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K iadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majlátk-tér 2. szám alatt.

Kossuth Lajos levele.
lleltj Ignárz országot kéviselö  

urnák.
Collegno al Baraccone, 1879. nov. 19.

Kedves barátom!
Ön szives volt irataimnak sajtó 

alá rendezését magára vállalni; ámde 
azóta én egy lényeges változáson 
mentem keresztül, a mire önnek talán 
kötelessége leend az olvasót figyel
meztetni.

Élőbeszédemben és kiadandó ira
taimban én, mint a magyar nemzet
tagja jelenek meg.

Sőt a külföld, kormányok és 
nemzetek bennem a magyar nemzeti 
lét megtestesített eszméjével véltek
találkozni.

E magyarsági minőséget az utóbbi 
napokban, a magyar nemzet képvi 
selői által megszavazott törvény 
anaehronisoiussá tette.

Azon magyar nép, melynek pol
gárokká emelkedésében egy kis ré
szen.) nekem is volt, oly képviselőket 
választott magának, a kik elhatá
rozták, hogy az a ki magyarnak szü
letett ugyan, de tiz évig megbízás 
nélkül kiilfóldöntartózkodik, magyar 
polgári minőségét elveszti, ha esik 
haza nem megyén, hogy valamely 
község kötelékébe belépjen, vagy 
valamely osztrák-magyar konzulnál 
uem jelentkezik.

Hogy mi kár. baj, nehézség ér 
liette volna Magyarországot, ha ily 
„ ki magyarosító" törvény nem hoza 
tik? nem értem.

Hogy mi baszna lehet belőle, 
vagy miként felel meg a kor kul
turális igényeinek az által, hogy ily 
törvényt hoz V ezt még kevésbbé 
értem.

Hogy a szabad angol ember a 
középkor homályában tévelyeg, mi
vel hogy azt, hogy ő angol ember, 
s mert angol ember, hát angol polgár, 
oly vele született jognak (inboru riglit) 
tartja, melyet tőle senki a viiágon 
el nem vehet: azt legkevésbé értem; 
hanem azt tudom, hogy ha valaki 
angol embernek iIyest mondana, azt 
kapná válaszul, hogy öltsön szőrzsá

kot, hintsen port, hamut fejére és 
menjen vezekloni, mert káromkodott 
Isten, az emberiség, a természet és 
a kultúra ellen.

Hanem hát a törvény megsza
vaztatott.

Én barmincz éve vagyok külföl
dön és bizony nem az osztrák-ma
gyar kormány megbízásából.

Én Magyarulszág jelen állapotját 
jogszerűnek el nem ismerem; mert a 
magyar nemzet elidegenithetlen lét
jogába ütközik.

Községi kapcsolatba hát nem lép
hetek, mert ez által oly alattvalói 
viszonyba lépnék, mely nemzeti jog
érzetemmel ellenkezik.

Osztrák konzulnál természetesen 
nem jelentkezketem mert annak ha
tóságát magam felett el nem ismerem.

Apostatává nem leszek.
Tehát én is, fiaim is, a kitaszítot

tak közé tartozunk.
Még néhány magyarral az egye

düli emberek vagyunk a kerek vilá
gon, a kik nemzet tagjai nem vagyunk 
A világ páriái vagyunk. 

„Consummatuui est.’4
Tudomásul vesszük.
Fiaim, kik előtt még egy élet áll, 

miután annak jobb részét hazaszere
tetből a gályarabokkal egy lábon, 
azaz polgári jog nélkül elvesztegették 
— fiaim gondoskodni fognak, gondos- 
kodniok kell magokról, hogy világ
páriák ne maradjanak.

Hu az maradok.
Hát kérem, figyelmeztesse ira

taim olvasóit (ha lesznek olvasói!), 
a liol ez iratokban velem mint „ma
gyarral44 találkoznak, olvassák elibe 
e szót: „volt14, vagy e szót: „kita
szított14.

Különben a mi éltem czélját. és 
szivem érzelmeit illeti, vagyok ma a 
mi tegnap voltam, és leszek a szá
momra kimért holnapon át, a mi ma 
vagyok.

Az anyai kebelről eltaszitást a 
változhatlan fiúi szeretet hűségével 
fogom viszonozni mind halálomig.

Szives üdvözlettel
barátja

Kossuth Lajos.

— A  főv. bizottság azon erős
mozgalmával szemKözt, mely a dunusza- 
bályozási munkálatoknak gyökeres meg
változtatását s a fővárosnak az árvízve
szélytől való biztos megvédését tűzte ki 
czélul, a kormánypárt több kiválóbb tagja 
értekezletet tartott s abban állapodott tneg 
hogy a fővárosi mozgalom lecsillapításra 
miudenck előtt azon férfiak eltávolítása 
szükséges, kik az eddigi, hibásnak bizo
nyult szabályozási rendszert képviselték; 
— ezek Hieronymi közi. min. államtitkár 
és Herrick min. tanácsos. Ezen értekezleten, 
Tisza Kálmán min. elnök is részt vett s 
a jelzett megállapodásba belenyugodott. 
A miniszterelnök nehogy a 400-as depu- 
tatió hozzá feljöjjön, inkább maga mery 
le a városházára a küldöttség és felirata 
uak elfogadására.

— A liivatuloH lap követke
zőket közli: () császári és apostoli királyi 
felsége, folyó évi november hó 26-áróI 
keit legfelső elhatározásával, Zichy Ferencz 
gróf es. és kir. nagykövetnek Konstanti
nápolyban, benyújtott lemondási kérvényét 
legkegyelmesebben eltogadui, s nevezettnek 
a ni. kir. Szent István rend nagykeresztjét 
dijmentcseu adományozni méltóztatott.

Országgyűlés,
A képviselőház november 29 iki rö

vid ülésén a beadott kérvéuyek elintézé
sével f glalkozott. Legnevezetesebb moz
zanata a miniszter elnöknek Helfy inter- 
terpellatiójára adott azon válasza volt, 
hogy jövendőbeli, ha a közös miniszterek 
személyében változás lesz, erről a parla
ment hivatalosan is értesittetik. — Az 
Illés végén Molnár Aladár a földraivelés 
ipar és kereskedelmi miniszterhez a phi- 
loxera, — s Halász Bálint az igazságügy
miniszterhez a közforgalom tárgyát képező 
ért kpapirok megsemmisítése ügyében in
téztek interpellátiót.

A deczember 1 cn tartott ülésen a 
delegáczió képviselőházi tagjai választat
tak meg. A függetlenségi párt ezen vá
lasztásban nem vett részt. Ezután letár
gyaltatok és a többség által elfogadtatott 
a jövő év első negyedében viselendő tér 
bekről és fedezendő kiadásokról szóló tör
vényjavaslat (indemnity). Ellene a füg
getlenségi pártról Simonyi Ernő az egye
sült ellenzék részéről Simonyi Lajos br. 
beszéltek. — Az „uj adókról44 szóló tör
vényjavaslatok közül legelsőben tárgyal
tatott a luxus adók egy részének eltör
léséről szóló törvényjavaslat. Helfy az 
összes luxus ezikkekre akarja kiterjesztetni 
a törvény hatályát. — Tisza felszóllalása 
után a tárgyalás másnapra halasztatik. Az 
ülés végén Péeiiv miniszter válaszolt a

ház osztatiau figyelme közt Királyi Pálnak 
a fővárosi Dunarész szabályozása tárgyá
ban tett interpellátiójára. A közlekedésügyi 
miniszter a kormány eddigi eljárását a 
szabályozások körül téveseknek jelenti ki 
s tudomására hozza a képviselőháznak, 
hogy a kormány más s a főváros és az 
ország érdekeinek megfelelő szabá'yozási 
politikát fog követni. — Királyi Pál vá
laszában Heirich és társainak eltávolítását 
követelte, mert — mint nagyon helyesen 
megjegyzé — addig e téren a kormány 
Ígéretei daczára az ország érdekeinek 
megfelelő intézkedéseket uem várhat, inig 
a most elitéit rendszer megteremtői a sza
bályozási ügyek élén maradnak. — Királyi 
Pál beszédét a ház helyesléssel fogadta 
— a miniszteri választ pedig tudomásul 
vete.

A deczember 2 iki ülésen folytatta a 
ház az adótörvényjavaslatok tárgyalását. 
A cseléd kocsi és lótartási adó megszün
tetése elfogadtatott, a tekeasztal és játék
helyiség adó peig az ellenzék indítványára 
a pénzügyi bizottsághoz visszautasittatott. 
Szalay Imre a vadászati adó leszállítását 
s a fegyveradó eltörlését indítványozta, 
azonban indítványát a ház 6 szavazat 
többséggel elvetette.

November 2-án a főrendiház is tartott 
ülést, melyen a véderőtörvényjavaslatot 
tárgyalta le. A közös hads reg intézménye 
ellen br. Prónay Dezső mondott kitűnő 
beszédet melylyel természetesen a vörös 
tálára és hermelin galléru urak közt csak 
borsót hányt a falra.

Külföld.
A keleti ügyek egyre bonyolultabb 

alakot kezdenek ölteni. Legmegbízhatóbb 
konstantinápolyi jelentések szerint a musz
ka-török szövetség bevégzett tény, mely 
azonban a szerződés életbeléptére megsza
bott határidőig titokban tartatik. Török
ország azon engedményekért, miket’Orosz- 
ország a portának biztosit egy nagy bol
gár birodalomnak a Balkán félszigeten 
leeudő alakulását is semleges,szemmel nézné. 
Londonból érkezett hírek szerint Said pasa 
eszközölte ki ezen teljes bizonnyal fenálló 
egyességet.

A czári kormáuy csakugyan úgy vi
seli magát bű oroszai közt, mintha kele
ten már rendén volua a szénája. Novem
ber 30-án. Dolgorncky főkormáuyzó paran
csot menesztett a katonasághoz, melyben 
felhívja őket, hogy tüntetések alkalmával 
fegyveres erővel támogassák a rendőrsé
get, egyúttal császári ukázzal Tsernigow 
Poltava, Knrsk Ősei és Woroues kormány
zóságokban ostromállapot hirdettetett ki.

Afdinger polgár mester felelete 
Slmontay bizottsági tag fnter- 

pellatiojára.
P,':cs szabad kir. város köztör vény ható sága 
részéről 1879 ilc évi november hó 25 én 
folytatólag tartott rendes közgyűlésről felvett
j e g y z ő k ö n y v n e k  k iv o n a t a

Majorosy főjegyző — Simonfay János 
bizottsági tag ur részéről tegnapi napon 
a közgyűlést megelőzőleg, vagy is déle 
lötti V, 9 órakor beadott és a polgármes- 
terkez intézett interpellátiót felolvassa.

(Az interpellatio múlt számunkban kö
zölve lett.)

Ezen feltett kérdésekre polgármester 
ur oly megjegyzéssel, hogy azok bár szo
rosan véve őt nem illethetik, mert azok 
tárgyát a bizottsági közgyűlés factumai 
képezik s bár a kérdést tevő ur jelen 
sincs, kötelességének tartja a felvilágosító 
választ pontonkint a következőkben meg
tenni, n: m:

Az e l ső  k é r d é s r e :
A sátortábornak itt ke'ybeui felállítása 

iránt a közhangulat hatása alatt s meg
győződésből is, általa a honvédelmi minisz
ter ő méltóságához a város közönség nevé
ben áldozatok kilátásba tétele mellett í. é. 
felírnál- hóban kérvény intéztetett, mely 
kérvény f. é. mártius bő 27-én tartott bizott
sági közgyűlés részéről egész terjedelmé
ben elfogadtatván, a honvédelmi minister ur 
részéről elrendelt vegyes bizottsági tár
gyalásokra. az állandó gazdasági választ
mánnyal ő is kiküldetett.

Az ekkori megállapodásokról a gaz
dasági választmány f. é. április hó 4-én 
a bizottsági közgyűléshez jelentést tett, 
hangsúlyozván azt, hogy a sátortábornak 
itt helybeni felállítása esetére kívánatos 
volua a szükséges 42 hold telek megvéte
len felül több rendbeli áldozatokat is meg
hozni. —

A gazdasági választmány ezen véle- 
ményes jelentése a f. é. április hó 16-án 
tartott közgyűlésen tárgyaltatván 64/3863 
számú határozattal az kiindulási alapul 
elfogadtatott s ő küldetett ki, hogy a további 
tárgyalásokat a jelzett minisztériumban 
közvetlenül eszközölje; egyúttal kimon
datott az is, hogy ezen jelentés beérkeztével 
fog a sátortábor ügyében a végleges hatá
rozat megbozatni.

Az ennek folytán Budapesten általa 
megkezdett, s belybeD a gazdasági választ
mány számos tagja közbenjöttével f. é. julius 
bó 25-én folytatott vegyes bizottsági tár
gyalásokról felvett jegyzőkönyvben a szük
séges telken felüli minden egyéb áldoza
tok mérve, teljesen praecizirosztatván, ezen 
jegyzőkönyv alapján tétetett meg a f. é. 
augusztus hó 22-én tartott tanácsülésből 
a bizottsági közgyűléshez az ujabbi jelen- 
tés a mely f. é. augusztus bó 29-én kivá-

T á a e z á .
A k é r e j íe tő i iő * )

— Néproiuáncz. —
Vígan pattog a tűi a gazda konyháján.
Kék tust szállt a légbe a ház kéményéből; 
Rendén van az udvar, a t istálló gőzül,
'Jelel a jószág, s benn mulatnak egyvégből.

Nagy itten a jómód, nagy itten a vigság. 
Nincs szeri, se száma a vendéglátásnak,
Ka ez igy megy régtol, sok esztendő óta,
A hogy Márton gazda lett ura a háznak.

A szomszédok pedig, a kik mindezt látják. 
Nagyokat sóhajának, suttogva beszélnek,
S a mi ebből eljut jó Márton gazdáig.
0  azt is nagyhetykén ereszti a szélnek.

