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Újra a Haynau világban.
Nagy hazánkfiát Kosuth Lajost 

nem szabad nyilvánosan megéljenez
ni, különben Tisza —Theisz dara- 
bantjai csakúgy hűvösre visznek, 
mint átkozott, emlékű Haynau zsm- 
dárai az ostromállapot és reactió 
fékezbetlen dühének éveiben. — Ál
lapotaink csak valamivel rosszabbak 
az ostromállapot legszomorubb álla
potánál. Akkor tudtuk, hogy hazánk 
törvényei, a koronázott király által

esküvel szentesített törvények 
nem szolgálhatnak védelmünkre, ak
kor a hatalom magát saját nevén 
önkiim hatalomnak nevezte, — ha 
valamit parancsolt, vagy tiltott, azt 
megtette határozottan kétértelműség 
nélkül, nem nevezte magát szabad
elvűnek, de nem is szorult ennél 
fogva egy a legrouilottabb elemek
ből alakult mameluk sereg támoga
tására, az emberiség söpredékének 
a spitzliknek pedig légiója sem volt 
számosabb, nem is említve, hogy 
adóterhíínk két háromszor akkora, 
mert hiszen oda kelle jutnunk azért, 
hogy néhány száz élelmes jellern- 
telen meggazdagodjék, és több ezei 
haszontalan éhenkórász folytonos 
függőségben, mindenre alkalmas esz
köznek fentarta8sék. — Ilyen álla
potok közt azután csakugyan nincs 
itt annak ideje, hogy Kossuth ha
zajöjjön.

A ceglédi küldöttség vasárnap 
jau. 28-án fél kilencre érkezett Bu
dára, váratlanul és í*iró»r' os**ndh>* . 
jött, >e az alkotmányos (?) aeráaak 
gyengelábu. és még parányibb eszű 
Frcttmannja már jó előre megrakta

indóházat és minden helyiségeit 
fugdmeg-ekkel. Az egyetemi tanács 
szigorúan megtiltotta az ifjúságnak 
a küldöttség üdvözlését, így csak 
azok jelenhettek meg ott, kik vé
letlenül tud mást szerezhettek a tá
viratról, mely a küldöttség megér
keztét jelezte.

De ott volt Theisz 8 0  — 1 0 0  gya
log, 4 0  lovas drabanttal, és vagy 
40 darab a legutálatosabb férgek 
ama neméből, melynek gyalázatos 
teendőire csak a legelvetemültebb 
ember vállalkozik és ezek jegyez 
gették a felismert jelenvoltak neveit.

A vonat közeledtével gyülekezett 
a nép az indóház körül, a váróter
mekben volt számos országos kép 
viselő és több egyetemi tanuló. Azt 
akarták, hogy egyszerűen — a pá 
lyaudvarra kimeuve rendes beszéd 
nélkül pár szóval Udvüzlendik a ha
zaérkezőket, midőn azonban a jelen 
voltak fele váltott jegyekkel már a 
pályaudvaron volt, Theisz bezáratta 
az ajtókat és igy ismét kétfelé vá
lasztotta őket. Midőn a ceglédiek ki
léptek a kocsikból többszörös hatal
mas éljen hangzott el. Kitették 
Kossuth Lajost.

Drabantok által körülfogva ment 
a küldöttség Pestre, Theisz vezette, 
a ki elkiáltotta magát „éljen Kos
suth “ azokat számra nyolcat azon
nal befogták, és ,nheisz ezeket kezes
ség mellett sem ereszté szabad lábra, 
volt köztük egy tanár és két jog
hallgató.

A függetlenségi párt által ren
dezett, a „ Hungáriában “ tartott va
csora várta a küldöttséget, ott már 
azután nem alkalmatlankodtak a 
drabantok, de hogy a szemfüles 
spitzlik szorgalmasan nem jegyeztek 
volna miudeut, az alig hihető az 
előzmények után.

Az egyetemi tanácsnak ismét 
előkellett állani, hogy megtiltsa az 
az egyetemi ifjúság hatvauas bízott 
ságának működését, bogy megtiltsa 
a konstantinápolyi ifiusági küldött
ség fogadását, sőt mi több, feloszla-

tatottuak jelenti ki a hatvanas bi
zottságot.

Íme a Hchmerling-provizorium 
után más provizórium, azután álal
kotmányosság nesze semmivel a nép 
és nemzet részére, — azután redi- 
vivus Bach-korszak ujjabb kiadásban, 
most kezdődik ismét az ostromálla
pot Haynau-világgal, ezután nem 
következhetik más a reactió termé
szetes rendé szerint, mint a nemzet 
újra ébredése az 1848-iki dicső na
pokra. Jöjjön el mihamarább a te 
országod!

K ossu th  L ajos v á la szb eszé d e  a
c e g lé d i k ü ld ö ttsé g h e z .

(Az „Egyetértésből.*)

A mióta Olaszország nemzetközi vi
szonyai akként alakultak, hogy az itteni 
államférfiakkal érintkezésemre, sem tárgy, 
sem ok nincs, én akként élek, mint az a 
hajótörött, kit a habok egy lakhatlan szi
getre dobtak ki; egészen kívül állok az 
emberi társadalmon, nincs e népes ország- 
bau egyetleu egy ember is, a kivel nem 
bogy baráti viszonyban, de csak ismeret
ségi ériukezésben is állanék; a társas élet 
mindazon mozzauatai, melyek embert em
berhez közel hoznak, reám nézve nem lé
teznek ; auuyira elvadultam az emberektől, 
annyira természetemmé vált az örökös ma
gány, miszerint megvallom, napok óta 
lázas idegességben tart e tömeges találko
zás kilátásának már csak gondolata is.

És önök, uraim ! kik engem most kö
rülvesznek, hazáintíai! véreim! fiai közös 
édes anyánknak, a hazának, melyet én 
huszonnyolez év óta nem láttam.

Elgondolhatják önök, minő rohamát 
az idegrázó emlékezeteknek költi fel 
atrvamhan o találknv"* • »iüaiai iu
érzelmeknek e búbáuatos öreg kebelben.

Es van e találkozásnak egy különösen 
megindító vonása.

Önök, barátaim! (engedjék meg, hogy 
igy szállítsam önöket) elhagyták ily szá
mosán házi tűzhelyeiket, hogy télnek ide
jén, messze idegen tőidre, egy több száz 
mértfolduyi, költséges, fáradtságos ntat te
gyenek ; csak azért, bog}- nekem — az 
önöktől oly rég elszakitottnak — meghoz
zák a kegyeletes megemlékezés üdvözletét, 
s engem hontalan magányomból szülőföl
demre visszahívjanak.

Ha megfontolom, ki és mi vagyok 
én, kit önök ily rendkívüli megtisztelte
tésre méltatnak, — ha számba veszem a 
körülményeket, én nem gondolom, hogy 
egy ily jelenet egy másik példájáról tud
jon a történelem.

