aláírásunkat, mert osak ezek igazoljak annak valódiságát.

Schmidt Víctor & fiai,

Budapest, Dorottya utcza 3 sz.
a tisztelt közönségnek figyelmébe ajánlja alant felsorolt legjobb minőségű és legfiuo
mabb kiállítású áruit, nevezetesen:
(» d a r a b i n g f e l i é r vagy színes rávarrott gallér és kézelővel
Ö sszesen
6 d a r a l ) a l s ó n a d r á g ...............................................................
12 d a r a b z s e b k e n d ő fehér vagy színes s z é l ű .......................... | 2 9 f r t . 7 5 kr.
12 p á r h a r i s n y a feliér vagy c s í k o s .......................................... J
Ugyan ezen áruk a tulajdon kiállításban de jobb minőségben ö s s z e te n 41 f t. ISO tjr.
Ezen telette jutányos árakat — szemben a felsorolt áruezikkek kifogástalan jó
minőségével — egyedül a kilátásban álló nagyobb forgalom reményében vagyok ké
pe.s a tisztelt közönségnek felajánlani
mély tisztelettel

K a r ik á s L a jo s,

k. szabadal gyárosok Becs, Wiedcn, Allogasie 48.

222 (6— 3)

Lyceum utcza 8 sz. /

számtartó.

D1VATÁRU KERÉSKE D É 8 É T

megrendelések pontosan eszközöltetnek.

li-phatí F0RS1ER (V

C. M. urnái Pécsett,

1549

S z e r íte s z tiíi ü z e n e t e k .

átvettem és ezt újra felszerelve a l e g ú j a b b d i v a t - c z i k k e k i i e l minden
évadra, — tovább vezetni fogom.
Mely alkalommal bátorkodom ajánlani dusválasztéku legújabb
N Ő I
K I I I A K E I, H É I M E T
a legnagyobb választékban úiry a c l i a a u i i r és T e r u o kelméket, továbbá luindeuléle női ezikkeket, bundákat, jopnikat és nagykeudőket, a legjobb hiruevü
gyárból került v á s z o n én a s z t a l t e r í t ő k k é s z le t e m e t , valódi rumlmrgi
zsebkendőket, vászuakat, lepedőket és szalvétákat stl*. szóval minden e szak
mába vágó ezikkeket a légjutányost) áron. I! r i é s n ő i in g e a a legnagyobb
választékban, úgy szinte úri és női ingnyakak, mikre a t. ez. közönség becses
figyelmét bátorkodom felhívni.
Mintákkal kívánatra, vagy levélbeli megkeresésre ingyen szolgálok.
Minek folytán még egyszer kérem a t. ez. közönséget, hogy az előbbeui
ezéghez tanúsított nagyra becsült bizalmával engem is megajándékozni szí
veskedjék.
Mély tisztelettel
(10—9)
l i r e i n e r Jó z se f.

kályhák pontos rajza valamint árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek, — Vidéki

ára 8 fton /

(eskór) levelezés utján gyógyitj t;.tik D r . K i l l i t s c h által
(Drezda Neustadt) ki 11,000 be
tegségi eset kezeléséből a legbővebb gya
korlottságot tueg8zerzé.
221 (3—3)

K F. ti. ö. helyben. Az. illető rovatvezető
éz a corrccfor ama tájki ejezésnek itt he'.ib n tulaj
donított kétértelműségét nem tudta.
I!. S. N em esi id. Az érintett ..tanulmány"
nekünk be nem küldetvén, lelöle bírálatot nem
adhatunk.
V. helyben. Tárczaruvatunk már betöltve
lévén, a felvétel iránt jövő héten határozunk.