Tudja egész világ, tudja egesz helység.
Miként jutott ahhoz deli Márton gazda : 
Szegény ember volt o, csak tariszny-ás zsellér. 
S kenyerét úgy adta másoknak a haszna.

Dolgozott s igy élt meg élete párjával 
A kit egy szép napon elűzött magától.
Kevés idő telt el. mikor csakhamarján 
Egy tele, bő ház lett a szűk tarisznyából.

Dolgát az Úristen egyszerre főivitte — 
Dehogy az Úristen! ez csak olyan mondás. 
Mert bár ettől kezdve 5 lett első telkes, 
Boldogabb volt nála az utolsó kondás.

Boldogabb bizony, hejh! mert szemet vetett ra 
A megholt bírónak híres felesége,
A ki eszét vette jó Márton gazdának.
Minek lakodalom lett aztán a vége.

S bár e lakodalom soha sem ért véget,
Nem irigyli senki szegény Márton gazdát: 
Minden ember tudja, hogy az új menyecskét 
Szivéhez csak amúgy lógóként akaszták.

Hejh! az a sok telek, fehér ház és jószág,
Az vette el eszét, nem is az az asszony,
Ezek jóvoltából foly a vigság most is,
De nincs öröm, mit a sors meg ne akaszszon.

*) Mutatványul a „Képes Családi L
vember 15-iki számából.

S főkép ily örömet! . . .  lm a pitvar-ajtón 
Éhezőn, didergve, megtört nő jelen meg,
S emlegeti halkan az Isten irgalmát,
Mi ha van Istennek, nincs az embereknek.

Egy jóllakott cseléd rivall ra belülről: 
„Takarodjék, — úgymond — nem érünk rá 

mostan!“
Hanem a szegény nő, szemeit lesütve,
Csak kér. csak eaedez s allva marad ottan.

Állva marad, miglen kilép Márton gazda. 
Egyet lép előre, azután megdermed,
S nézi, nézi ezt a rég nem látott képet,
S azt hiszi, hogy mindjárt a szive reped meg.

„Egy kis a l a m i z s n á t — cseng az szelíden — 
Márton gazda hallja s összeszorul ajka, 
Morzsolja markával két ingujja végét. . . 
Morzsolja, míg kitör egy kinos sóhajba.

S félre néz, bár ott á ll. .. lép egyet, de hátra .. 
Majd ismét reá néz, oly szívesen, szépen, 
Aztáu oda rohan, ráborul s zokogja :
„Én édes, egyetlen, első feleségem !“

S veszi a tarisznyát, veszi azt a régit,
— A kamrán üresen szögre volt akasztva — 
S megfogva kezét a kéregetőnönek,
Búcsútlan vele megy, megy-megy Marton gazda.

Benedek Aladár.

Irataim az emigráczió- 
ból.

Kossuth Lajos.
(Előszó.)

(Folytatás.)
És én azt hiszem, állandóvá lett. A 

változott viszonyok hamut hinthetnek a
rokonszenves érdeklődés parázsára a magyar
név iránt, mely a szabadság egy Istenét 
imádó népek, házi tűzhelyénél a világ 
minden részén othonossá lón. Meglehet, 
hintettek is. A mai magyarban, mely az 
osztráknak nevezett hatalom politikájának 
örvényében kering, bajos arra a magyarra 
reá ismerni, a ki harmincz év előtt eltde- 
geuithetlen ősi jogát ugyanazon hatalom

tól fegyverrel kezében számon kérte volt: 
de ha úgy találna megirva lenni ama 
könyvben, melyet a vallás, a gondviselés 
könyvének nevez,hogy az események kereké
nek forgása a múltat a jövendőben újra 
jelenné teszi; a hamvaiból felrámadan lőtt 
magyar Plmenix meg fogná látni, ho y 
a világ rokonszeuvénck behamnzott pará
zna újra lángra lobban s a magyarnak 
nem lenne oka magát elhagyatottnak 
érezni.

A mi tevékenységem második iráuyát, 
az európai viszonyok ismeretéből moritte- 
tet illeti:

A 49 iki forrongásra Európaszerte az 
a bizonyos állapot következett, melyet az 
ember a kareztéren lát a csata után. Az 
a bizonyos rémülete* cseni, mely borzal
mat okoz. A halottak ott fekszenek elte
rülve. A sebesültek nyöszörögnek, nyö
szörgésük oly irtózatos, különben csend 
van. Csak a dögmadarak sivilauak a rueg- 
fertőztetett levegőben, csak a halott fosz
togatók sürögnek és segítenek halottá tenni 
azt, aki még él.

Ilyen volt az állapot Európában, 49 
végével, 49 után. A ki meghalt; hát meg
halt; a kit felakasztottak, hát felakasz
tották; a kit börtönbe vetettek, hát ott 
siulődött, a ki bujdosott, hát üldözték, a 
kinek elkobozták vagyonát, hát családja 
megtaun't koplalni; a nép fiát elvitték 
katonának, hát ment, megróvták a népet 
terhes adóval „de plenitudine potestatis14 
hát arczának véres verejtékét cltízette, az 
árvák, özvegyek sírtak — titokban, a pol
gárok átkozódtak — titokban a legrej
tettebb kamarákban, jól bezárt ajtók s 
ablakok mögött — különben csend volt; 
mint a sírban van. És a hatalmasok ezt 
a „rend és nyugalom44 állapotának nevez
ték. Nekik saját szótáruk van. „Európa 
ordini .et trauquillitai asserta14 49-beu, 
mint „libertati asserta44 15-ben.

Pedig a 49-ik reactió sehol sem terem
tett oly állapotot, mely tartósságra szá
míthatna. Sehol az egész continenseu. Kiütni 
a kardot a kézből, uem aunyit teszeu,

mint a sziveket megnyugtatni. Az európai 
coutinens cgy vulkán volt, uem füstüllgött 
de forrott érezhetőleg. Az embernek csak 
a földhöz kellett hajolni, hogy meghallja, 
miként zúg a mélyben alant. Zúgása még 
hozzám is elhatott a kntahyai kaszárnyába. 
Mikor pedig Matseillesig érkeztem, ott 
zúgott hajóm körül a Marscillaise viharos 
accordjaiban. Még a levegő is tele volt 
couspiratióval. Mimién ember conspirált 
jobbra vagy halra, még azok is couspirál- 
tak, akik azt gondolták, hogy nem conspi- 
ralnak. Még olyan emberek is eouspirál- 
tak, a kik ma már irtózatosan csodálkoz
nak maguk felett, hogy ők valaha conspi- 
ratorok is lehettek.

Mi magyar emigránsok uem conspi- 
ráltnnk. Nem volt reá szükségünk. A 
száműzettek nemzete bizonyos tekintetben 
szabad nemzet: — szomorú szabadság, 
de mégis az. A politikai számüzöttnek 
homlokára van irva, hogy minő táborba 
tartozik. Hite és vallása jelvényét nem 
kell töltés-táskájába rejtenie. Ha akarná, 
sem rejtheti el. Csak ne sértse az ország 
törvényét, mely árva fejének wenhelyet 
adott, szabadon áldozhatik politikai reli- 
giójáuak oltárán.

Hanem, ha nem couspiráltuuk is, 
nekem most a meghisusult remények siva
tagában is úgy látszik, hogy nekem, mint 
a magyar 49-iki zászló egyik őrének, 
külföldön az akori viszonyok között haza
fiul kötelességem volt, a„ európai vulkán 
forrongásának phásisait szemmel tartani, 
nehogy kitörése meglepjen, s a meglepe
tés folytán elvesszen a nélkül, hogy az 
lenne, a mi talán lehetne: alkalom sze- 
reucsétleu hazám számára.

Az innen eredt viszonyok etnigráeio- 
ualis életem történetébe tartoznak. Nem 
mondhatom, hogy e viszonyoknak hazám 
javára gyakorlati haszn it vehettem A 
világ-események más fordulatot vettek. Az 
a vulkán, mely egy világra ható nagy 
kitörés előjeleit viselte magán, egy helyütt 
megkérleltetett: más helyütt szeletig űré 
talállt; bar nádik helyütt partialis kitörés

ben csillapúit le ; negyedik helyütt (épen 
ott, hol érdekeink leginkább találkoztak) 
a nemzeti aspiratiókkal magát bölcsen 
azonosító hatalom által, a vulkán tüzanyaga 
rendezett hatalmi csatornába tereltetett.

Vau azonban ez eszmekörbe tartozó 
tapasztalataim sorába egy vonás, mely 
sem nem magánjellegű, sem a magyar 
emigráció házi életére nem szorítkozik, 
hanem a magyar nemzet történelméhez 
tartozik.

A mint Bostouban 27 évvel ezelőtt a 
nagyszerű lépcsőzetre lépnék, mely a 
Capitolium büszke épületéhez felvezet, mely
nek nyílt oszlopcsarnokában Massachusets 
állam senatusa és képviselőháza elnökeik
kel s az állam kormányzóval élükön fedet
len fővel állottak, hogy a népjog meg
sértésének súlya alatt elbukott magyar 
n tűzetnek megadják — személyemben — 
a tisztelet és testvéries rokonszenv adóját 
szemembe öltött a homlokzat előtt e.uelt 
diadalmi iv: rajta Massachusets állam 
címere e körirattal: „euse petit placidatn 
sub libertate quieteiu*) és alatta egyik

„There is a comuiunity in thedes 
tiuies ol kumauity.“

(Az emberiség rendeltetésében közös
ség [solidaritasj van).

És amá szabad, növelt boldog minta 
államnak, (melyben sem írástudatlan ember, 
sem koldus, sem rozzant ház nincs) kor
mányzója engem kézen fogott és ama sza
vakra mutatva, Isten szabad egének láttára 
felhívott, mondjam meg nemzetemnek : bíz
zék ama szent igazságban: és legyen biz
tos felöle, hogy az egyesült államok hatal
mas köztársasága ama szent igazság sze
rint fog irányában cselekedni.

És e biztosítást a Népnek oszesereg- 
lett százezrei egeket rázó kiáltásban han
goztatták vissza.

Nekem, a hontalan vándornak jól 
esett a népek közötti solidaritásnak ez

*) Egy kardot markoló kél van dinerben, s 
kóriratúl az idézett jelszó Algeraon Sidney jel
szava. Egészen igy szól: „Maaus haec inimtea 
tyranuis, euse petit placidatn sub libertate ipuietem.*



lAan ezen tárgy miatt tartott a számos 
bizottsági tag jelenlétében lefolyt rendki- 
közgyülés alkalmával részletesen tárgyal
tatván, a szabályrendelet rendelkezéséhez 
képest névsor szerinti szavazás ntján elért 
nagy többség által mindenben elfogadtat
ván, a magas honvédelmi miniszter nrral 
annak értelmében az egyezmény megköt
tetni rendeltetett.

Az ekként az iratok alapján elmon
dottakból tehát nyilván volt, hogy a kér
déses barakk ügy nem meglepő módón 
hozatott elintézés végett a közgyűlés elé, 
hanem maga a közgyűlés által készítetett 
a végleges elhatározásra elő, s igy nézete 
szerint, az eljárás ellenében sem a törvény- 
hatósági szabályrendelet, sem pedig a tör
vény alapján alapos kifogás nem tehető, és 
pedig annál is kevésbbé, mert ezen hatá
rozat" bár köztudomású volt s a hirdet 
ményi táblán ki is függesztetett, ez ellen 
felfolyamodvány be nem adatott, s mert 
a meghozott áldozatok elidegenítésnek nem 
is tekinthetők, miután a kötött egyezmény 
értelmében a telek tulajdonjoga a város 
közönség részére fentartatott s az ottan 
emelendő épületeknek a város részére egyes- 
ség utjáui megváltása is biztosíttatott; de 
különbeu is meggyőződése szerint a törvény- 
hatósági szabályrendeletnek kérdést tevő 
ur által hivatkozott § sa szerint elöleges 
meghívás, a közgyűlés eddigi gyakorlata 
szerint csak is oly ügyeknél eszközöltetett 
amelyeknél a város ingatlan vagyona egy 
részének elidegenítéséről volt szó, mely 
gyakorlatot a város közönség szenvedő 
tartozásai egv részének a Dnnagőzhajo 
zási bánya társulat által fizetett 100,000 
ft tőke részletböli kifizetése úgy ugyan 
ezcu tőke terhére a szegényház alapítá
sára megszavazott 50,000 ft iránti intéz
kedés eléggé bizonyít.

A m á so d i k k é rdés :
Igaz ngyao, hogy a közgyűlésnek f. é. 

131 szám alatt hozott határozatában kité
ve vanak, hogy az említett egyezmény 
a jogügyi bizottságnak bemutatandó; eu- 
nek meg nem története azonban egyedül 
elnézés következménye; de ezen csekély 
formahiba, a dolog lényegére a legcseké
lyebb befolyással sem volt, minthogy a 
kötött egyezmény egészen a fent hivatko
zott közgyűlési határozat pontozatait fog 
latja magában.

Nem áll tehát az, hogy ő önkényesen 
mellőzte a jogügyi bizottságot, mert ő a 
kőzgjüiés határozatainak megfelelni min
denkor szoros kötelességének ismerte.

A h a r m a d i k  k é r d é s r e :
Igen is megvan győződve, hogy a 

meghozott áldozatok többet, mint a meny
e i r e  azok felszámítva voltak, nem tesz
nek s arról is meggyőződve vau, hogy 
ezen hazafias áldozatok a város közönség 
anyagi és erkölcsi érdekében hozattak meg.

A n e g y e d i k  k é r d é s r e :
Ez ügyben a közgyűléshez beadott 

előteriesztés alapjául, a gazdasági választ 
mány véleménye szolgált.

Az ö t ö d i k  ké  r d és r e
A sátortábor (elállításához felajánl! 