Méltóztassanak is meggyőződve lenni, 
bogy bár nem remélhetem is e találkozás 
közvetlen eredményével önöknek várako
zását kielégíthetni: én ez indok nemes
ségét, mely önöket e lépésnél vezérelte, 
teljes mértékben méltánylom s teljes mér
tékben érzem a bála szent kötelességét, 
melylyel önöknek tartozom.

Adta volna isten, hogy a szives meg
emlékezés kelybének, melyet önök felém 
nyújtanak, fenekéu üröm ne legyen.

Fájdalom, van.
En ismerem nemzetemet s ép azért 

már egy alkalommal kijelentettem: miként 
én tudora, hogyha a hatalom, a jog, a tör
ténelem s a nemzet érdekei által követelt 
alapra visszatérne s azon hűségesen meg 
is maradna: a magyar nemzet ebben teljes 
megelégedését találná, bármi legyen is az 
én véleményem.

S ha most önök, kik engem hazahív
nak ekként szólanának én hozzám: íme 
lásd, mi elégedetteknek érezzük magunkat 
az intézvények oltalma alatt, melyeknek 
alapját egykoron te vetetted meg, a cse
mete, melyet Ultetél sok zivatarral találko
zott, de gyökeret vert, megnőtt, gyümölcsöt 
hozott: jer megpihentetai a sir féle ha
nyatló ősz fejedet az elégedett haza kebe
lén : jer, nemzeted elégedésének szemléleté
ben vigasztalást találni te sokat hányatott 
szegény száműzött.

Ha önök éu hozzám ekként szólanának 
— telkemre mondom — éu nem zavarnám 
önök megelégedését kételyeimmel; éu tu
dom, hogy az ember hite az ő menyor- 
szága; tehát azt momlanám: most bocsás
sad el uram! a te szolgádat békességben, 
mert látták az én szemeim hazám megelé
gedésének hírnökeit.

De önök, fájdalom! igy nem szólhat
nak; sőt azt mondják: a haza bajban van, 
a hazát veszély környezi s ennek súlyát 
annyira érzik, hogy menekvés után sóvá
rogva, még az én gyönge tehetségem köz
reműködését is ily rendkívüli módon igénybe 
venni akarni nem restellenék.

Ez nagyon keserű Urötncsepp, az idők 
minden viszontagságait túlélt bizalom és

ragaszkodás becses kelyhében, melyet öuök 
felém nyújtanak.

E megtisztelő bizalom igen kedves vo
nása gyanánt veszem tisztelt szónokuknak 
azon nyilatkozatát, hogy méltányolják meg
győződéseim őszinteségét, s hogy nem oly 
szándokkal jöttek hozzám, mintha reám 
nyomást akarnának gyakorolni: hanem 
különféle kútfőkből vett értesítések után 
azt látom, hogy az én eljárásom indokai 
sok oldalról a hazában, nem akarom mon
dani, hogy szándékosan félremagyariztat- 
tmk, hanem csak azt mondom, hogy félre
értetnek. Azért élűi kiváltok ez ünnepélyes 
alkalommal arra, hogy azt a hazameneteli 
kérdést tisztába hozzam.

Midőn néhány év előtt a váci válasz
tók úgy, miként a ceglédiek most, engem 
bizalmukkal tiszteltek meg, én válaszom
ban egy kifejezést találtam használni, mely
nek közzététele miatt szegény Böszörmé
nyi börtönbe vettetett s börtönben hugy.i 
tott meghalni.

Azért említem ezt, mert rectitieálui 
kívánom ama-kifejezést.

Én azt mondottam volt, hogy az osz
trák ház uralmát. Magyarország illami s 
alkotmányos életével összeférhetlennek 
tartom.

Ez a kifejezés nem volt szabatos, ügy 
kellett volna mondanom, bogy Magyaror
szág állami s alkotmányos életével nem 
fér össze oly fejedelmek uralkodása, a kik 
egyszersmind osztrák császárok is.

Az incompatibilitás abban vau s nem 
abban, bogy a fejedelem az osztrák ház 
ivadéka. Mert ha ez egyszersmind osztrák 
császár is nem volna, neki magyar királyi 
minőségének keretén kivtll nem volnának 
érdekei, ha alkotmányos szellemű s hajó 
indulatit volna; ennek gyakorlati becsét 
nem korlátolná az osztrák érdekre való 
tekintet kényszerűsége; ha jelleme nem 
felelne meg a nemzet jogszerű várakozá
siínak. a baj csak mnlékony lehetne, mert

személyességből creilnc » uou a hely
zetből, mely a bajt minden személyes tu
lajdonoktól függetlenül állandóvá teszi. A 
magyar király, ha csak magyar király, 
nem Űzhetne mást, mint magyar politikát: 
nem lenne azon helyzetben, hogy Magyar- 
ország érdekeit osztrák érdekek miatt hát
térbe szorítani vagy politikájában speciális 
osztrák érdekektől is tanácsot kérni kény
telen legyen. A m agyar á llam  kortuá- 
nyoztathatnék jól, kormányoztathatnék ro- 
sznl, de mindenesetre m int öncé l fog
la ln a  h e ly e t a tö r té n e le m b e n . S 
nem mint oly tekintetek érvényesítésének 
faetora, melyek érdekei körén kivill álla
nak, vagy azokkal épen ellenkeznék is. 
Szóval nem a személyben, nem a család
ban van az incompatibilitás, hanem az 
osztrák császári minőségben.

E tekiutetek által vezéreltetve tettem 
én már egyszer azon nyilatkozatot, hogy
ha még az éu életemben akként alakul
nának a viszonyok — a mint egykor való
színűleg alakulni fognak — t. i. hogy 
Ferenc József császár és király tején nem 
lenne többé az osztrák császári korona, 
hanem csak Szeut-lstván koronája: engem 
a kormány-formák iránt igen határozott 
nézeteim nem akadályoznának altban, hogy 
haza menjek, habozás nélkül megteuném 
és minden tartalék gondolat nélkül leten
ném kezébe a hűség esküjét és meg is 
tartanám becsületes lovalitással mind ha
lálomig.

Nagy szó ez én tőlem, uraim! én tő
lem, ki indítványozója valék annak, hogy 
a nemzet a tróuvesztést elhatározza, én 
tőlem, a ki közt és azon kéz között, melybe 
a hűség esküjét leteendő volnék, egy iszo
nyatos vértenger áll, melynek képét az én 
szemeim elöl az idők folyásának semmi fá- 
tyola sem képes elfedni, mert az emberi 
lélek szerencsétlenségeihez tartozik, hogy 
mig azt, a mire emlékezni szeretne, igen 
könnyen feledi, az nincs tehetségében, hogy 
magának feledést parancsolhasson ott, a 
hol a megemlékezés egy örökös lelki kin.

Es én még is szavamnak állanék és 
haza mennék és hűséget esküdném nemze
tem királyának.

Ezeket azért tartottam jónak ily hatá
rozottan elmondani, mert a nyilvánosság
nak némely tekintélyes közlönyei az or
szágban azt vetették szememre, hogy az 
én haza nem menetelem az „ e n g esz te l-  
b e tlen ség *  bélyegét viseli magán.