Király (fő) utcza Ilabelféle 3 számú házban.
Alólirott tisztelettel bátorkodom köztudomásra hozni, hogy J . W . T r e n M cliien er legjobb hírnévben álló

fa , t-.ösz.éu é s coaki* f ű té s ire alkalmazva. EAatlau o k n t köszörült, e i-zolt és fémzttt márványlapokkal. —
Főraktára a szabadalmazoft Blazicek Brecska télé
vonatu tömkálybáknak, a Swadlo Ferencz féle gyár ké
szítményé, a mai korig a legalkalmasabb kályhák, es
eddig minden kísérte t fütésoé: a legalkalmasabbnak is
mertettek cl;ilynemű kályhákban a legegyszerűbbektől
a legfinomabb kiállitásuakig mindig nagy készlet van.
Ugyszinte használtatnak regi és uj cserépkályhák
betétéül, továbbá légvonat készletül és azt sikerezik, hogy
a flis'f elégetése áliái a tüzelő anyagnál 50°/0 takaritatik.
T a k a r é k t ü z h e l y e k szén ás eoaks- (ütésre al
kalmazva Swadlo szabadalmazott redöi, tüzelési készü
lékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal a tüzelési
anyagban 60o/0 takarittatik.

25. 50,100 és 200 írj
kilós hordókban U
egy méter-mazsa b
[2 vám-mázsa]
A

Ezen kenőcs kitűnő hatását klil- és
belföldön kelt bizonylatok és köszönő ira
tok igazolják. A szállítás a világ minden
részébe eszközöltetik. Egy tégely ára 3 ft.
20 kr. Kapható: Formágyi Fr. sz.-Máriához czimzett gyógyszertárában Buda
pesten.

Niagy M i k l ó s n á l .

(azelőtt J. W. Trenschiener)

v a s k á I y h á k b a n

Savanyu
káposzta

altesti s é r v k e n ő c s r ő l .

Kreiner József Pécseit

ajánl ák legnagyobb raktárukat

miután 3 legújabb káposzta-gyaluval ren
delkezik. s a t. ez. közönség igényeinek
a legjobban megl'elelend.228(1-1)

bérbe adandó, esetleg örök áron eladandó.
— Értekezhetni Orsságut 13. sz. házban

G.

A pécsi koresnlya-egyeslilet részéről
ezennel közhírré tétetik begy a folyó évi

E E L n c L e té s e H s .

Pécsett, Nepomuk-utcza 7-ik szám alatt
ajánlja magát

pilepsia

ST" 3 7 - i l t t é 2 r / ) -

V a r ja o f í á b o r felső nyéki ref. lel
kész urat ezennel felkérem, hogy ezelőtt
bárom évvel nálam hátrahagyott, negyven
oszt. ért. forintnyi tartozását minél előbb
hozza rendbe, mert ellenkező esetben a
bíróság által fogom kényszeríteni köteles
ségének teljesítésére.
Vaiszló, 1879 oef. 30 án
S ra b ó A n ta l,
kereskedő.

Windheim János

Lajos

Megrendeléseknél az ingekre csupán a nyakböség szükségeltetik. '• B

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész,, Lili János,
Spitzer Sándor és Reeb Vilmos urakníl.

Valódi franczia férfi és női k é z i j ü k p á r j a 9 0 1(1%
le g ifja b b ta lá lm á n y it

daráló-

ésörlő-malma
g ő z -, ló e r ő r e é s k é z ih a j t á s r a

nagy fontossággal szeszgyárakra, hizlaló-intézetek és gazdászatra,
M e g lep ő n a g y m u n k a k é p e s s é g , n le s ó ftr é s c s e k é ly h a jtó e r ő a f ő e lö n y e i e z e n m a lm o k n a k .

mm

3 ^ T ic lü .o ls o a r L
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jmmm.

_

Működésben látható:

Z E ^ Y á - lö p gépgyárában, BUDAPESTEN, Gyár-utcza 48. szám alatt.
Képes árjegyzékek minden gazdasági gépekről ingyen és bérmentve. “ÍSSS
.>iyOldatott 'J axüíi á liö ily n á l P ecoeit 1879.