3800 köbméter fára nézve, azon erdőiészt, 
a melyből ezen famennyiség kiszolgálandó,
; Itala elölegesen uem jelentetett ki azért, 
mert a gazdasági választmány, amelynek 
tagja az erdőmester is f. é. julius hó 25 én 
telvett jegyzőkönyvében világosan kije
lenté. hogy ez a rendes vágásban adaudó 
meg, mely véleményezéssel szembeu az 
erdő elöleges kijelelése felesleges volt 
annál is inkább, mert a gazdasági választ
ünnepélyes elismerése egy oly állam részé 
röl, melynek törvényhozásában a magyar 
ügynek tüzetes megvizsgálása után ki lett 
mondva: hogy szabadságharcunk jogos és 
igazságos volt, hogy az orosz iuterventio 
a nem7.etközi jognak vastag megsértése 
volt, mit az alkotmányos szabadság fen- 
tartásánál érdekelt nemzeteknek komoly 
megtorlás alá kellett volna venniük s hogy 
minden alkotmányosan kormányzott nem 
zetuek kötelessége és érdekében is van a 
legbensőbb viszonyba lépni egymással, a 
végett, hogy a kényuralom támadásainak 
visszaverésére erejüket minél sikeresebben 
egyesíthessék.

Az orczeánon túl ily ünnepélyesség
gel hirdetett solidaritásuak érzetét termé
szetesen feltaláltam Európában mindazon 
nemzeteknél, melyeknek 1849-ik viszon
tagságai a .száműzettek esaládjának“ sorait 
szaporították, de a mi a magyar nemzet 
tüggetlen létének európai súlyát igen jel- 
zeteseu illusztrálja, az a kiváló fontosság, 
melyet a solidárisnak ismert európai sza
badság érdekeinél nemzetünknek mindany- 
nyian tnlajdonitottak. még azok is, kik 
földiéirati helyzetüknél fogva a magyar- 
országi esélyek közvetlen kifolyásának 
körén kívül állanak. Mindanyian át vol
tak hatva annak érzetétől, hogy a magyar 
szabadságharc az első pereztöl, de külö
nösen az orosz iuterventio közbelépése óta 
hazánk határain messze túl kiható, európai 
érdekli volt: hogy ami barezuukban — 
miként én magam is modám Szegeden — 
Európa szabadságának barcza vivatott. 
Ez, és azon körülmány, hogy az osztrák 
császár külsegitségéhez volt kénytelen elle
nünk folyamodni, hogy két nagy hatalom
nak nemcsak összes haderejére, de még 
a lelkek talaját sötétben aláturkáló vakan- 
dok mesterségére is szüksége volt, misze
rint az igazság fegyvere kezeinkből kies
sék, és a dicsfény, mely a „Honvéd* ne
vet körülvette; és végre az, hogy midőn 
Európaszerte már minden minden más nép 
elbukott, mi még állani tudtunk, s a bős, 
de el hagyatottságában nyomatéktalan Ve 
lenczével utolsónak tartottunk ki a szabad
ság barezterén ; oly fontosságot adtak a 
magyar nemzetnek, hogy — mondhatom 
— egy idősebb testvér tekintélyével lett 
fe^házva, solidarjs európai szabadság

mány hivatkozott jegyzőkönyvét az erdő • 
mester is aláírta, s igy joggal nem mond
ható az, hogy ez ügyben az erdőmester 
mint szakközeg, köllőleg meghallgatva nem 
volt. —

A h a t o d i k  k é r d é s r e .
A közgyűlés f. é. 131 és 176számuhatá

rozatait a fentiek folytán egész terjedelmében 
érvényesnek tartja és azok végrehajtását 
addig, amig a közgyűlés részéröl más uta
sítást nem nyer, szoros kötelességének 
ismeri, miután a közgyűlési határozatok 
felülbírálása hatásköréhez nem tartozik s 
az a város érdekében megengedhető sem 
volna, hogy valamely hozott határozat 
végrehajtása a polgármester tetszésétől 
fiigjön.

Mely válasz a közgyűlés által tudo
másul vétetett.

Válasz a polgármester 
feleletére.

A czimül telvett tárgy kellő uiigért- 
hetése és részemről az ismétléseknek ki
kerülése végett — mindenekelőtt utalnom 
kell a t. olvasót — a közgyűlési jegyző
könyv alapján e czélból alább közölt 
polgármesteri feleletnek, és e lap múlt 
számában egész terjedelmében ismertetett 
interpellatiómnak elolvasására és egybe- 
tartására.

Interpellatióm első kérdése a legfon
tosabb. s az erre adott felelet a legterje- 
dékenyebb lévén — észrevételeimet és 
czáfolatomat főleg ezen első pontnál adott 
feleletre teendem. E pontra vonatkozó fe
lelet első része a tett alkudozások és tár
gyalások történetére vonatkozik, melyből 
az tűnik ki, hogy a sátortábor itthelyi 
felállításának eszméjét a polgármester úr 
pendítette és érlelte meg. O vezette a tár
gyalásokat mindenütt, és az ügyet időről 
időre a közgyűlésnek ő készítette elő, és 
pedig akként, hogy mindazon bizottsági 
tagok, kik egy, vagy más szempotból a 
sátortábor itthelyi felállítását kívánatosnak 
tartották, s kiket ez ügybe beavatni jónak 
talált — a gazdasági választmányban 
vagy egyebütt az áldozatok mind nagyobb 
mérvének elfogadásához lassan hozzájárni- 
tak A közgyiiléshez'tett előterjesztések pedig 
oly módon és alakban tettetek, hogy ott 
ezen előterjesztések alapján hozandó ha
tározat, már az utáua következő közgyű
lésnek ugyanezen tárgyban hozandó batá 
rozatát pracocciipálji, vagyis előre lefog
lalva tartsa, és ha egyik közgyűlés vala
minek pótlását, teljesítését, vagy előter- 
jesz'ését rendelte e! — ez már a jövő 
közgyűlésig elfeledve lön, sem az előter
jesztésben, sem a közgyűlésen többé szóba 
sem hozatott. Nem volt, ki bizonyos ré
szében a közgyűlés határozatát teljesítse, 
s nem volt ki annak teljesítését megköve
telte volna. Így történt aztán, hogy habár 
a f. é. augusztus 29 én tartott közgyűlés 
a szerződést olykép fogadta el, hogy az 
a jogügyi bizottsággal közöltessék, s en
nek véleményével végleges jóváhagyás vé 
gett a legközelebb e tárgyban tartandó 
közgyűlés elé terjesztessék — a szerződés 
aláíratott uemcsak, baneiu a belügymi
niszter ur által is jóváhagyatott, mielőtt a 
jogügyi bizottság megliallgattatott, s mi 
élő t ennek véleményével a szerződés vég
leges jóváhagyás végett a közgyűlésnek 
előterjesztetett volua. Sőt a t. é. okt. 27-én 
e tárgyban tanácskozó közgyűlésen ez már
csaladjának táborában, kire mindenki biza
lommal, reménynyel tekint.

Egy megtakarított fillérje ez a múl
taknak; mdy ba a jelenben kiesett is a for
galomból, a jövendőben még értékre juthat.

Az európai viszonyok ismeretéből merí
tett tevékenységi iránynak egy másik lap
jára azon összeköttetések tartoznak, melyek
be a erimi háború alait a hadviselő hatal
makkal jutni megkisérlettűk; az 1859- 
ki s 1866 ki háborúknál pedig a magyar 
emigráció valósággal el is jutott.

A legutóbbi orosz török háború kimene
tele, — mely irtózatosan be fog nyúlni 
Európa jövendőjébe — kézzel foghatólag 
bebizonyította, menynyire igazam volt, 
midőn aerimiai háboru alkalmával érvényt 
iparkodtam szerezni azon politikai axió
mának, hogy a keleti kérdést csak a 
magyar és lengyel ügynek együttes fél
karú ásával lehet azon — fájdalom elkö
vetkezett — katastrófától megóvni, hogy 
az orosz hatalmi sphacra vészterhes kiter
jesztésére ne vezessen. A török porta ezt 
belátta, és semmit sem óhajtott inkább, 
mint azt, hogy az ésszerű politikai kom
bináció érvényre jusson. I)e uyugoti szövetsé
gesei, Ausztria iránti tekintetből, megfog
ták kezét. Hazámnak a goudviselésszerü 
alkalomhoz kötött reményei füstbe mentek.

Az 59 iki olaszországi háboru szövet
séges viszonyba hozta a magyar emigrá
ciót a franciák — akkor tiatalmas— csá
szárjával mulékouyan ; az olasz királyi 
kormánynyal tartósabbau egész 1867-ig; 
— az 1866-ki háború a poroszszal is.

Úgy látszott mindkét alkalommal, 
mintha az Isten könyörülctének angyala 
a szabadulás örömpoharát nyujtauá a 
sokat szenvedett magyar nemzet felé, — 
a meg hiúsult remény üröm pohara lelt 
belőle. — Első alkalommal a véres, nem 
könnyű, de gyors győzelem az osztrák 
felett, vette el ajkainktól az öröm-poharat 
és a győztes imperátor félelme attól az 
összeütközéstől, mely tizenkét évvel később 
elkövetkezett, s melynek 59 ben elejét 
vehette volna — A 66-iki háborúnál pedig 
elütötte ajkainktól a poroszok könnyű s
gyors győzelme, és még in k áb b ------- a
nemzet maga — — — akkor már az 
osztrák-magyar dualismns párája telitgette 
a levegőt. (Vége köv.)

többé szóba sem hozatott, és az előterjesz
tés már csak is az ügylet teljes befejezése, 
és ennek alapján a szerződés teljesítésére 
vonatkozott.

Egyébiránt mindez még uem lénye
ges, valamint nem vitatom most azt sem, 
hogy a sátortábor itthelyi s különösen 
ily áldozatok mellett felállítása a város 
közönségére nézve előnyös-c, s hogy en
nek lesz-e kedvező befolyása a város szel
lemi s anyagi emelkedésére, vagy sem. A 
lényeges az, mit a polgármester ur is fe
leletében beismerni kénytelen volt; hogy 
egyetlen egy közgyűlés sem hivatott a tör
vényhatósági szabályrendelet 1-ső § -a  ér
telmében össze ; hogy egyetlen egy oly köz
gyűlés sem tanácskozott és határozott ez 
ügyben , melyen az ezirán ti határozathoz a 
bizottsági tagok általános többsége hozzá  
já ru lt v o ln a ; sőt hogy azou közgyűlése
ken, melyek ez ügyben határoztak — még 
a bizottsági tagok többsége sem volt je
len ; pedig törzsvagyon elidegenítése vagy  
lényeges á ta lak ítása  fölött hozott határozat 
csak úgy érvényes, ha ezen határozathoz 
a szabályrendelet 1-sö § -a  értelmében 8 
nap e'ött kihirdetett és összehívott közgyű
lésen a b izottsági fogok általános többsége 
névszerinti szavazás mellett hozzájárul.

A polgármester ur feleletében jónak 
látja azzal védekezni, hogy a f. é. aug. 
29 én tartott közgyűlés kiválóan ezeu 
tárgy miatt hivatott össze, s hogy a sza
bályrendelet értelmében megejtett névsze
rinti szavazás mellett hozatott ez ügyben 
határozat. Ezen állítás — ha egyáltaljá- 
ban valami tekintetben mentségül, szolgál
hatna i i — nem á ll ; — mert a szabály- 
rendeletnek meg nem felelő közgyűlési 
meghíváson — jól emlékszem reá, szük
ség esetében fel ts mutathatom — egyéb 
tárgyak közt ezeu tárgy ekkép jeleztetett: 
„a sá to r tábor ügyében te tt alkudozások  
eredményéről tanácsi jelentés. “ Ugyan ké- 
dem : ez alatt lehet-e érteni a sátor tábor 
felállítása végett hozandó áldozatok elfo
gadása, vagy ezen áldozatokra szükséges 
törzsvagyonnak akár elidegenítése, akár 
lényeges átalakítása fölötti tárgyalásnak 
kitűzését ? Hiszen ezen közgyűlés a tárgy
nak ily eldugott, vagy elrejtett módon lett 
kiírása mellett, még akkor sem lett volua 
jogosított határozni, ba az a szabályren
delet 1 ső §-sa értelmében egybehiva —- 
és a bizottsági tagok azon kellő számmal 
képviselve lettek volua is. A névszerinti 
szavazás sem a szabályrendelet 1 ső § sa 
értelmében, hanem azon véletlenség foly
tán eszközöltetett, mert 10 tag kérte, s ha 
nem kéri, a főispán ur, mint bármely kö
zönséges ügyben — itt is ezen szavazás 
nélkül mondja ki a határozatot. — Meg
jegyzendő, hogy minden tárgyban — mely 
nem törzsvagyon elidegenítését vagy át
alakítását tárgyazza — 10 tag kivonatára 
névszerénti a szavazás. Az tehát hogy a 
szállá'\ rendelet értelmében ezeu tárgy ter
mészetének megfelelő névszerénti szavazás 
eszközöltetett — elferdítés, helytelen hi
vatkozás a szabályrendeletre.

Ebből következtetve nem értem: mi 
czélja van azon nyilatkozattal, hogy ezen 
ügy nem meglepő módon hozatott elintézés 
végett a közgyűlés elé, hauem maga a 
közgyűlés áltaí készítetett a végleges el
határozásra elő. — Hát nem meglepő mód 
az, legalább azokra nézve, kik a törvényt 
és szabályrendeletet arra valónak tartják, 
hogy az mindenki által megtartassák — 
ha a szabályrendeletnek megsértésével, tel
jes mellőzésével szereztetik valamire köz
gyűlési határozat? Vagy talán az volt a 
czélja e nyilatkozatnak, hogy a szabály
rendelet megsértéséből származható fele
lőséget a közgyűlésre tolni lehessen? min
denki tudja, a ki érti, hogy a közgyűlés 
soha sem készít ügyet elő, hanem minden 
ügy a közgyűlésnek előkészítve terjeszte
tik elébe. Itt előkészíttetett és előterjesz
tetett a polgármester ur által, a többi: a 
gazdasági választmány és a tanács csak 
formaságul szolgáltak.