Bemélem azok után, a miket elinon- 
dék, meg fogtak öuök győződni, hogy ez 
nem igy van. Szavamat is adom önöknek 
uraim! hogy engem nem engesztelbetleii- 
ség, nem szenvedély, nem személyes tekin
tetek vezérelnek.

Én képviselővé lett megválasztatásomra 
adott válaszomban csak azért s egyenesen 
és kirekesztőleg csakis azért ismételtem 
azon nyilatkozatomat, hogy én nem léphe
tek alattvalói viszonyba egy oly fejedelem 
iránt, a ki egyszersmind osztrák császár 
is; mert éu a fejedelmi souveranitásoknak

egy személy ben ily cumulatióját, hazánk 
állami jogaival, jólétével, alkotmányos éle
tével merőben összeférhetlenuek tartom.

Nem is hiszem, hogy e nézetem ala
posságát kétségbe vonni íeliessen; oly tény 
ez uraim! melynek súlyát az ország min
den közérdekű kérdésénél a nemzetéi ct 
minden mozzanatánál mindennap kési rvc- 
sen érezi: a közjoguil, az országlati rend
szernél, a közigazgatási szervezkedésnél, 
a tinánciáknál az adózási systcináuál, a 
vámkérdésnél, a bankkérdésuél, a közgaz
dászat egész terén, a nemzeti háztartás 
minden ágánál.

Es ez másképen nem Is lehet Mert 
azon egy körülmény folytán, hogy a ma
gyar király egyszersmind osztrák császár 
is, idegen érdekek keverednek az ország 
lati politikába; idegen érdekek, melyek — 
kivéve az érdektalálkozásnak oly igen igen 
ritka esetét, mint a minő a keleti kér
désnél előfordul — Magyarország érdekei 
tői jóformán mindég eltérők, velünk igen 
gyakran ellentétesek. Bedig nincs az a 
bölcsesség, nincs az a hatalom a világon, 
mely az eltérő vagy ellentétes érdekvon i- 
lakat párhuzamosan egymás mellé eoordi 
nálni képes lehetne. Ezt még az isten sem 
teheti, mert mathematikai absurdum it ő 
sem tehet.

A helyzet e fatális összeférhetlenségé- 
ből elkerülhetlenül ki kellett fejlődni azon 
végzetteljes iránynak, melylyel szemben 
nemzetünk századok óta egy stsipliusi 
küzdelemben áll, örökké abban izzadva, 
hogy a töméntelen sziklát fölhengeritse a 
meredélyen: ha irtózatos küzdelmekkel 
pár ölnyire fóllökte, a szikla újra vissza- 
gördül; azt az irányt értem, melyet az 
utóbbi szerencséden eredményű alkukisér- 
letnél a hatalom akként formulázott, hogy 
a „birodalom egységének és nagyhatalin 
állásának tekintete előtt minden más te
kintetnek hátra kell vonulni-* — jognak, 
igazságnak, önállásnak, önkormányzatnak, 
a  történelem ölén kifejlett nemzeti szellem 
követelményeitek, az anyagi jólét szab *d 
fejlődésének ; — mindennek.

Ez incompatibilitás következtében ha
zánk nem öncél; s az nem is lehet. Ha 
és a mikor ama nrndenf háttérbe szőrit ) 
tekintet nem állná útját annak, hogy -a 
nemzet saját javának mint öncélnak esz 
közlésében szabadon mozoghasson akkor 
Ausztria érdekei állják útját: s ezeket, ha 
a hatalom mint magyar király mellőzni 
hajlandó lenne is, mini osztrák császár 
nem mellőzheti. Ez a helyzet fatális kény
szerűsége, melyen személyiségek nem vál
toztathatnak; ha és a mikor pedig. Aus- 
Iria érdekei nem állanák útját nemzetünk 
szaluid mozoghatásának, akkor elé áll ara i 
mindent háttérbe szorító tekintet és az 
mondja: nem az a mérvadó, hogy mi 
kíván a te javad, te Magyarország! ha
nem az, hogy mit enged meg a biroda
lom egységének, nagy hatalmi állásának 
tekintete, mely előtt a te javadnak hát
térbe kell állani.

Ha e fatális helyzetnek még szüksége 
lehetett volna valamely nagyon kézzel fog
ható illustratióra, azt megadta önöknek a 
legutóbbi napok történelme a bankérdés 
hen. E kérdést már csak még a legenge
dékenyebb hitnyászkodás sem merte a „kö- 
zösligyek-4 rovatába beleírni; hangosan kia 
hálják, hogy Magyarországnak joga van 
önálló nemzeti jegybankot állítani; és mégis 
akadályt akadályra gördítenek elébe, mert 
az „ össze tartozandóság* vontató kötele még 
azt is oda ráneigálja annak a mindent 
háttérbe szorító tekintet moloelijának áldo
zatai közzé.

Ilyen a helyzet. No már uraim! én 
ezzel az incompatihilitással szemben, hon
talanságommal egy élő tiltakozást képezek. 
En a magyar nemzet állami fiiggetleuség,‘ 
nagy elvének jó formán utolsó képviselője 
vagyok az élők között. — Minden igényte
lenségem mellett is egy kapocs vagyok az 
elévülhetlen jog s az esélyek változandósága 
között; le té tem én y e se  vagyok egy szent 
ereklyének, mely az ősök, és a velem egy
korú nemzedék vérrel pecsételt hagyomá
nyaiból szállott kezemre, hogy auuak az 
utódok számára rendületlen őre legyek. Is
tent hivom bizonyságul, hogy e helyzetemre, 
melyet a változhatlan mnlt jelölt ki szá
momra, s a hazafini kötelességre, mely e 
helyzethez kötve van, nincs és nem lehet 
semmi befolyással semmi abból, a mi ben
nem emberi; nem azért állok én meg őr
állásomon, melyet a történelem parancsolt 
reám, mintha nekem abban kedvem telnék, 
hogy a jellemsilányság satnyaságaival szem
ben rendithetlen következetességet fitogtas
sak; nincs bennem semmi bajiam ágas
kodni, hogy másoknál magasabbnak ha
zudjam magamat. Ezek hiábavalóságok, 
mint a prédikátor mondaná. — Hogy mit 
mond, vagy mit nem mond a történelem, 
annak nevéről, ki porrá lett, arról az a 
por semmit sem tud. S én hetvenöt évem 
mel e porrá léthez már nagyon közel állok.

A hiúságok hiúságai számára nem lehet 
hely annak keblében, a ki fél lábbal már 
sírban áll. Ha én őrállásomtól senki kéré
sére meg nem szököm, azt azért teszem, 
mert helyt állanom a kötelesség parancsolja.