Hogy ezek után mégis azt mondhassa 
a polgármester ur, hogy az itt követett 
minden izében szabályrendelet, s igy tör
vény ellenes eljárás ellen, sem a törvény
hatósági szabályrendelet, setn pedig a tör
vény alapján kifogás nem tehető, ehez én 
szercuteiu nagy bátorság, talán elbizako 
dottság, vagy megszorultság kívántatik. Az 
pedig, hogy ezen törvénytelenül hozott ha 
tározat köztudomású volt volna, és a hir
detményi táblára ki lett volna függesztve, 
tagadásba veszem, és puszta állításnak 
nyilvánítom, miután én is, és velem szá
mosán a bizottsági tagok, ha hallottunk 
is valamit az ügyről — ezt végleg eliuté- 
zettnek nem gondolhattuk azért, mert a 
szabályrendelet értelmében a közgyűlésre 
meghiva netn lettünk, és a hirdetési táb
lán is a határozat egyátaljában, a tárgy 
kitűzése pedig a szabályrendeletnek meg 
fe'előleg nem lön kihirdetve. Vagy azt hi
szi a polgármester ur, hogy ha a szabály- 
rendelet ellenére a város törzsvagyona fö
lött arra nem illetékes közgyűlés által ha
tározat bozatik — ezen határozat, ha fel
folyamodvány be nem adatik— érvényes? 
Én úgy gondolom, hogy ezen felfogás na
gyon téves, ha nem megtéveszteni akaró. 
Ilykép a szabályrendeletnek kijátszása 
könnyen lehetséges volua és pedig — a 
mi még jogilag nem létezik — u;y, hogy 
a törvénytelenség — törvényessé válnék. 
A szabályrendelet határozottau tiltó intéz
kedést tartalmaz, ezt tehát ép agy nem 
szabad tenni, mint a mit a törvény tilt, 
és a törvény által tiltott cselekmény nem 
csak mindig semmis, baneiu büntetendő 
is. Sajátságos jelenség az, hogy a polgár- 
mester ur, mint a város első tisztviselője, 
kinek első sorban kötelessége a törvény- 
hatóság szabályrendeletének pontos meg 
tartására felügyelni, nem csak hogy maga

vét ellen' és a V iz e ié r t  is b ilen w  -  
hanem védekezésében o'y elvet is prok- 
lámái, mely/ inellett ba a szabályrendelet
nek mielőbb teljes erélyel érvény nem sze
reztetik, annak kijátszása, vagy legalább 
gyakori megkísérlése nagyon könuyüve, 
megvédése pedig nagyon nehézzé válhat 
jövőre.

Érdekes továibá azon okoskodást, 
hogy a sátortábor felállításához, a város 
részéről adui kötelezett, áldozatokuas a 
dnnagőziiajózási társaság által fizetendő 
tőkéből elrendelt fedezése nem képez el
idegenítést. Váljon mit tart ő elidegenités- 
uek, ha ez szerinte ueui az ? Ha azt mond
tam volna, hogy ez a törzsvagyonnak lé
nyeges átalakítást': képezi, mit természe
tesen nem mondhattam, mert uem az, pe
dig hogy e kettő közül egyiknek kell 
lenni — azt a legegyügyüebó is belátui 
kénytelen, talán ezt is elok iskodni megkí
sértette volna. Úgy de bár melyiknek vé
tessék a kettő közül, mindegyik fölött a 
határozat hozatal ugyanazon élj Irat al i 
esik, s igy minden tekintetben ezen ok >s- 
kodás uem csak fölösleges volt, de hely
telen is.

Hogy a törvényhatósági szabályren
delet l-ső § a szerinti elöleges meghívás 
a közgyüLs eddigi gyakorlata szerint csak 
is oly ügyekben eszközöltetett, melyeknél 
a város ingatlan vagyona egy részének 
elidegenítéséről volt szó — ezeu kijelen
tés teljes beismerést tártaim az arra nézve, 
hogy a közgyűlés c tárgyban igy meg
hiva nem volt, de agy, miként előadva 
van, nem is áll, hanem olykép módosí
tandó, hogy eddig a szabályrendelet in téz
kedése csak az ingatlanok elidegenítésén •! 
gyakoroltathatott, mert oly készpénzbeli 
törzsvagyonnal, melyet elhasználhatott volna, 
a város nem rendelkezett, miután ez időben 
a dunagőzbajózási társaságnál lévő városi 
tőke még semmi részében sem vált ese
dékessé. A város szenvedő tőke tartozásai 
egy részének a duuagőzliajózási társulat 
által lefizetett ltXKKX) írt. tőxe részletben 
kifizetése józanul sem elidegenítésnek, sem 
átalakításnak senki által sem mondható. 
Azon körülmény pedig, melyről nekem ez 
időig szintén nem volt tudomásom, tiogy 
a szegényház alapítására 50JJJ Irt ugyan 
ezen módon megszavaztattatott, mint ha
sonló törvénytelen eljárás — egy más tör 
vénytelencselekménynek előzményeként fel
állítva igazolásul, vagy csak mentségéül 
sem szolgálhat, hanem a szabályrendelet 
ellenes eljárás ismétlését képezvén — az 
ebből folyó felelőséget csak súlyosabbá 
teszi. _

Es most itt talán uem lesz czélszerüt- 
ien a polgármester urnák emlékezetébe 
hozni, hogy a szab ily rendeletnek az iu- 
terpeliatiom indokolásában idézett intéz
kedése a közgyűlés által körülbelül 2 éve, 
vagy is a legutóbbi tisztviselő választást 
kevés idővel megelőzőleg alkottatott, dle 
tőieg az előbbi szabályreudeletuek a törzs- 
vagyoura vonatkozó intézkedése a jelenben 
létező szöveg szerint módositatott. E mó
dosítás indokolásául az szolgált — hogy 
a duuagőzliajózási társulatnál levő nyoicz- 
száz néhány ezer forint tőié részletesen 
legközelebbi években esedékes lévén — 
megnehezítve legyen ennek könnyű módom
— s  ta lán  czélt dán  elfecsérlése, vagyis  
hogy ennek csakis a  város valódi érdeké
ben történ etid> befektetésekre fo rd d h a tá sa
— a tehetséghez képest biztositassek.

Jól emlékezhetik erre e polgármester 
ur is, hiszen ezen intézkedést ép ő igen 
erélyesen ellenezte, de akkor a tanácsko
zásban részt vett bizottsági tagok több
sége ennek elfogadását — ellenzése da
czára, a fennebbi indokolásom folytán czél- 
szeriinek és szükségesnek találta.

Lehetetlen tehát, hogy erről a polgár
mester ur megfelejtkezett volna, kinek kü
lönben is a szabályrendeletet nem tudnia 
teljes lehetetlenség. Úgy de akkor m i az  
indoka, hogy a szabályrendeletet önkényü- 
leg mellőzi, és a közgyűlést előterjesztései 
alap ján  a törvénytelen határozathozatalába  
bele v iszi.

Ez volt tulajdonkép a mit én e pont 
alatt interpelletiomban kérdeztem — és a 
polgármester ur ép e kérdésemre maradt 
adós a felelettel.

A  2 - ik  pon t alatt adott feleletben a 
polgármester ur, nem tartván azt oly ve
szedelmesnek, már határozottan beismeri a 
közgyűlés határozatának mellőzését; s ezeu 
fontos cselekménynek elmulasztását — az 
elnézéssel védi. Csodálatos, hogy a hatá
rozatnak mindjárt e mellett irt részét nem 
nézte el. Váljon, hogyan tudja ezeu unt 
lasztását azon nyilatkozatával összeegyez
tetni, hogy ő a közgyűlés határozatainak 
megfelelni mindenkor szoros kötelességé
nek ismerte.

A  3-ik  pon tnál adott feleletére a tény
leges eredmény fog megczáfolbatlauul vá
laszolni; azon bitemnek azonban mármost 
éu is kifejezést adhatok, hogy az én fel
tevésem igaznak bizonyuland.

A  4-ik kezdésnél midőn a polgármes
ter ur a gazdasági választmány vélemé
nyére hivatkozik feleletében tán elmond
hatta volua azt is, hogy a gazdasági vá
lasztmány véleményében, melynek ez Ugy- 
beni üléseit és tanácskozásait is ő vezé
relté — mi szolgált a felvett becsének 
alapjául ? Tudomásom szerint semminek 
sem lett a becsértéke szakértőileg megál
lapítva.

A z 5-ik pont alatt adott feleletet, kü
lönösen ennek azon részét, mely szerént 
a gazdasági választmány és polgármester 
ur előterjesztése szerint 3800 köbméter 
épület fa ezen és a múlt évben lel nem 
használt rendes vágásban készen kiadandó 
— a tényleges eredméu / már megczáfolta, 
miután ezen famennyiség kiszolgáltatására 
41 hold erdő kijelölése kiváotatott s ez

sem fog elégséges lem!. Az>n körülmény 
hogy az ci'JJmester j  deu volt nem jt^. 
zolja azt, hogy meg is kérdeztetett, a mmt 
nem is kérdeztetett meg legalább ezt a 
polgármester ur, ki szintén jelen volt nem 
is mondja — s a választmányi ülés jegy
zőkönyvében is enuek semmi nyoma, egy 
más ügy tárgyalásán ál és a gazdasági vá
lasztmányban jelen volt az erdőmester, 
melyben egy oly üzlet keresztül vitelé 
erőitettetett, mely a városnak körülbelül 
három ezer frt kárt okozott volna, és még 
sem szólít, inig m -g ; ■ u kérdeztetett. A 
szaktis/.tviselő az re iag,j. a választiníny- 
nak — hogy a feunforgó tárgyban szük
séges szakvéleményére nézve rövid utón 
megképeztessék, s ilyenkor ennek a jegy
zőkönyvbe fel kell vétetnie, a mint ren
desen felvétetni is szokott.

A 6 ik kérdést illető feleletre a vála
szom az, hogy a szabályrendelet értelmé
ben határozathozatalra illetéktelen köz
gyűlés határozatait nézetem szerint a p >|- 
gármesternek végrehajtani uem szabad, 
hanem kötelessége — az első figyeluiez 
tetés után mind azokat, kik ez által ér 
dekelve vanuak ez iráut azonnal értesiteui, 
vagy az elkövetett törvénytelenségnek helyre 
pótlását megkísérlem.

Ez válaszom a polgármester ur fele
letére, és most én is kijelentem, hogy a 
polgármester uraik feleletét szintén tudó
in isul veszem, azon kijelentés mellett, hogy 
fentartom magamnak, a szabályrendelet
nek érvényesítése, és megsértése végett a 
törvény által megengedett lépéseknek — 
az általain alkalmasnak Ítélt időbeni meg
léteiét.

Simonfay János.

Mire való a telekkönyvi"
„A telekkönyv a tulajdonjog és az 

anyagi hitel törvényszerű biztosítéka!* így 
határozzák meg azt a törvéaytudósok s 
más boldogabb égalju országokban ez 
elvnek megfelelőleg vitték be a telekköny
vet, mint intézményt a gyakorlati életbe. 
Nálunk sajnos ez másként vau. Nálunk a 
telekkönyv, jelenlegi szervezetében nem 
egyéb, mint az átladalmi kincstárnak a 
népromlására táplált fejős tehene, mely 
t j helyett a kincstárt a bélyegjárulék és 
illetékek nagy mennyiségével tölti be, a 
népet pedig a viszás felvétel és helytelen 
eljárásból keletkező s gyakran fél ember 
életen keresztül húzódó bonyodalmas pe
rek koldusává teszi.

A „Pécsi Figyelő* ben már megem
lékeztem a telekkönyv gyarlóságairól és 
megbizhatlanságáról, most pedig szólni 
fogok a telekkönyv kijavithatlanságáról.

Mióta az ötvenes években a cseh 
honboldogitók az első telekköuyveket szer
kesztették, azóta kevés kivétellel a megyé 
uek minden községében az úrbéri szabá
lyozás és legelőfelosztás megtörtént, miért 
is mindenütt az eredeti telekkönyvet át 
kellett alakítani, mi is a szabályozás alá 
került kertekre, szántóföldekre, rétekre és 
legelőkre nézve az úrbéri térképek és te
lekkönyvik segítségével meglehetősen si
került, de a szállók maradtak a telek
könyvek átalakítása után is a régi ál
lapotban.

Ujjitás e téren csak annyiban történt, 
hogy a régi telekkönyvi slendrián térképbe 
uj helyszinelési számokat írtak és legfelebb 
szebb, tisztább vonalokkal rajzolva, tetsze 
tősebb alakot adtak neki a nélkül, hogy 
az egyes földrészleteket a valóságnak m:g 
felelő helyszíni alakkal látták volna el. 
A szőllők — az ö venes évek honboldo- 
gitói maguk sem tudták miért — nem 
voltak a törvényes hitelesítési formalitásnak 
tárgyai.

Én ugyan nem értem, de aligha lesz 
más ember is, a ki azt megérteni képes 
volna, miért nem boesájtja az „alkotmá
nyos* magyar kormány a nagy költséggel 
létrejött katasteri felméréseket a telekkönyvi 
átalakítók rendelkezése alá? vagy talán 
csak az adó növesztése végett történtek 
ezen költséges felmérések és uem egyúttal 
a tulajdonjog biztosítására is ? — A kor
mánynak kötelességében áll legalább ott 
hol már hitelt érdemlő térképek nem lé
teznek például a szőlőhegyekre nézve a 
katasteri felméréseket a törvényszékeknek 
használat végett átadni, a telekkönyvi át 
alakítók dolga pedig volua a helyesen 
felmért földrészleteket a telekkönyvbe be 
illeszteni; — csak igy lenne a telekköny
vek jelenlegi absurduma gyökeresen javit 
ható is a birtokosok sok bajtól és hiába 
való költségektől meneküluéuek ineg.

Nagyon gyakori a panasz, hogy évek 
múlnak cl, inig a felek beadványai a te 
lekkönyvucl \ elintéztetnek. Én ezen nem 
csodálkozom, mert a telekkönyvi hivatal 
kénytelen minden nap átlagosan 40—50 
darab tekkjegyzőkünyvi másolatot kiadni, 
tele firkáivá holmi krónikás haszontalan 
Ságokkal, mi a telekkönyvi hivatal minden 
munka erejét igénybe veszi, és egyúttal az 
államra nézve egy igen jövedelmező „Ge 
schátt,“ mivel minden megkezdett Ívre 1 
frtos bélyeg jár. Kezeim között vannak 
olyau szörnyek (telekjegyzőkönyvi máso
latok) melyek 4, szóval négy Ívből (4 frt 
bélyeggel) állnak, mind: „ ...z á lo g jo g  
bckcbeleztetik“ és „ . . . zálogjog törlése 
bekebeleztetik* tehát csak haszontalan 
irkatirka, melynek épen semmi befolyása 
a birtok jelen állapotára, holott a telek
jegyzőkönyvnek lényege hat sorban leír
ható volna. — Mit szóljon továbbá az 
ember ahhoz, lia lát ja, hogy egy beadvány 
a telekkönyvi törvényszéknél 15 vagy 
több évig is elintézetlenül hever? A sok 
eset közül csak egyet kívánok említeni, 
melyről épen a napokban tudomást sze
reztem. 1862-ik évben 4771 sz. alatt be-



•dfttott egy egyszll folyamodvány a tulaj- 
doujoí bekebelezése iránt és még most 
.- jv’ ntán sincsen elintézve, daczára a
gjáiulalanszori utánjárásnak (lásd a keői 
-.>1 számú telekjegyzőkönyvet). Hát mire
való a telekkönyv ?

rMar annyi éve, hogy átadtam ez 
li„yet az Ügyvédnek, vagy jegyzőnek és 
^ s t  sincs befej ezve“ panaszkodik a fél 
megbízottját mulasztással vádolva; mert 
nem tudja, hogy a telekjegyzőkönyvek 
másolatainak hiába való krónikás tölteléke 
miatt a telekkönyvi hivatal nem képes 
neki a régen hozott végzést kiállítani.

Az ügyvédi kar szervezve van, az 
ügyvédi kamarák beszélhetnek, folyamod
hatnak, követelhetnek az ügyvédek névé 
ljeu; - - az ügyvédeket legjobban érdekli 
a telekkönyv állapota és kezelése, ők leg
jobban tudják és érzik annak hiányait, 
követeljék tehát i „telekkönyv reíormálá- 
gát* mert a gyökeres reíominak mielőbb 
meg kell történnie, ha a kormány ezen 
inté'Tiényt fanntartani óhajtja, azt pedig 
mosi már fenn kell tartani. Elhallgatom 
must az egyszer a nép ítéletét ezen intéz
mény felett, mely iiéiet nem csak egy 
hóbortos fejben fogamzott meg, hanem 
már is általánossá vált.

Baranyavár 1871). november 25-én.
Gareis Jószef, mérnök.

SIIí Iúnou, 1871) évi decem. 3.
Beköszöntött a tél, és mi valahára a 

szüreti vigalom után mely némelyekéhez 
már bundában jártunk hozzáfoghatunk 
_  — — — — — a torozáshoz.

Szüretünk, mint e megyében általán, 
mind menyiség, mind minőség tekintetében 
kitűnőnek mondható, igen sok esetben 
- ÍUkrt kénytelenek literenkint elvesztegetni 
különösen most, midőn az élelmi-szerek 
minden nemén nem csekély áremelést vehe 
tünk észre anélkül, hogy ugyanezt a borra 
is nioudhatnók. Ennek oka ugyhiszem egy
részt az általánosan hő termés és költ 
séges szállítás, másrészt meg az, hogy 
élelmes borkereskedők azon időben, midőn 
bora uk keresettek voltak, magas árak és 
különféle ügyletekkel a bizalmat elját
szottak. Vaunak most szolid borkereske
dőm-, a kik a mások által elkövetett hibát 
jóvátenni minden alkalmat megragadnak, 
de hiába a bizalmat nem oly könnyen 
lehet megszerezni, mint elveszteni. A sik
lósi b"V különösen a siller és vörös egyike 
bazáuk kitűnő borainak és azért erős meg
győző l lsünk, hogy érdekelt termelő és 
kereskedőink annak jó hírnevét terjesztve, 
azzal a k lfoldi piaczou is sikerrel verse - 
nyezhe uéuek.

l e i időszakunk, mely ugyancsak kemé 
nyeu kii-zöutütt he, meghozta a téli idény 
teeskéit a vidéki színészeket is. Valóban 
üdvözöltük a mivelőUés előmozdítóinak 
egyik e tényezőit (ha ugyancsak tehetség 
és akarattal bírnak arra haszonnal Itatni) 
annál is inkább, mivel a téli évad ily kis 
varosban amint .Siklós, amúgy is kevés 
szórakozást nyújt. Igényeiuk, a melyeket 
e téren vándorszínészekhez kötünk, nem 
valami nagyok és azért hiszem hogy azo
kat megközelítőleg kifogják elégíteni. Be
ható nníikát nem akarunk irui de egye
lőre nem tartózkodhatunk, saját érdeké
ben is. Szuper Károly igazgató árnak a 
terem csekély füttését ajánlani, mivel ily 
tünetien teremben a hol az embernek még 
a laba is fázik, úgy a közönség mint 
működő tagoknak a színészet valódi áldo
zatba kerül.

Az idei bor náluuk is megkívánta ál
dozatát.Seb— r. helybeli szőlősgazda ugyan
is tiaval kinténvén a szőlőbe, annak út
közben rósz magaviseletét lobbantotta sze
mére. Ez, valamint örökösödési viszketege 
borozás közben mindiukább fenyegetődzütt, 
mimiatt az atya látván fia boros állapo
tát: egyedül sietve hazament. Fia, ki már 
szintén családapa lévén más házban lakott, 
mintegy negyedóra múlva bebocsáttást 
követett. Anyja a történtekből mit sem 
tudva, bebocsátá tiát, ki azonnal azzal ál
lott elő, hogy atyja őt nagyon megsértette 
és ő ezért magának elégtételt fog szerezni. 
Anyja erre tigyelmeztette, hogy most bo
ros állapotában ne beszéljen erről, inkább 
jöjjön józan állapotában stb. mire atyja 
őt gyengéden az ajtón ki akarta tolni. 
Erre a tiu atyját és annak segítségére si
ető anyját is a földre tiporta és előrántott 
bicskájával atyján közönkint 8 súlyos se
bet ejtett. Atyja a küzdés alatt az aszta
lon álló két borral töltött pintes üveggel 
önvédelemből lia fejét, illetőleg arezát úgy 
összeverte, hogy szeme is kifolyt és az 
sunyira összevagdaltaték az üvegcserepek
től, hogy alig volt felismerhető. E bor
zasztó) élet-halál-harcz alatt a második 
ön atyja segítségre jővén, a dühöngőtől 
szintén megsebesiteték és csak a legna
gyobb erőmegfeszitéssel 3 ember segítsé
gével győzetett le és kiitöztetett meg. Az 
azounal megjelent orvos az időközben el
gyengült és megcseudesedett sebesült se
beit bekötözé; de ez csakhamar ismét bor 
és dühtőli önkivüli állapotában az alkal
mazott kötéseket magáról letépte, úgy hogy 
kezeit újból kellett az ágyhoz kötözni. Se
bei — úgy vérvesztése követkéz*ében, bor 
zasztó tette ntán nemsokára meg is halt, 
hátrahagyván szegény nőt egy gyermek
kel. A szerencsétlen apa, veszélyesen meg
sebesítve, az ágyat őrzi; életéhez azonban, 
®*nt az orvos állítja, vau remény.

Ifjúságunk egy korcsolyázó-egylet ala-
kittása körül kezd mozogni. Ez erő-egész- 
®̂ get edző társas kör alakítása igen-igen 
kívánatos volna annál is inkább, mivel igy 
közös erővel az eltávolítható akadályok 
gyorsan lennének eltávolithatók és a kor
csolyázók nem lennének annyira kitéve az 
idő szeszélyeinek. Rajta tehát és érdemelje

ki e térenl fáradozása által mielébb ifjú
ságunk a közelismerést.

Országos vásárunk általában gyenge 
volt. Különösen a nehéz sertvések keltek 
jól. Az azelőtt két héttel még kilogram ■ 
monkiut 32 krért kínált kövér sertvéshus 
most 48 50 krért kelt és ez áremelés mel
lett is aránylag töbj volt a kereslet mint 
a kínálat. S  . . .  r .

Meteorologiai túljegyzések
1I.-L a k o n (Baranyavár mellett) 1879.
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Novemberben a hőmérséklet maximuma 
volt 2-dikán 162, minimuma 29 dikén 
—11 "3 fokkal. Csapadékos napok voltak 
csővel 7, hóval 5, összesen 12.

A hideg beállt ngy, mint november 
1 én mondva volt.

A fennebbi előzmények és észlelések 
után valószínű, hogy az ezen évre még 
hiányzó csapadék hó leeud. Reményünk 
vantehát hidegre, ésszáuutra deezemberben.

H.-Lak, 1879. decz. 1 én. M.

T ö r v é n y H x é k l c s a r n o k .
Előadott polgári ügyok:

Ferencz Pál Kalóz András és t. ellen 
iugatlanok iránt. — Ifjú Tóth József és 
t. Gáspár Anna ellen. — Özv. Szandó Kata
lin és t. Szabó Divid ellen. — Szedlár 
Éva Szedlár Zsifkú ellen. Strobmayer 
Tamás Varga Autal ellen. — Marz Antal 
Bergmeister Józsefué és t. ellen. — Kóza 
István Boros Péter és t. ellen. — Rium 
Hermán Stein Konrád és t. ellen 379 tt. 
4 kr. iránt. Pécs szab. kir. város özv. 
Németh Ferenczué ellenszorgalmi jog meg 
állapítása iránt. Özv. Kristóf Jáuosné és 
t. Kántor Imre ellen kártérítés. Rozenthal 
Sámuel Fleischman Anna ellen 034 tt 80 
kr iránt. — Sepse község Bántay Simon 
ellen végrehajtás korlátozás iránt.

Előadandó büntető ügyek:
Deczeinber 9 én. özv. Mihályi And- 

rásné és t. ellen sikkasztás miatt végtár
gyalás. — Dadics Joczo liptódi lakós ellen 
kir. táblai ítélet. — Gyenes Pál ellen 
curiai ítélet. Horváth József ellen curiai 
Ítélet. Szabó András és t. ellen okmáuy- 
hamisitás miatt végtárgyalás.

Deczember 10. Leugaics Tirno és t. 
ellen súlyos testi sértés miatt végtárgya
lás. Stenge József ellen táblai Ítélet. — 
Csányi Ferencz ellen kúriai Ítélet. — 
Princhauz Frigyes ellen lopás miatt végt. 
Szommer Fülöp és t. ellen végt. — Paiza- 
novi s Balázs ellen kir. táblai ítélet. — 
Lommér József ellen gyújtási kísérlet miatt 
Pápai János ellen életveszélyes fenyegetés 
miatt végt.

Deczember 13. Háry Mátyás és t. 
ellen kir. tábl. Ítélet. — Farkas Vincze 
ellen emberölés miatt végt. — Stenge 
Jánosné ellen végt. Kocsa Illés ellen kir. 
táblai Ítélet. Márton Fábián ellen ember
ölés miatt végt

Különfélék.
— A budapesti-zimongi vasútnak a 

Duna jobb partján leendő építése érdeké
ben P é c s  város, K a r a  n y a- és T o 1- 
n a megyéknek a fővárosba menesztett 
küldöttségét tegnap előtt fogadta az eluök 
és a közlekedési minister. A küldöttség, 
melyben Majláth országbíró is részt vett 
s melyet berczeg Eszterházy Pái vezérlett 
a legjobb reményekkel 8 azon értesüléssel 
hagyta el a miniszterek termeit, hogy ezen 
nagy tontosságu kérdés irányadó körök
ben még eldöntve nincs. S igy a balparti 
vonal pártolóinak ujjongása még nagyon 
korai.

_ Sport. Az idö)aras ugyancsak nem
kedvez a korcsolyázni vágyó közönségnek; 
a múlt heti hideg napokon a nagy mérvű 
havazás — e héten pedig a megenyhült 
idő tette lehetetlenné e vig és üdítő mu
latság gyakorlását. Pedig e sport igen 
élénknek mutatkozik, mert a korcsolyázó 
egylet — melynek jelenlegi jégpályája a 
Madarász féle uszoda és a vasúti ul közt 
elterülő réten vau s igy közelségénél fogva 
az eddig használtat messze fölülmúlja 
— már is sokkal több tagot számlál, mint

a múlt években s még szaporodni fog, 
mert mint halljuk a beiratási dij eltöröl
tetett, a tettleges állományú tiszteknek és 
kettőnél több tagot számláló családok 
harmadik és a többi tagjainak tagsági 
dij ja pedig 2 írtra szállíttatott le. Külö
nösen a kezdő korcso'yázók tanítását a 
választmányi tagok magukra válalváu, 
azt hisszük, nem egy conservativ lélek 
megcsökönyösödött felfogását fogja meg
ingatni azon gondolat, hogy első kisérle 
ténél egy az ő ügyetlenségén vidámau 
nevető angyal arczu lányka meleg kacsócs- 
kája fog támaszul szolgálni. Bizony nem 
is tudjuk, hogy nem azok a kipirult ar 
ezok, fénylő szemek és meleg kezecskék 
visznek-e bennünket a jégre?! Alkalmunk 
nyílt az uj pályát megtekinthetni s mond
hatjuk igen helyes választás! Az egyenle
tes négyszögben 2000 □  ölnyi térségen 
elterülő és töltésekkel körül vett sima jég, 
azaz még csak vizlap, mint egy óriási 
tükör tűnik föl az egyebütt hóval takart 
mező közepén. Csak kis fautazia kell, és 
már rajta képzeljük a tarka csoportot 
össze kuszáivá, miut a kis láuy gombo- 
lagja, hallani véljük a vidáman felharsanó 
kaezajt — — — az ám „majd ha fagy!“

— Szerdán f. évi deczember 10 én Tőkés 
Emília asszoy jutalom játékául Dumas 
„Diiiiscffek* cziruü kitlínő s a fővárosi 
közönségnek egyik legkedvenczebb szín
műve kerül színre a helybeli szinp időn. 
Reméljük, hogy úgy a remek darabot mint 
a közkedveltségü művésznőt közönségünk 
megérdemlett pártolásban fogja részetiteni.