Vájjon azon kevés homokszem !egör- 
dülése közben, mely a/, én életem homok 
órájában még hátra lehet, előadja-e még 
magát a viszonyok oly fordulata, hogy a 
történelem logikája az alkalmiságot bele 
akaszthassa azon kapocsba, melyet az éu 
őrállásom képez? Azt nem tudom : ámbár 
hitem erős, hogy az isten nem lia.lt meg, 
azért, hogy oltára elhagyatott; hanem azt 
tudom, hogyha az esélyek változandósága, 
mely gyakran igen váratlan fordulatokban 
mozog, ily alkalmat hozna elő, s az nem 
találna kapocsra, melybe m igát beleakasz- 
sza. mivelhogy én őrálláscmnt butién el- 
liagyám: ennek hazánk jövendőjére oly 
balvégzetű következései lehetnének, misze
rint éu megérdcmlenéai, hogy nevem em
lékét nemzedékről nemzedékre átok terhelje, 
a mig magyar él.

Iiát kérem önöket, hazafi barátaim! 
ne akarjanak engem kísérletbe hozni. Mél
tóztassanak megfontolni, hogy végtelenül 
nagy a különbség az önök helyzete köz!, 
kik a hazában bcnlaknak s az enyém kö
zött. — Önök, bármi legyen is keblük hite, 
sziveik aspiratiója, az állal, hogy azineooi 
patibilis helyzetet tűrik, s annak keretében 
iparkodnak a haza hajain euyhitgetui, nem 
adnak fel semmi hitet, semmi aspiratiót, 
nem zárnak ajtót semmi alkalom előtt, mely 
lyel a jöveudő kinálkozhatik. Do éu felad 
nám, éu ajtót zárnék; mert az én haza 
menetelem formális erkölcsi kötelezettséget 
róna reám, hogy bármit hozna is a jő 
vendő, éu mindenesetre respectáljam és 
sértheti ennek tekiutsem azou kapcsolatot, 
melyet én hazáuk állami létével s alkot
mányos életével összeférhetlennek ism :rek. 
Az én helyzetem, uraim! még azokétől is 
külömbözik, kik az emigratióbóí hazatér
tek. Nem akarom ezt bővebben fejtegetni, 
nehogy arrogausuak látszassam, a mi bi
zony nem vagyok, csak annyit mondok, 
hogy én bazamenetelemmel nemcsak ma 
gain hajtanám tneg (a mi nem sok tár 
gyilagos nyomatúkkal birua,) hanem az 
ügynek, melyet képviselek, zászlóját is 
letenném azou viszony zsámolya előtt, a 
melyet nemzetem állami életével incotnpa- 
tibilisnek tartok.

Hosszasabban időztem álláspontom 
politikai természetének fejtegetésénél: mert 
az én hazamenetelem kérdéséről sokan ak
ként beszélnek a hazában, mintha az sze
mélyes áldozat kérdése volna. Ha ilyen 
volna, önöknek, uraim! joguk volna azt 
tőlem feltétlenül megkövetelni. De itt nem 
személyes áldozat kérdése forog fenn, ha
nem az. hogy én lemondjak hazám azon 
jövendőjéről, melyre nemzetünket jogosult
nak is tudom, képesnek is tartom, lemond
jak annyiban, a mennyiben arra befolyás
sal lehetni a történelem logikai folyama 
Ián képesíthet.

No már én azt gondolom, hogyha 
ilyesmit csak kívánni is általában valaha 
lehetne, a kívánat csak azon esetben bír
hatna indokoltság színével, lia a körülmé
nyek akként állanának, hogy az én haza
menetelem nyomatékosan segítségére le
hetne a nemzetnek, az ország szomorn 
helyzetében oly változást idézni elő, a mely 
hazánknak úgy jelenére, mint jövendőjére 
határozottan üdvös befolyást gyakorolna.

Hát méltóztassanak kérem nem hatá 
rozatlan sejtelmek, hanem gyakorlatiasság 
szempontjából maguknak számot adni, 
hogy mi lenne annak eredménye, ha én 
önök kívánságát teljesíteném.

Arra, hogy én haza menve a helyzet 
megváltoztatására sikerri 1 közremttködhes- 
sem. kettő kiizlll egy okvetlenül megkiván- 
tatnék. Vagy az, tiogy a képviselőház ki
folyása legyen a nemzet elhatározott aka
ratiinak, visszatérni azon jogos történelmi 
alaphoz, mely ha nem is enyésztethetué el 
egészen az incompatiliilitistól elválaszt batlan 
bajokat, de azokat legalább gyakorlati mi
nimumra szállítaná le; vagy* pedig inegki- 
vántatnék rendelkezési hatóság.

A mi az elsőt illeti, kérdem én, mit 
tett a nemzet, miként készítette elő a talajt 
az említett irány valósítására, mely nél
kül pedig az ország súlyos helyzetén segí
teni lehetetlen? A boldogtalan közösügyes 
alku megkötése óta háromszor volt a 
nemzetnek alkalma a felett ítéletet mondani, 
s az Ítélet mindig a jogos történelmi alap 
megtagadására ütött ki. Nagy felelőség 
terheli ezért a történelem, az utókor előtt 
a j t ' n nemzedéket. Önöknek uraim! nagy 
lelki megnyugvásukra szolgálhat, hogy Ceg
léd e felelősségben nem osztozik: de Ceg
léd még nem a nemzet: s ez háromszor 
reá ütötte pecsétjét a közösttgyes alkura, 
mely a nemzetet az alkotmányos élet paszta 
látszatának maszlagéval elszéditve, az or
szágot irtózatos nyomorúságba sodorta, a 
nélkül, hogy még csak annyit is eszközölne,.



hogy e nyomorúság árán béke legyen Ma- 
iry.irnrszág s Ausztria közt. Hát miként 
leUef art gondolni, bogy, nem mondom 
egy ily közönséges ember, mint én, de 
akárki is segíthetne a nemzeten, a mig az 
Kajál vesztébe ily megátalkodottat! rohan 

A mi pedig a hasznos müköilnfés 
másik alternatíváját, a rendelkezési b&tó 
ságot illeti: valami oly 
senki sem ringatja magát 
lm én haza mennék, a bécsi udvar kajla 
mot erezhetne magában, engem telszólifcui', 
bogy csak méltóztassam a dolgokat tárén 
dezgetui legjobb belátásom szerint :í ők 
mindent aláírnak, mindenre megesRUszneKT 
mim IMá-bau tevék (persze azon tartalék 
gondolattal, hogy majd keresnek módot a 
ki Isi vasra ép úgy, mint akkor tevék). Sőt 
remélem, még csak azon ábrándban sem 
ringatja magát senki, hogy a béesi udvar, 
lm nem is kínálna meg rendelkezési ha
tósággal. de legalább alkuba bocsátkoz
nék velem, mint bocsátkozott Deákkal tiz 
év előtt. Ily ábrándhoz sok más egyeben 
kivfll a ml nincs, és nem is lehet, a kő 
rtllmcnveknek olyaféu pressióját kellene 
téltenni, mint a minő akkor t'enuforgott, 
de minőnek most hire sincs. Mert a keleti 
bonyodalmak nagyon veszélyesen fontosak 
ugyan, de nem oly természetűek, hogy az 
i’iszáglati rendszer megváltoztatására pres- 
siór gy akorolhatnának. Mert e kérdésben 
a dvnastia hatalmi állása s jövendője és 
hazánk s a birodalom érdekei közt talál- 
knzás van; — ha tehát a hatalom oly po
litikát követ, mely ez érdek-solidáritásnak 
megfelel, nincs azon helyzetben, hogy en
gedményekkel legyen kénytelen e politika 
számára nemzetünk lelkesült támogatását 
megszerezni, mert ez a nemzett létfentar- 
t.is ösztöne által számára biztosítva vau. 
Ha pedig ellenkező politikára határozná 
magát, azt lehetlen nem tudnia, hogy ilyen
nek iclkolllr támogatására a magyar nem
zet s mini áron meg nem nyerhető; azt 
pedig, ugyhiszem mégis csak senki sem 
teszi fel én rólam, hogy én akármi enged
mények árán is segédkezet nyújthatnék 
arra, miszerint a nemzet ily öngyilkos po
litikának támogatásiba beleszédittetni csak 
meg is kiséreltessék.

Az én hazamenetelem hasznának ily 
ábrándos snppositiói tehát magukban ele
nyésznek. — Hát mi maradhatna fenn? 
Egyedül az: hogy én elfoglalva a képvi
selői széket, nieiylyel Cegléd megkínált, 
egy kis gyakorlattal ismét beletanulnék 
•a szouoklás rég elszokott mesterségébe; 
hát béba-korhu felszólalnék ; s tegyük fel,

Hauem volt nekem egy öreg barátom : 
Ujházy László. Mig én a uépes Olaszor
szágban száműztem magamat az emberek 
társaságából, ő száműzte magát Amerika 
rengeteg vadonjaiba. Erőt vett rajta a hon
vágy. Kezeit tördelve járt fel s alá kali
bájában búsan szomorún, adut a fogolv 
oroszlány, és fel fel sóhajtott: Könyörülj 

ábrándbaniíisftVH Rajtam ,pí*gos Isten ’ ne hagyd lelkierőmet 
remélem, hogy ^jsszeruskaítd a lJlki kin alatt! Ls gyer- 

* J" niekei, látni, hogy mennyit szenvefl, azt 
nio$lák iiek; : iimij haza édes jó apánk! 
Es a» ősz számitzöit öklével mellére ütött 

imigy felelt: „Menjek haza! Ilit ez a 
kisbínTl t tTAzt akárjátok-íe hogy mintán 
más mindent elveszítettem. még önérzete
met, Ielkii.smeretem tisztaságát is elveszít
sem ?* Nem ment haza. De nem birt a 
honvágygyal tovább küzdeni. Főbe lőtte 
magát.

Nemde tragikus Icgombotitása az élet
tragoediájának!

Hanem mivé lennének a nagy elvek, 
ha mirtyrjai nem akadnának!

Én kérem az istent, tartsa meg, a 
inikéut eddig tévé, lelkemben az erőt, 
hogy a bubáuatuak semmi terhe miatt ne 
vágjak elébe a halandóság törvényeinek; 
de bár mit hozzon is a jövendő, azt tu
dom, hogy, miként L'joázy nem tövé, úgy 
éa sem fogok a honvágy kínjaitól lelkiis
meretem tisztaságának árán szabadulni.

Higyjüuk barátaink! Várjuk el mit hoz 
a jövendő; várjuk el azon törhetlen ellia- 
tározással, hogy jó mint balsorsbau. ren
dületlenül meg álljak helyünket, mely 
számunkra kijelöltetett.

Jézus egykoron ekként szólott keresz
telő Jánosnak: „Hagyj ltokét most nekem, 
mert így illik nekünk, a mi tisztünknek 
minden igazságát betölteutluk."

í.n is azt mondom önöknek: Hagyja
tok most engem békével atyámtiai, mert 
illik nekem az én tisztemnek minden igaz-

tan figyelemmel meg is hallgatná-hogv
nak. — F.s aztán? — — aztán szépen 
leszavaznának: és maradna minden, a mint 
van; és a nemzet látná, hogy biz az én 
hazamenetelem is csak amolyan üres hólyag, 
a mely kisebb nagyobb zajjal elpattant, 
nem hagyva hátra nvuinot maga után: és 
én pár hónap alatt tökéletesen lejárnám 
magamat: tökéletesen niillitikálnáui maga
mat. még csak azon kis befolyást is el
játszva, melyet egy vagy más kérdés fel 
világositásával a közvélemény tájékozá
sára innen, távol magányomból tán uéha 
gyakorolhatnék.

Ez volna a gyakorlati eredmény. No 
mar én ugyancsak nem vagyok nagy vé
leményűvel tehetségeim felől, de álsz _réuy- 
kedésből a/t még sem akarom dissimu 
lálni. hogy a kinek egykor a viszonyok 
megengedték hatályosan belenyúlni nem
zete történelmébe, az bármi közönséges 
ember legyen is különben, a körülmények 
kedvező alakulása mellett, meglehet még 
nyomhatna valamicskét a mérlegben. 8 
azért azt mondom: kár azt a kártyát, 
melyet Kossuth Lajosnak hivnak, elvesz
tegetni akarni. Jobb azt nyugodni hagyni, 
mig a viszonyok akkiut alakulnak, hogy 
kijátszásának megkísérlésével a nemzet 
tán még nyerhet is valamit.

\ a; jón, ha ily eset előadná magát, 
nekem mit parancsolna a hazatiui köteles
ség? E felett most basztalauság volna 
elmélkedni, mert a számbavételt igényel
hető körülményeket nem ismerjük. Arról 
méltó/fussanak meggyőződve lenni, hogy 
az én eljárásom felett a miként most, úgy 
a mig élek, mindenkor nem személyes 
tekintetek, hanem a józan politikai szám
tan s a gyakorlati szempontból jól átgon
dolt hazatiui kötelesség érzete határozunk.

Ezeknek sugallatából teszem most azon 
nyilatkozatot, hogy önök megtisztelő kíván
ságának engedni nekem sem uem szabad, 
9em nem tanácsos.

Avagy azt gondolják önök uraim! Iiogv 
Iia én édes üazánk nagy érdekeinek meg
sértése nélkül haza mehetnék, eu meghívást 
várnék arra, hogy a hontalanság sivatagját 
szülőföldem viszonzására! felcseréljem?

Tudják e önök mi az. a mit honvágy
nak hívnak? Mi az a rettenetes útlapot, 
melyet az, a ki beuue szenved, csak az által 
fejezhet ki, hogy ,táj szivem, lelkem, táj 
minden tagom".

Oh! en ismerem! velem jár magános 
bolyongásaimban, melyeknek fáradalmában 
az érzékek eltompulását keresem; velem 
virraszt az éjnek csöndében éjtéli mécsem 
mellett; velem fekszik le. hogy csak szak- 
gatott kábulást, de üdítő álmot alig hagyjon 
szállani láradt tagjaimra: velem kél tél, 
hogy mellemen üljön a napnak foglalatos
ságai közben, és megkeserítse ételem szűk 
falatját, ürmöt vegyítsen italomba, és elho
mályosítsa még azt a gyönge öröm sugárt 
is — az egyedüli!, mely bús magányomat 
még kissé felderíthetné — azt, melyet a 
nyugodt elmének a tudomány, s a termé
szetteli társalgás adhat.