— A pécsi jog-akademiai olvasó kör 
javára rendezett műkedvelői előadáson 
következő felülfizetések történtek: Tek. 
Sehönherr Mihály 9 ft 20 kr. Tek Ribai 
Ferencz 9 frt. Mélt. Perezel Miklós és 
Nagys. Förster Béla 6 —6 frtot. Tek. Lón 
csár József 2 frt, Tek. Fisc'uer Ferenc 
1 ft. 60 kr. Tek. Kraszuay Mihály 2 frt. 
Mélt. Sláby József. Nagy. Dr.Pollák János 
Tek. Hinka László, Tek. Mendl Lajos, 
Nagys. Cseh Mária urhöly, Tek. Dr. Kobá- 
rits Károly, Tek. Stern Károly, Tek. Blau 
born Antal, Tek. Schneider István, Tek. 
Szüli J., N. N., N. N., N. N. 1—1 frtot.
T. Bőhm C. F. 60 kr. T. Klauber Mór 
40 krt. N. N., N. N. 40 - 4 0  krt. N. N.,
N. N. 20 —20 krt. összesen 51 ft. — Mit 
a színi előadás fél jövedelméhez 77 ft. 48 
krhoz hozzá adva lesz az összes bevétel 
128 Irt 48 kr. A T. c. felültizctők kegyes 
adományaikért, úgy a n. é. közönség 
becses megjelenéséért fogadják a kör lég 
őszintébb háláját.

— Tálasy Gyula, somogymeggei kir. 
inásodtaufelUgyelő, ki ugyan Pécsett lakik, 
de kiazértigeu ritkán szokott ithon lenui mert 
igen szorgalmasan látogatja kerülete isko
láit s oly buzgóságot fejt ki, hogy e tekin
tetben ritkítja párját. Szeptember óta majd 
nem szünet nélkül utón van s emeli ke
rületében a tauiigyet és buzdítja a tanító
kat szóval és tettel. Mint Somogyból tudó
sítanak, úgy ő nemcsak hivatalnoka, hanem 
valóságos apostola a uépnevelés ügyének: 
nemcsak elUljárója, hanem őszinte barátja, 
a tanítóknak, mert meg vau győződve, 
hogy csak úgy fog sikerülni a megyei 
tanügyet virágzásra hozni, ha a tanítók
kal egyetértve e téren halad. Ott hol túl - 
számmal vannak a gyermekek, kedves 
megjelenése, rábeszélő tehetsége, nyájas 
modora által anuyira lelkesíti a népet, 
hogy az uj osztályakat állít és uj tanerő
ket alkalmaz. Azért szereti és szeretve 
tiszteli is őt egész kerületében a papság 
ngy, miut a tanítóság és a nép egyaránt.
S daezára annak, hogy évenkint kétszer 
is meglátogatja kerülete iskoláit, mégis 
szívesen látia s alig várja ismételt érte
kezését mind a papság, mint pedig a taní
tóság. így teljesiti kötelességét a lelkiis
meretes tanfelügyelő.

— Uj bélyegjegyek. A pénzügyminisz
térium közzé teszi a hivatalos lapbau, hogy 
az eddigi forgalomban volt zöld alnyo- 
mattal ellátott bélyegjegyek helyett, 1880. 
január 1 -étől kezdve forintos bélyegek alnyo 
mata rózsaszín, a krajezárosoké pedig 
sötét barna lesz: a bélyegjegyek eddigi 
alakja változatlan marad. Á jelenleg hasz
nálatban lévő bélyegjegyek 1880. január 
31-ével használaton kívül helyeztetnek. A 
forgalmon kívül helyezett, el nem hasz
nált bélyegjegyek 1880 febr. 1 tül 1880. 
ápril hó 30 ig bélyegraktárokuál és adó 
hivataloknál ingyen becseréltetuek.

— Az utót só csep . . . ig hiitécsöiek 
makacsul ragaszkodnak Várady Gábor je
löltségéhez. A téesői városházán .értekez
letet tartottak, melyen egyhaugulag Várady 
Gábort jelölték ki képviselőül. Ezek azu
tán valódi sírásói a magyar hazának.

— Csinált bor nem Krisztus vére. A 
rottenburgi püspök körlevelet intézett egy
házmegyéje papságához, melyben figyel
mezteti őket, hogy csiuált bort ne hasz
náljanak a misézéseknél. A püspök ur úgy 
okoskodik, hogy Krisztus csak a tiszta bort 
változtatta át vérévé és a sok pancs , 
amit most bor helyett árulnak, teljesség
gel nem tekinthető azonosnak azzal az 
anyaggal, uietyet a megváltó saját vérévé 
változtam alkalmasnak talált.

— Miletics kegyelmet kapott. Király 
ő Felsége nov. 22-én kelt legfelsőbb elha 
tározásával a magyar igazságttgyminiszter 
előterjesztésére Miletics Szvetozárnak, ki 
lelségárulás miatt tudvalevőleg 5 évi fogság 
ra ítéltetett büntetése hátralevő idejét ke
gyelmi utón elengedte. Egyúttal kegyelmi 
utón elrendeltetett, hogy minden további 
bttnfenyitő eljárást abban hagyjanak azon 
magyar állampolgárok ellen, kik a szerb
török háborúval összefüggő dolgok miatt 
helyeztetettek vizsgálat alá. E kegyelmi 
tény 23 egyénre terjed ki. Miletics maga 
1876. jul. 5-én került vizsgálati fogságba 
s i. évi nov. 26-áig, mely napon szabadon

bocsáttatott, 3 évet, 4 hónapot és 21 na
pot volt fogva. A újvidéki ráczok nagy 
dáridokat csaptak a nagy örömre és a ke
gyelmi tényt a1„c8ászár“-nak köszönik.

Pécsi színház.
Jelen társalgásunkat az ördöggel kell 

kezdenünk, mert ime „Az ördög és a pá
risi vak leány* cziraü íranczia színmű az. 
mely a múlt heti előadások sorát befejezte.
A vég mindenkép jobb volt a kezdetnél, 
s csak örvendenünk lehet, hogy a közön
ség is, (a műértő közönség) méltányolva 
színészeink igyekezetét, szép számmal je
lentkezett. Arra, hogy a ház megteljék, 
nem is innlaszthatatlanul szükséges ope
retté, vagy gyanns keltű népszínmű szinre- 
hozatala ; a tinóm frauezia színmüvek von
zóbbak azoknál; s ha a magyar sziniro- 
dalom érdekesebb termékeit is felkarolják, 
bizonyára kellő változatosságu műsor fog 
állni szolgálatukra, oly műsor, amelyben 
az operettek és népszínművek száma szük
ségkép korlátozva lesz. Minő szerencse, 
hogy színtársulatunk a nemesebb szakban 
is derekasau helyt áll. De la Cour és 
Tiboust fentezimzeit színmüvét is csekély 
kivétellel, az összjáték átható foganatával 
mutatta be. A dicséret első sorban Ved
resét illeti, aki gróf iSaint-Germaint előkelő 
vonásokkal, nemes bensöséggel játszta. Sze
repűkhez alkalmazkodva kellő hatással já 
rultak a siker előmozdításához Vihary, 
(Pietri); Toldy, (Fleuri, ékszerész); Sí. 
Németh, (Popileon); Völgyi, (Derville pa 
rancsnok). A női szereplők kevésbbé fá
radoztak ily szerencsével. Csókáné még 
hagyján, aki a vak B’anche szerepét leg
alább nem rontotta e l ; de Szirmayné nem 
való marqui.se-nak és e szerepet minden
esetre Tőkés Emíliának kell kiosztani 
máskor.

Múlt hétfőn megint érdekes estéje volt szín
házunknak, amennyiben helybeli műkedve
lők segélyével Seribe „Női harcza* (Bataille 
de Datnes) került előadásra. A műkedve
lők a helybeli jogakademia jiolgárai olva
sókörüknek hasznot hajtandók, a közön
ségnek is élvezetet, nyújtottak. Mondanunk 
se kell, hogy e közönség nagyszámú volt, 
s mint rokou.vagy egyébkiut érdekelt, nagy 
kíváncsisággal nézett a műélvezet elé. Azt 
hozhatnák fel ellenvetésül az ily műked
velői előadásokra, hogy az illetők tulaj- 
donké|>i foglalkozásukat hanyagolják el 
midőn műkedvelőségre vállalkoznak. Oly 
ellenvetés, melyet könnyen megczáíöl hatni 
azzal, hogy e műkedvelőség nem áll oly 
ellentétben az illetők foglalkozásával, mint 
azt egyelőre himlők. A beszédben, társal
gásban, s külső megjelenésben való ügyes 
ség senkinek sincs kárára, s a ki abban 
ügyességet akar szerezni, legbiztosabban 
teheti azt a nyilvános fellépéssel, ha ugyan 
alkalma nyílik ilyesmire. Tehát időben 
való veszteségről szó nem lehet, s a tanu
lás minden pályán haszonnal jár s önérze
tünket neveli. A szépet a haszuossal ösz- 
szeegyeztetni egyik legszebb feladata a 
műveltségnek. A mi pedig különöseu a je
lenlegi közreműködőket illeti, tehát ők 
mintegy saját szakmájukban szereztek 
maguknak gyakorlatot a nyilvánosság előtti 
megjelenésükkel. Szabad országban élünk, 
ahol a szó, a beszéd művészete nagysze- 
repet játszik. A törvényhozás termében, 
az esküttszéki tárgyalásoknál az ügyes 
szónok nagy hatáskört, nagy befolyást 
biztosit magáuak mindenfelé. Úgy ám, de 
a szónoki művészet nagy gyakorlat ered
ménye, s miként az éneket, azt is tauulu; 
kell. Már pedig semmisem fejlesztheti a 
beszédben való ügyességet jobban, mint 
az ilynemű gyakorlat, amely az illetőjmü 
kedvelőnek még emlékező tehetségét is 
próbára teszi, azt mindenkép erősítvén és 
biztossággal ruházván fel. A szónok is szí
nész bizonyos arányban, s mindenesetre 
abban, hogy a szó hatalmával ép úgy él 
miut emez. Tehát magukra nézve is hasz
nos dolgot műveltek a műkedvelő urak, 
midőn másoknak oly szép élvezetet sze
reztek. Nevezetesen P e r c z e l  Ferencz ur, 
(Montriehard báró) akinek S z e k r é -  
n y e s s y úrral, (Grignon) az oroszlánrész 
jutott. Továbbá Z s e n n y ur, mint igen 
elegáns Flavigneul; végül K a u f f e r Jenő, 
(dragonyos altiszt) és M o r v a y  István 
(George) urak. Tókés Emília, ki a köz
reműködőket annyi kellemmel csoportossá 
maga köré, látható élénkséggel és szokott 
elmei fensőséggel játszott. Turcsányi Irén 
megfelelt a Leona szerepének. Mind a mű
vésznőket, mindpedig a műkedvelőket több
szörös tapsokkal tüntették ki a jelenvoltak.

Kedden a „Ki s  d o k t o r *  már ne
gyedszer került színre, mégpedig zsúfolt 
házban. A közönség mindinkább méltá
nyolja ez operetté szépségeit, s a közre
működők is mind jobban hatolva szerepük 
titkába, egyre, több kelléket érvényesének, 
több élvezetet adnak.

Szerdán Szigligctink egyik kiválóbb 
népszínművét . N a g y  apó t *  láttuk. Az 
előadás színpadunk kedvelt népszinműéne- 
kcsnője N é m c t h n é javára esvén, mint 
gondolható, közönség nagyszámmal jelent 
meg. Jutalmazott két koszorút s egy bok
rétát kapott, nem is szólva a tapsok és 
kihívásokról, amelyek özönncl jöttek. Mind 
ő, (Rafaela) mind Németh, (Nagy Jancsi); 
szintúgy mint a Bokor-pár, (Violin; ma 
dame Jolié) valamiut Toldy, (Esztéri); 
Vedress,(Böjti) ; Bérczy, (Gyula); Vihary, 
(kalandor); Tőkés Emília, (Ágnes); Ab 
szeghy, (Böjti Zsuzsi); Turcsányi, (Rózsi 
asszony) s a többiek mindent elkövettek, 
hogy a közönségnek élvezetes estét sze
rezzenek, amiben teljesen czélt is értek. 
Megint bebizonynlt, hogy jó szerzőtől nép 
színmű is kedvesen szórakoztat.

J i T É K B E N D ,
Szombat, decz. 6-án, Pletykapad legújabb 

népszínmű itt először.
Vasárnap, decz. 7-én Pletyka pad.
Hétfőn, decz. 8-án Boldogasszony tem

plom harangozója.
Kedden, decz. 9 én Parlagi Jancsi,
Szerdáu, decz. 10 én DanisafTek. T »  áé»  

E m í l i a  asszony j u t a l o m 
j á t é k á u l .