Igen, én tudom mi a honvágy; s ki- 
fejczbetlen halával áldanám a percet, mely 
felhagyna hMekzenein a nélkül, hogy lélek- 
zelembe a honvágy tól elszorult keltei tompa 
óhaja vegyüljön.

ságát hetöltenem.
Fogadják önök mély bálámat rend

kívüli szívességükért.
Tartsanak meg engem, öreg szolgáju

kat, jó emlékezetükben. Engedjék reméle- 
uem, hogy neheztelés nélkül válnak me 
én tőlem. Isten áldja mag a hazát! 
áldása legyeu önökkel!

©
Isten

A beszéd végével néhány percet en
gedve a zokágos és meghatottság lecsilla
podására. Simouvi Ernő bemutatta Kossuth
nak K á llay  Ákost, ki szive vágyainak 
ullentállni ueui bírván, csatlakozott a ceg
lédi küldöttséghez és teljes magyar dísz- 
öltönyben jedeut meg Kossutbuúl: F a ra g ó  
Józsefet, ki nejétől és két leányától ki
sérve lU-ed magával csatlakozott Nagy- 
Körösről a ceglédi küldöttséghez.

Ezen bemutatások után N y ú jtó  Fái 
esiuos szavakba foglalva röviden átadta 
Kossuthnak a pesti két egyetem ifjúságá
nak üdvözletét és üzenetét, a mire Kosntli- 
nak arca felélénkült s azt válaszolta: ,No 
ennek örvendek, ennek igazán ürveudek, 
mert a jövő az ifjúságé és a haza jövő
jének sorsa az ifjúság kezében van. Mi 
öregek lassanként kidőlünk és nekik hagy
juk a feladatot: a haza jövőjét biztosítani.

Ezen üzenetet annál szívesebben ve
szem. mert sajnosait tapasztaltam, hogy 
az ifjúság a múltban uem mindenkor ön
zetlenül csak a hazáért és a haza jólétéért 
lelkesült. Vigye meg nekik és adja át, 
szives viszont üdvözletemet."

A körösi származású ifjú Fóka Káz- 
mér azután az ötöd éves technikusok kü
lön üdvözletét nyújtotta át Kossuthnak, 
mit Kossuth szintén szivoseu fogadott.

Ez alkalommal átnyújtotta azon tele 
grammot is, melyet mint a ceglédi kül
döttség vezetője Veszprémből kapott: és 
melyben a veszprémiek a ceglédi rnissió- 
jálioz csatlakoznak és tiszteletteljes üdvöz
letüket küldik a nagy számüzüttnek.

Hasonló táviratot kapott már az előző 
napon Ihász Dániel ezredes Debrecenből.

Kovács ceglédi polgár egy fehér ka 
lapot nyújtott át Kossuthnak, melyet llei- 
uitz .Samu budapesti kalapos, kí állítólag 
1848-baD már csinált kalapot Kossuth szá
mára, ezt ugyanazon mintára készítvén 
emlékül küldötte. Kossutli ezen kalapot 
azonnal fejére tevén, azon megyjegyzést 
tette: „és jól eltalálta fejemet is, Ízlése
met is."

A küldöttség tagjaihoz fordulva fci- 
szólitá őket, bogy miután már ide fárad
tak nézzék meg szerény lakását, kertjét 
és házatájékát.

Ezek után Kossuth tudtára adta a 
küldöttség tugjaiuak, hogy e napokban 
Turiuba fog menüi a hová különben hó
napok alatt is csak egyszer megy és ez 
alkalomból lefogja magát fényképéztetni és 
a küldöttség minden tagjának saját ke
zével aláirt egy-egy példányát megkül- 
deudi. Felszólítván a polgármestert, hogy 
o célból neki a küldöttség névsorát 
adja át, a mit a polgármester azonnal 
teljesített, a küldöttség névsora egy ceg
lédi könyvkötő által készített diszkötésbe 
foglalva nála amúgy is megvolt.

Egy másik — hasouló kötésbe foglalva 
— átnyújtotta neki a küldöttség szónoká
nak Dobos Jánosunk beszédét.

Erre az ünnepélyes fogadtatás befejez- 
tetett, a küldöttség tagjai részint a ház 
belsejében, részint a kertben eloszlottak. 
Kossuth uéháuyaktól kisérve előbb a vi- 
rágbázat mutatta be veudégciuek és egy 
szép fehér kaméliát levágva azt az egyik 
Faragó kisasszonyunk nyújtotta át. Azután 
felment irószobájália, hová néhányan kí
sérték öt, köztük a beteg Dobos János is. 
Ezekkel tarsulgott, midőn Simonyi öt arra 
figyelmeztette, hogy nagy baj van, mert 
két Faragó kisasszony van, s csak az 
egyiknek adott kaméliát; mire Kossuth 
egész készséggel lejött a virágházba és

felkerestetve a másik Faragó kisasszonyt, 
egy szép kaméliát levágott és azt neki 

. átnyújtotta, ki azt öröm köuysktől ragyogó 
szemekkel átvevéu, boldog érzettel távozott.

Kossuth újra felmenvén irószobájába, 
ott társalgóit Kállayval, Molnár Sámuel 
és többekkel. Addig a küldöttség tagjai 
az ebédlőben Kossuth borát kóstolgatták, 

'és 'odakin t a kertben a ceglédi dalárda 
tagjai, kikhez sok mások is csatlakoztak 
„Isten  áld  m e g a  m a g y a r t"  énekelték, 
ezt követte „ K o s s u th  L a j o s  a z t  
üzen te ,"  „E sik  eső k a r ik á ra "  és több 
más nemzeti dalok. E közben Kossuth kilé
pett az első emeleti erkélyre és meghatot- 
tan hallgatta a dalokat, melyek oly régi s oly 
kedves emlékeket idéztek fel kebelében. 
Martba Fér. a polgármester kérte Kossuthot, 
engedné meg neki néhány szőllógalyat a 
kertjéből ha/.avihetm, hogy azokat otthon 
ktllfin mfívelhr,«is3. (H irtha nr ismeretes ar
ról, hogy szenvedélyes szőllőmivelő.) Kos
suth azonnal intézkedett, hogy kertésze e 
kívánságot teljesítse, a ki a kivá isigot 
azzal bővitve teljesítette, hogy a gályák 
helyett gyökereket adott, melyeket Bariba 
szerencsésen nagy örömmel haza is hozott.

A vágy, hogy a küldöttség minden 
tagja bár mi csekély emléket is vihessen 
Barae ónéból, általánossá lett, a mit aztán 
a Thttiák és Cyprusok sinlettek meg leg
inkább, melyeknek egy-egy zöld ágát a 
küldöttség tagjai kalapjukra tűzték a fe
hér és vörös tollak mellé. Kossuth a kert 
egyes ismeretes bokrai és fáit mutogatta 
meg a küldöttség tagjainak, köztük azon 
Cupressus Funebrist is, melyről Deák sír
jára az emlékágat küldte, ez azonban a 
hideg elleni oltalmit! szalmába lévén bur
kolva látható nem volt.

Visszatérve szobájába, beszéd közben 
az ott jelenlévőknek bemutatta azon disz- 
kardot, melyet Bethlen (tábor kapott a 
török szultántól, mint a fejedelemség jel
vényét. midőn Erdélyország fejedelmévé 
felavattatott.

Ezen kardot Kossuth felövezte akkor, 
rnidőu a kormányzói esküt letette.

Ezen kardnak hüvelye domború ezüst 
mű, markolatja elefánt csont, úgy ez, mint 
a hüvely, korátokkal van díszítve.

Ugyanezen díszítésekkel van ellátva 
azon tőr is, mely a karddal együtt ugyan
azon tokban foglaltatik.

Megmutatta ugyan ez alkalommal az 
184‘J-ben általa alapított magyar érdem
rend első osztályának disz jelvényét, mely
ből mint tudva van csak egyetlen egy 
adatott ki az országgyűlés rendeletéből 
Bern tábornoknak, ki mint tudva van Alep- 
pohan halt meg ISöD ben. A török kor- 
rnáuy ezeu rendjelvéuyét a tábornok ha
lála után Kossuthnak mind a rend volt 
nagymesterének átkiildötte. Kossuth ezen 
unicumot az erdélyi múzeumnak odaajáu- 
dékozta, és rövid idő alatt rendeltetési 
helyére juttatja

A tekéző szoba kandallója felett tügg 
arany keretbe foglalva azon disz-okmány, 
melyet Kossuth London városától kapott 
midőn annak díszpolgárává választatott.

Az okmány finom hártyára jperga- 
ment) vau irva, és egy széles arany ara- 
beszkekből álló keretbe van foglalva. Ezen 
munka atmak idejében 2000 írtba került.

Irószobájában van e célra csinált és 
szekrényekben elhelyezett, dobozokban el
rakva füvészeti gyűjteménye, mely már több 
mint bét ezer példányt foglal magában, mind 
ezek nagy gonddal vaunak általa és Iliász 
ezredes által szárítva, felragasztva, és ter
mészeti osztályok szerint eirakva. Minden 
példánynál az osztály, a faj, és nem nevét la
tin és magyar uyelveu, Kossuth saját kezével 
irta oda.

Ugyanott vau könyvtára, egy csiga 
és ősléuytárgyak gyűjteménye.

A szoba egyik sarkában fekete áll
ványon van Kossuth cararrai márványból 
faragott mellképe, melyet egy olasz mű
vész készített számára. A falakat néhány 
olaj festésű tájkép díszíti, melyek Ferenc 
fiának kitűnő müvei.

Ugyanezen szobában voit igen szép 
arany keretbe foglalva ideiglenesen elhe
lyezve Madarász Viktor jeles festőnknek 
Fetőfy halálát ábrázoló szép képe. Ezt 
Kossuth különös örömmel mutogatta láto
gatóinak mint igen becses ajándékot, me
lyet uj évre Madarász Viktortól kapott.

É közben az elindulásra kitűzött idő 
megérkezett, a küldöttség számára feutar- 
tott klilön vonat a kapu előtt megállt, a 
mire a jelenet megváltozott a szerte mu
latozó küldöttség tagjaiuak szemei újra 
köimyekkel teltek el és a bucsuzás szo
morú* pillanata elérkezett. Kossuth újra 
kijött lakbázáuak ajtaja elé, a küldöttség 
minden tagjával kezet szorított és könnyes 
szemekkel vonult be házába. A kttldott- 
ségi tagok zöld gályákkal felékitve né 
bányán a kertésztől emlékül kapott és 
cserepestől elvitt virággal kezükben lassan 
haladtak a kapu felé és foglalták el ülé
seiket a készen váró kocsiban.

Kossuth e közben a ház erkélyén meg
jelenve busán nézett a távozók után, kik
hez hasonló látogatói Baracconénak még 
nem voltak.

A vonat elkészülvén, „éljen Kossuth 
Lajos* kiáltásokkal d. u. 2 óra 35 perc
kor elindult és a mig csak látható volt, 
a fehér kendők lobogása, az éljen kiál
tások meg nem szűntek.

Kossuth az erkélyen állva az egész 
idő alatt fehér kendőjét lobogtatta a tá
vozók felé s midőn a vonat láttávolból 
eltűnt, könnyező szemeit megtörülve szo
bájába ment Iliász ezredessel és Simonyi 
Ernővel, ki másnap reggelig Baracconéba 
maradt.

A küldöttség tagjai vagy 20 perc 
alatt Turinba megérkezvén az indóház 
előtt összecsoportosult 4—5 ezerre menő

nép által a részvét minden jeleivel és éljen 
Kossuth, éljen Magyarország kiáltásokkal 
fogadtatott,' a mit ők éljen Olaszország, 
éljen Viktor Emáuuel kiáltásokkal viszo
noztak és igy a nép ezrei által kisérve 
vonultak szállásaikra. A vonulás közben 
a rendőrség a kocsikra különös figyelniit 
fordított, nehogy a nagy tolongás közbeu 
valakit vagy legázoljanak, vagy megsért
senek. A küldöttség Turiuban több szállo
dában volt elhelyezve, a melyeket Ihász 
ezredes volt szives számukra felfogadni és 
az iránt intézked i, hogy a vasútra meg
érkezve ott egy, tolmácsot találjanak, ki 
őket az e célra készen tartott omnibuszo
kon lakásukba szállította.

A. k o n g tttn tiu á p o ly i k ü ld ö tts é g .
FÉK A, jan. 27. A küldöttség szerdán

délután útra kelt Bujukderéből Várna felé, 
éjjel azonban vissza kellett térni a gőz
hajóval, mivel ttiz ütött ki rajta. < 'slitör- 
tökön ismét elutaztak Konstantinápolyból 
szinte gőzhajón. Rettentő vihar dühöngött. 
Éjfélkor Várna alá érkezve, az iszonyú 
szélvész és hullámok nem engedték a ha
jót a kikötőbe bejutni. Minthogy minden 
erőfeszítés meghiúsult, s a hajóparancsnok 
belátta a további erőködések sikertelen 
ségét, a hajó az iszonyú viharban ismét 
visszafordult s Konstantinápolynak vette 
útját. A gépnek teljes erejéből kellett mű
ködni s igy a kőszén már délután fogya
tékán volt. Ha estig nem értünk volna ki
kötőbe, mindnyájan elveszünk. Négy óra 
körül az árbóc csúcsán volt matróz szá
razföldet pillantott meg s ennek folytán 
csodálatosan megmenekültünk. Az utolsó 
kőszénkészlettel sikerült épen a Bosporus 
torkolatába bevergődni. Ferába ma reggel 
érkeztünk s itt az udvar és a magas porta 
szerencsekiváuatokkal fogadott. Elutazás 
eshetőleg a legközelebbi Lloyd-gőzössel 
történik Trieszt felé. — A küldöttség.