Csütörtök, decz. 11 én Egy jó madár, vagy 
adja tótnak szállást, majd kiver 
a házból.

Péntek decz. 12 én, S z ü n e t .
Szombat, decz. 13 án. Kékszakállú her- 

czeg, nagy opjrefte.
Vasárnap, decz. 14-én. Csikós,_________

I R O D A L O M .
Üi Petiin .Sándor é le tra jza  Több hazai 

lapban Petőfinek Balázs Sándortól állítólag regény
alakban megjelenendő életrajzara vonatkozolag köz- 
lőtt hírt Mehner Vilmos kiadó k-relmóre követke
zőleg igazítjuk ki

A nevezett kiadó, ama eszméjének Valósítása 
végett, hogy a magyar olvasó közönség részére a 
nemzet kedvencz költőjének kimerítő s igazságán 
életrajzát vonzó ugyan, de nem regényes képzelmi 
alakban írassa meg, nem Balazs Sándort, hanem 
Áldor Imrét nyerte inog.

Továbbá o i életrajz nem füzetekben, hanem 
1880. január elejétől kezdve a már nagy osvasó 
közönség kezein forgó „Képes Családi Lapokéban 
közöltetik, és csak azután fog külön lenyomatban 
megjelenni.

= 5  K ossuth Lajos nagyérdekü munkája 
„ I ra ta im  az e m ig r á c z ió r ó l4* bárom kötetben 
jelenik meg. melynek ára 12 frt lesz; az első 
kötet a jövő év elején kerül ki a sajtó alól, és 
bizonyára a legszélesebb körben fog elterjedni.

i s  A rany János a „Toldi** és „Toldi estéje*4 
czimü remek költői elbeszélések kiegészítéséül .Toldi 
szerelme0 czim alatt hősének férti korát is meg
énekelte 8 ezzel befejezte a trilógiát. A mily vá
ratlan, ép oly örveudetes eseményt képez irodal
munkban e költői mü megjelenése.

—  Fölhívás előfizetésre. Az a szives fo
gadtatás, melyben költeményeim első kötete része
sült sajtó és közönség részéről, bátorít újabb köl
teményeim kiadására azon reményben, hogy kitartó 
és komoly törekvésem — bármily szerény is ered
ményeiben — most is méltánylásra talál.

A 9 —10 ivre terjedő kötet, mely tartalmazni 
fog népdalokat, elbeszélő költeményeket, életképe
ket, gyerm kverseket, vegyes kölseményeket, ú ja b b  
k ö l t e m é n y e k  czim alatt folyó évi deczember 
hó végén jelenik meg.

Ára fűzve: egy forint, diszkötósben két forr 
Bolti ára nagyobb lesz.

Az előfizetések és megrendelések f. é. de
czember 20-ig lakásomra (Budapest, V ili., futó- 
utcza 45. sz.) küldendők. Gyűjtőknek 10 előfizeti 
után egy tiszteletpéldány jár.

Budapest, 1879 nov. 6. FOSA [LAJOS.
=  „Em léklap szeretett anyám ezüst me

nyegzőjére." Átirat magyar népdalok fölött zongo
rára szerkesztő Kövér Jolán. — Megjelent Táborszky 
és Parsch zenemükereskedéséban Budapesten. Ára 
60 k r . ____________________________________

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— A szerb vasutak kérdéséhez. Nis- 

ből jelentik hogy Haymerle báró energikus 
fellépésének a vasúti kérdésben az a leg
közelebbi következménye, hogy a szerb 
kormány felhagyott eddig követett maga 
tartásával s legkomolyabban törekszik a 
szerb vasúti tervezet realizálására. A mi 
a bolgár vasúti csatlakozást illeti, Risztics 
azon meggyőződésben van, hogy a bécsi 
kabinet Sófiában minden befolyását érvé
nyesíteni fogja, hogy a sofia-bellovai vasút 
építése a belgrádnisi vonal építésével egy 
időben vétessék foganatba.

— Földi viasz Máramarosmegyében. 
A kőrösmezei pelroleumforrások kutatása 
alkalmával földi viaszra is akadtak. Re
ményük, hogy petroleumkeresés közben 
nagyobb mennyiségű földi viaszra foguak 
bukkanni. E körülmény nem csekély fon
tosságú, mert ha csakugyau sikerül Mar- 
marosban nagyobb viasztelepet felfedezni, 
akkor a megye tekintélyes jövedelemfor
rásnak válik birtokosává, mivel a földi 
viasz jóval drágább a petróleumnál.

— A kisbirtokosok földiáiét intézetének 
igazgatósága tegDap megalakult; az eddi*: 
jelentkezett 2215 alapító összesen 1.650,000 
ft biztosító tőkét jegyzett alá, 300,000 ft 
fizettetett be.

— A kisbirtokosok országos földhitel- 
iutézete működését február közepén vagy 
márczius elejéu de mindenesetre a jövő 
tavaszi munkák előtt akarja megkezdeni. 
Az időt addig a vidéki mezőgazdasági 
előleg-egyletek szervezése veszi igénybe.

— Kivándorlók. Sárosmegyéböl a nép 
kezd kivándorolni, még pedig egyeueseu 
az éhség elől. Az utóbbi időben már a 
cserfa héját őrölték lisztté, s abból sütöt- 
töttek kenyeret. Az Ínség oka főleg az, 
hogy a burgonya, mely a népnek fő táp 
lálékát s pénzforrását képezi bennrohadt a 
földben.

Elsi magyar általános biztosító társaság.

É R T E <  É L  8 I T É Ü
a t. biztositó közönséghez, 

a lakházak és gazdasági épületek hat évre 
szóló biztosításáról az ingyen év előzetes 

élvezetével.
Budapest, november hó 1879,

A t. biztosító közönség és főleg t. 
feleink, a kiknek rokonszenve és bizodalma 
emelte társaságunkat, több egyéb tényező 
hozzájárulásával jelen állására, nem fog
ják tőlünk megtagadni annak elismerését, 
hogy társaságunk mindig szilárdan meg
maradt azon alapon, melyre fekteté üzletét 
és hogy elveihez bfi maradt a nyomában 
keletkezett versenytársaságoknak az ő el
járásától nagyon eltérő kísérletei közt is.



Ez elveit azon rendkívüli eredmény 
igazolta és jutalmazta meg, hogy már a 
jelen 1879ik év végével társaságunk
3.000,000 frtnyi alaptőkéje készpénzben 
teljesen ki van egészítve, tartalékalapja 
pedig 1,000.000 fxtra emelkedett, és hogy 
mire, mint bátran állíthatjuk, a verseny- 
társaságok egyike sem képes, a károk 
fedezésére szolgáló díjtartalékot, társasá
gunk, vagyoni állásánál fogva, a jelen év 
végével oly nagy összegben viheti át a 
jövő évi számla javára, hogy ennek folytán 
ezentúl előreláthatólag mindig abból fedez 
telhetnek a következő éven át előforduló 
károk.

Ez eredmény elérésére tőiekedett min
denek felett társaságunk, mert meg volt 
győződve, hogy a hazai biztosítási ügy 
érdekének általában és különösen t. felei 
érdekének az által tesz kiváló szolgálatot, 
ha az üzlet nyereményéből oly erős ala-

Eokat, tartalékokat alkot, mik minden es
etőségre megnyugtatást, mert kellő biz

tosítékot nyújtanak, s a mily teljesen 
befizetett nagy alaptőke- és tartalékokkal 
esak a legkiválóbb külföldi társaságok 
bírnak.

Azonban a t. biztositó közönség és 
különösen t. feleink azt is bizonyíthatják, 
hogy mig mi egy részről ily módon igye
keztünk megnyerni, igazolni, viszonozni a 
bizalmat, addig más részről társaságunk, 
fejlődésének, erősödésének arányában s 
üzleti viszonyaihoz képest, szem előtt tartva 
a biztositó felek s a társaság közt létező 
érdekközösséget is, mindenkor kész is volt 
t. feleinknek újabb előnyöket és kedvez
ményeket nyújtani, mit többek közt az 
által tanúsított, hogy életbiztosítási feleink 
ez osztály nyereményének fele részében, 
jégosztálybeli feleink pedig ez osztály 
nyereménye egy ötödében részesittetnek.

Ez a mi eljárásunk vezér elve most 
is; és ennél fogva, midőn oda jutottunk, 
hogy teljesen befizetett alaptőkével és tel
jes tartalékokkal folytathatjuk az üzletet, 
társaságunk örömmel foganatosítja az ily 
eredmény esetére rég kitűzött szándékát 
s ezennel a tüzosztályban is újabb ked
vezményben kívánja részesíteni biztositó 
feleit. —

Elhatároztuk ugyanis, s e felöl kíván
juk ezennel a biztosító közönséget értesí
teni, hogy a lakházak és a gazdasági 
épületek biztosítása nálunk ezentúl azon 
kedvezményben részesitessék, hogy t. i. 
ha a háztulajdonos vagy a földbirtokos 
kötelezi magát az ily épületnek hat egy
más után következő éven át való biztosí
tására, társaságunk a szokásos ingyen 
évül az első évet adja, úgy, hogy a bizto
sitó fél az ingyen év előzetes élvezése után 
a második évtől kezdve tartozik csak a 
dijakat fizetni.

Hisszük, ez intézkedésünk előnye tel
jes méltánylásra fog találni a birtokos 
közönségnél mindenkor, de főleg a jelen 
évben s a közeli időben, midőn a jelen 
sanyarú év hatása még érezhető lesz, s 
midőn a gazda körül oly sziik a pénz. 
Ez intézkedésünk ugyanis még az ily szo
rult viszonyok közt is lehetségessé, köny- 
nyüvé teszi részére a hosszabb időre való 
biztosítást. És ez előny annál nagyobb, 
minél tetemesebb az évi dij s annak a 
jelen, vagy a jövő évben való előzetes 
megfizetés minél nehezebben esnék a jelen 
év gazdasági viszonyai által sújtott gaz
dának. De az előzetes ingyen év hasznát 
érezni fogják azon feleink is, kik hosszabb 
időre lévén már biztosítva, ez érvényben 
levő biztosításuknál ingyen évül az utolsó 
évet élvezik, mert ezen biztosításuk meg
újítása által egymást követő két ingyen 
évet fognak e feleink élvezni, u. m. a 
mostani biztosítás utolsó (ingyen) évét, s 
a megújításnál a 6 évi biztosítás első s 
igy előzetesen élvezendő ingyen évét.

Midőn ez ujabh kedvezményről kí
vánjuk a t. biztositó közöuséget ezennel 
értesíteni, nem tartózkodunk azon meg
győződésünk kifejezésétől, hogy t. bizto
sitó közönség, a mint ez intézkedésünkben 
készségünknek, úgy az ingyen év előzetes 
élvezetének kedvezményében iránta kifeje
zett bizodalmunknok jelét fogja fölis
merni —

Értesítvén még a t. biztositó közön
séget a felől, hogy ügynökeink, de ma
gunk is szívesen szolgálunk mindennemű 
felvilágosítással,

tisztelettel maradunk
az első magyar

általános biztosító társaság.
Harkányi. Lévai.

Ezekhez azt jegyezzük meg, hogy az 
első magyar általános biztosító társaság 
legfőbb érdeme abban áll, hogy ezen ked
vezményt éppen oly időszakban lépteti 
életbe, a melyben mindenkinek a legsú
lyosabb anyagi viszonyokkal küzdenie 
kell. Ezen társaság mint valódi elsőrendű 
hazai intézmény, általánosan elismert ma 
gas polezot vivott ki magának, s a haza 
és emberiség oltárán eddig is, és jelenleg 
is bőkezűséggel hozott áldozatai követkéz 
tében méltán megérdemli, hogy a magyar 
közönség eddigi pártfogásával, jövőben is 
támogassa. (A szerkesztőség,)

a t. é.
GABONA ÁRAK

nov. hó 29-én tartott heti vásáron

Búza 
Kétszeres 
Rozs 
Árpa 
Zab
Kokoricza

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
100 klg. ft. 13.— ft. 12.40 ft. 12.00

L .

.  10.50 .
,  9-20 .
„ 7.80 .
,  7.20 .
„ 6.50 „ 

Hajdina 100 klg. tt. 
Széna .  .  .
Szalma . .  .

10.00
9.00 
7.50
7.00 
6.20 
0.00 
2.80 
1.30

inak!
Egy jó házból való középkorú nő ajálko- 
kozik valanv ly úri házhoz gazdaMNzony 
u a k .  Bővebben e lapok kiadóhivatalában 
R . E . betűk alatt.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelősseget__________________________ a 8zerk.

XAUV FKKKNCZ
laptulajdonos.

U A K 8  CII E MI I .  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

10,771 . 
879 2 4 0 (3 -3 )

Pályázati hirdetmény,
Pécs sz. kir. város köztörvényható-

iii.sági bizottsága részéröl folyó évi ‘"7,04I5
sz. alatt hozott határozat alaján, ezeuuel 
köztudomásra hozatik, hogy az itt hely
ben a városi korház telkének délnyugat 
felé — a vitéz utezára eső részén — lei- 
építendőnek elhatározott

dolog és szegényháznak
a szükséges helyiségekre megállapított 
prográm szerinti tervezete és költségve
tése pályáza' utján rendeltetett megsze
reztetni.

Pályázati dijakul megáilapitattak :
A legjobb m ű r e .......................... 400 írt
A második m ű r e .......................... 200 frt
A harmadik m ű r e ......................... 100 frt
oly megjegyzéssel még is, hogy az eset
ben, ha az első díjra érdemesitetett mii szer
zője, magára az épület kivitelére is vál
lalkozó leend, ezen dij kiszolgáltatására 
igényel nem bir.

A miéri is felhivatnak mind azok, 
kik ezen tervezet és költségvetés elkészí
tésére vállalkozni óhajtanak, hogy ezt a 
meghatározol! s a városi jegyzői hivatal
tól megszerezhető építési program szerint 
elkészítvén, jövő évi február hó 
végéig kiterjesztett pályázati határidő 
alatt, lezártan és idegen kézirásu jeligé
vel ellátottan a polgármesteri hivatalhoz 
bektildjék.

Kelt Pécsett 1.879 ik évi november hó 
15 én tartott tanácsülésből.

Pécs sz. kir város tanácsa nevében: 
Polgármester.

A pécsváradi járás szolgabirájától.
2674
k. ig.

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésbe jött ráczmccskei kör

jegyzői állomás f. 1879. évi deczeiuber 
hó 14-én reggeli 9 órakor Kácz- 
mecskén a község házánál, az 1871. évi 
XVIII. t. ez. 69. § ában meghatározott vá
lasztás utján fog hetöltetni.

Felhivatnak pályázni óhajtók, szabály
szerűen felszerelt folyamodványaiknak f. é. 
deezemher hó 13-án déli 13 óráig  
alulírottnál leendő beadására.

PécsváradoD, 1879. nov. hó 29 én.
KISS ALADÁR,

253. (2—1) szolgalom.

4437 Mohács járás szolgábírójától.
k. i. 879

Pályázati hirdetmény.
Duua-Szekeső és Baar községek egye

teméből álló

duna-szekcsöi körjegyzői 
állás,r

Ereytag Ferenc* eddigi jegyző nyugdí
jaztatása folytár üresedésbe jővén, annak 
Duna-Szekcsön a község házánál válasz
tás utján eszközlendő betöltésére 1879-it* 
évi deczeiuber hóB-ik napjának  
reggeli 9 órája tűzetett ki.

Az 1871-ik évi XVIII í. ez. 74 ik 
íj ára való figyelmeztetéssel felbivatnak a 
pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen 
jelszereit folyamodványaikat bezárólag 1*. 
évi deczember hó 8-áig nálam ad 
ják be.

Mohácson 1879 évi novem. hó 17-éu.

242 (3—3)

Hej Lajos.
szolgabiró.

E l s ő

ügyvédi-ügynöki-iroda
(Fennáll 1K67 ik év óta.)

l'gyvédtársaiw tol, egyletek-, társulatok-, 
községek- és magánzóktól stb. elfogadok miudeu 
megbízást, mely peres vagy perenkiviili ügyek 
ben az egyes minisztériumuk, kir. Curia, kir. 
tábla. e. f bíróságok, hitelintézeteknél stb. köz
benjárást. helyettesítést, kölcsönügyletet, szor
galmazást. értesítést igényel, Eszközlök ezégbe- 
jegyzéseket, készítek vád- és vádiratokat.

Irodám czélja a rendes ügyvédi működés 
mellett közbenjárásom által a vidéki közönséget 
az utanjárási költségtől megkímélni s gyors cs 
alapos tudósításokkal szolgálni.

Perenkiviili ügyekben a dijak egy fél napi 
időnél többet nem igénylő eljárásért 1 —.1 frt. 
mely összeg előre küldendő be.

Irodám helye: Budapest, IV. 
ástva utcza 33.B á s t y

R éső -E iiM el N á n d o r
238. (3 — 3) köz- és váltó-ügyvéd.

lee se tt, szigeti kv. országút 24 sz. 
házamban levő

kovácsmühely és ho:zá 
tartozó lakas

azonnal bérbe vehető.
Németh Gi/nla ügyvéd B arátok  utcza IS se.

245. (3 -3 )

Haszonbérlet.
Megyefa határában fekvő 5 0 0  h . h i t e r -  
jedéftii tagositott blrlnli helyesen 
felszerelve úri lakóház és gazdasági épü

letekkel liM hzonbérhe  adatik.
A bérleti feltételek iránt alulírottnál Megye 

fáu értekezhetni.

213. (3—3)
Jeszenszky Zoltán.

Keskeny 
útifű - mellcznkorkák 3

a t ü d ő  é s  m c l lh a jo k ,  k ö h ö g é s ,  fő j í< ;k ö h ö g é s ,  
r e k e d t s é g  é s  t i i d ö h u r u t  b i z to s  g y ó g y s z e r e i .

A term észe t á lta l n szenvedd cm i.- r i-* ?  
ja v á ra  te rem te tt m egbegscü thetlen  keskeny uiilú 
az<>n m cg  ed d ig  fel nem d e ríte tt titk o t fo g la lj*  
m ag áb an , m iszerin t a  és légcső  ren d sze r
g y u llad t n y a k h á rty á já ra  v a ló  azonnali gyors 
és enyhítő  hat.ía g y a k o rlá sáv a l az  ille t • beteg  
szervek  g y ó g y u lásá t m inden tek in te tb en  lehe
tő leg  e lő seg íti.

M iután gvárm ányun- -----
k n á l  a  ezukor és keskeny 
ú tifuböli tisz ta  vegyülő- 
k rö t kezeskedünk , különösa ro t  KezesKtMiunK, auiunos . . . .  , , _
figyelem be a já n lju k  h a tó sá g ila g  b e jeg y ze tt véd jeg y ü n k et i dobozon 
levő  a lá írá su n k a t,  m ert csak  ezek  ig azo ljak  a n n a k  va ló d iság át.

Schmidt Vidor & fiai,
es. k. szabadal gyárosok Becs, Wieden, All°íT3?se

R t k t á r :  S íp  V z  I s tv á n  gyógy< z ■rév.'., Li! J á n o s  
S p irz  *r S r a d í r  és R mii V ilran r ű r t  -i•: • • -

xniSiitr--'1

C<-

. ̂ Y<S#oVfRI
I e l s ő  m . a . g ' j s r a . r  

s L l t s u l s . 3a . o s  " b i z t o s í t ó  t á r s a s á g

I  X  í i  V  E  X
b i z t o s i t  n z  e l s ő  é v r e

lakházakat és gazdasági épületeket

§
&

o  ~ ' -íJ3  - -  r

úgy, lio irv íi c L i n i x s e t é s
az i n g y e n  év e l ő z e t e s  é l veze t e  u t á n  eO  %J . --------  ~

csak a másodk évben veszi kezdetét,
ha az ily épületek nála hat évi tartam ra biztosíttatnak.

Bővel>l> f e l v i l á g o s i b í s l  nyugt
az igazgatóságnak a jelen számban megjelent .. ÉRTESÍTÉS “-e

E l a - a l i o m .
ügynök.

F* Eladó ház. s
Pécsett, a szigeti 

a „K o ro n a “ vendégi 
szám alatt fekvő,

városi országúton, 
í során a 11-dik

több restből á!ló ház
melyben van 8 szoba, 4 konyha, 1 kamra, 
1000 akóra való pincze, nagy udvar és 
azon egy kút jó vízzel, 191 □  ölnyi kert; 
(az udvarnak utczafelőli részét házhelyuek 
lehet használni) K /.ahud k é z b ő l e ltttló .

Értekezhetni, Majlátii-tér 3. sz. alatti 
házban, a tulajdonossal. 248. (3—2)

Sérvbetegeknek
hérmentes leve. lére a legnagyobb készség 
gél ingyen szolgál az alól Írott ez ég a szük
séges használati kimutatással az egészen 
ártalmatlan Sturzencgger Gottlieb-fcle (He- 

riseuhói, Schweitz)
a l t es t i  s é r v k e n ő c s r ő l .
Ezen kenőcs kitűnő hatását kiil és 

belföldön ked bizonylatok és köszönő ira
tok igazolják. A szállítás a világ minden 
részébe • szközöltetik. Egy tégely ára 3 p. 
20 kr. Kanható: Fonnáyyi Fr. sz.-Má- 

eziiu.eft gyógyszertaniban Itndn-

Bérbe adandó malom.
F e ls ö - y ia k á r  alja a I7,s;ám alatt 

b é r b e  a d a t i k .  Felt.'telek, a hely szí
nén a tulajdonostól tudhatok meg. Rak1. 
János (ezelőtt Dollinger féle 
lajdonos.

malom) tu 
( 1- 1 )

I iához 
pesten.

é le tb i/to s itó  társaság Londonban,
Magyarországi fiók: Ausztriai fiók:

IiritA P E S T . J1ÉC8.
Fér.-József tér 5. sej Opcrnring 8. sz.

fres
IiVS

02.319 848 

13.050.747.13

fres 8Ü.OUO.OX).—

A társ;.súg vagyona . .
Évi bt-ve tel biztosítások és 

kamatból 187s . jun. 30-án 
Kiűzetés, k biztosítási és já 

radéki szerződések s visz- 
sza vásár iások stb. után. 
a társaság lennállása óta 
(1818) több mint 

A legutóbbi tizenkét hóna
pos üzleti idő alatt a tár
saságnál ...........................
értékig n> iijtatta k be aján
latok. miáltal a legutóbbi 
25 év alatt benyújtott 
ajánlatok összértéke több
m i n t ................................

értékre megy — Tervezetek s minden köze
lebbi tel világosi tások az oszt rák-in agyar biro
dalom minden nagyobb városában az ügynök 
urak s a m ag y a r és o sz trák  fiókok . Ital 
adataik. 173. (12—6)

fres 54.736.050.

fres 899.457.175.—

í E D D I G  B É G  P Á R A T L A N  !

Érdmiijei I
A fílaager W.-fól<‘

cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta Érdemjel

c  s - o .  Í r  s .  á .  5 -  o  1  s .  j
mely h orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y é n  
e m é s z th e tő s é g e  folytán gyermekeknek is ajánlható, mert ;i 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e l l  h tü d ü lm jo k  
g ü r v é ly ,  d a g a n a to t* ,  k e lé s e k  Im rU ii i té s e i i ,  m i r i g y -  
b a j o k ,  g y e n g e s é g  stb. ellen.

E g y  ü v e g  á r a  1 f r t .  kapható gyári raktárban : I té e s h e n
H e u m a r a t  3  szám a .* * ) valamint az osztrák-magyar birodalom
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevü füszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható : K o v á c s  11. gyógyszertárában, I te e li  
VilnioN, B l a n b o r n  M. és K in iu u  J á n o s  füszerke- 

reskedésében. B a j á n :  B o z s e k  és G e l l e r  ma  nn gyógyszertárában, Mi 
e h i t s  füszerk. B o ü á c s : L u i z e r  V. és P y r k e r  ,L gyógyszert. S z ig e t*  
v á r ó i t :  L á z i t s  V. U c s o d á l  és B a g ó  fllszerkeresk. Z o i u b u r b a u :  
W e i d i n g e r A. és F a 1 c e on i keresk.

*) Ujabh idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított cs'ikatnájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint D ő rs  eh-féle c s u k a m á j o l a j j a l  me”- 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
** i Ugyanitt van a schafhauseni nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 

Hallés Rnkl-féle „Sozodnnt gyár* főraktára, és a scliemniczi Hartenstein és 
társa-féle „Legimnnose gyár* raktára. ^23. (12_4)

Eladó
* . ■ a d e i i *’’•

Egy ház, melyben évek óta jól menő 
korcsma-üzlet van újonnan éjMtelt teke
pályával és szépei rendezett kertiéi, — 
ezen kívül k é t  l a k á s s a l  — családi- 
viszonyoknál fogva — 1850 tton szabad 
kézből el idő. 900 ft. a házon maradikat.

Bővebben értek ez ictni FORSTER C. 
M. urnái Pécsett, Lyceum utcza 8, szám.

Szerencse hirdetmény.
Felhívási

;i ÜMiiibur^ á llam  által biztosított nigjr pénz* 
lotteria nyeremény esélyeibeni rés Átvételre. — 
melyben

^ ; t t i ! l i ó 9 A { ) . 0 0 0  l» i r .  m r k .
1879. dee/,emb. 10-t d 1880. május 14-ig biz
tosa n nyeretik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 49.000 
sorsjegyet tartalmaz 4 9 ,0 0 0  nyereménynyel es 
ezek közt a legnagyobb nyeremény

403.000 hir. márka
melléknyer anéuyek nyer. Márk
nyer. Márk r 8000

1 250.000 2 6000
1 150.000 .54 5000
1 100 000 ti 4000
1 60.000 •;:> 3000
1 50.000 213 2000
2 40.000 12 1500
2 30,000 2 1200
5 25.000 631 1000
2 20,000 773 500

12 15.000 950 300
1 12,000 26.45 i 138

24 10000 stb. stb.

A húzások m iniig  hivatalosm kozz ■tetetnek.
A legközelebbi nagyhuzisra 

íiiely 1879 dccz. 10 é s  II-én lesz
1 egész ered. sorjegynek ára esak 0 márka 
vagy frt 3 ÖO ». «. 1 C l ered. sorsjegy 
á ra  esak 3 mrk. vag y  l'rl !.7.», I negyed 
ered. sorsjegy ára  I 11 mrk. vagy frt —.90 
és ezen az illaui Ital biztosított eredeti 
sorsjegyeket (nem ji síig eltiltott ígérvényeket) 
az összeg bél-mentes beküldése mellett a 
legtávolabbi vidékekre is elküldetnek.

A megrendeléskor miudeu résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet és húzás után a hiva
talos nyeremény-jegyzéket.

A nyeremények kifizetése vagy elküdése 
közvetlenül és a szerencsés nyerők óhajtása 
szerint történik.

Megrendelések a közeli húzásra, 
f .  é v i  d c c z .  1 «  é n  l l « r e  

M. N T  E l  \  II E C K  E B,
hamburgi (Dammthorstrasse) jóhirnév- 
nek örvendő bank és pénzváltó üzletébe 

küldendők.
U. i a S tc im lcck er lu z  — m in d e n ü t t  

mint solid üzlet ismeretes, hangzatos reklá
mokra nincs szüksége, csupán a u. é figyelme 
kéri ki. 239. (4

dtygasaAon 'A&ua .üiuátytoki j 1879.
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