— A m a g y a r  m in isz te r c k  m o st
megint Mécsben járnak, látogatják a kö
zös és osztrák minisztereket, konferendáz- 
nak, alkudoznak végnélkül külön és közö
sen és úgy Wodianer báróval a bank ré
széről. Trefort m iniszter befejezte az egyes- 
séget a Theresiannm ügyében, melynek 
báttaszéki urodalmi a magyar alapítvá
nyok közé bekebleztetett, és jövedelme 
ezentúl kizárólagosan m igyar növendékek 
részére lesz fordítható.

A  b a n k ü g y b en  b écsi ja n . 31- 
ki távirat szerint az egyesség létrejötte 
biztosnak, tekintetik mennyiben a magyar 
kormány elfogadta az osztrák kormány és 
bank feltételeit, és Lucám a bank főtitká
rának tervezetét.

— A  m. k ir .  p én zü gy  m in is /..
tér « következő körrendeletét intézte vala
mennyi törvényhatósági ku/.ig.iz.ö<»uv->i m 
zottsághoz. kir. adófelügyelőkhöz és kir. 
adóhivatalhoz, a kir. adófelügyelők által 
saját hatáskörükben elrendeleu lő adótör
lések tárgyában: Fölmerült kételyek el
oszlatása és egyöntetű eljárás elérhetése 
végett az 1870. XV. t-e. 4., 5. és G-ik ijjí-ai 
alapján kijelentetik, hogy azon esetekben, 
miliőn a) az adózó évközben elhal, b) az 
adózónak keresetadó alá tartozó üzlete év
közben megszűnt, c) az adózó keresetadó- 
jának alapját képező tárgy elpusztul vagy 
megsemmisül, vagy végre midőn d) há
zaknál a lakbér a lakrészek üresen állása 
miatt megszűnik, a kereset- illetőleg Láz
adó letöröltetése iránt első fokban a kir. 
adófelügyelő, második fokban a törvény
hatóság közigazgatási bizottsága határoz.

— A k ép v ise lő im *  m e n te lm i  
bizottsága tárgyalta \\ odiáner Béla kép
viselő ügyét. A kereset az 1872-ki válasz
tások idejéből eredt és Wodiauert veszte
getési kísérlettel vádolja. A bizottság egy
hangúlag kimondotta, hogy a mentelmi 
jog felfüggesztésének helyét uem találja.
E szerint Wodianer ellen a vesztegetési 
kísérletet nem lehet bebizonyítani, és bün
tetni. — Remélj ük a képviselő házban nem 
lesz az ügynek ily sima lefolyása.

A zá g rá b i e g y e te m i if jú sá g ,  
mely a budapesti ifjúság nyilatkozata ellen 
tett íelszóllalásban is kerülte a pánszláv 
érztilet kifejezését, jan. hó 28-ról egy ki
áltványt tett közzé, mely Majkofi' orosz ta
nár támadása ellen vau intézve, és ebben 
kemény kifejezésekkel utasítja vissza az 
orosz barátságot azt is moudváu többek 
közt, hogy ha az oroszok a török bíroda- 
lombeli szlávokat felszabadítani akarják, 
előbb önmagukat szabadítsák fel. — Ele
venre találtak.

O R S Z Á ü Q T t L K S .

A ja n u á r  24-én tartott képviselő 
házi ülésben felolvastatott a niagy. tud 
akadémia elnökének levele, melyben a 
képviselőház tagjait, a Deák Ferenc ha
lála évfordulóján tartandó külön ünnepé
lyes akadémiai közgyűlésre hívja meg. — 
Napi rendre került: az uzsora törvény mó
dosításáról szóló tjvaslat részletes tárgya
lása. — A központi bizottság javaslata 
felett, mely a 8°/a kamatlábat kívánja 
maximum ul megállapitatui, nagyobb vita 
fejlődött ki, melyben többen részt vettek. 
Z s e d é n y i  tí°/#, mások 9°/#, 10"/, mellett 
szólaltak föl. A többség a központi bizott
ság szövegezését fogadta el. Ülés végén 
M a d a rá s z  intézett interpellatiót a val
lás- és közoktatásügyi miniszterhez: az 
alapítványi számadások ügyében kineve
zett bizottság iránt.

A j a n u á r  25-iki ülésben az uzsora- 
törvény módosításáról szóló tjvaslat tár
gyalása, többnyire a közp. bizottság szö
vege .ésének megtartásával Lefejeztetett. —

A Deák-síremlék ügyében kiküldött bizott
ság javaslata feletti intézkedés, a módo
sított tervek előterjesztéséig elhalasztatwtt.

J a n u á r  27-éu. Az uzsoratörvény mó
dosításáról szólló tjvaslat végleg elfogad 
tatván, hasonló célból a főrendiliázboz kül
detik át. S te in a c k e r  Ö dön a belügy
miniszterhez, az italmérési jog szabályo
zása iránt, l íe l f y  L a  miniszterelnök
höz a bank ügy i alkudozások tárgyában 
intéz interpellatiót. — Végül elnök, felkéri 
a ház tagjait, hogy az Akadémiában hol
nap tartandó Deák ünnepélyre fekete ru
hában jelenjenek meg.

A fő r e n d ih á z  is e napon rövid 
ülést tartott.

K Ü L F Ö L D .
K o n s ta n tin á p o ly . A porta Mon

tenegró és Szerbia között a béketárgva-
lások folyamatban vannak. A porta kész 
Montenegró részére engedményeket tenni: 
bárom felkelő tartomány katonai főkor
mányzósággá fog átalakíttatni és a tökor- 
uiányzó mellett polgári kormányzókat is 
fognak kapni; ezenkívül zapbiek fognak 
katonailag szerveztetni az osztrák csendőr
ség mintája szerint s ezek fele benszülütt 
keresztényekből állani.

Bées. A porta és Szerbia részéről* 
békealkudozások folytatására Alekó pasa 
és dr. Zukits bécsi képviselők bízattak 
meg. Az eddigi értekezletek után minden 
jel oda mutat, hogy a béke Törökország 
és Szerbia közt rövid idő alatt megköttetik.

Be lg  rád . A kormány a nemzetgyű
lést összehívni szándékozik, hogy azon 
békefeltételeket, melyek felett a portával 
megegyezik, előterjessze. A szerb nép is 
igen hajlandó a béke megkötésére.

B ées január 3. A „Föl. (’orr.‘-uek 
jelentik: (’onstaut pasa a nagyvezér meg
bízása következtében külön küldetésien 
Cettiujébe megy, bogy a direkt béketár
gyalásokat Montenegróval megkezdje. Dn- 
randó olasz eonsul és Monson angol con- 
sul szintén Cettiujébe mennek, hogy (’ou- 
stant békeküldetését támogassák.

(Bár a békealkudozások folynak, a 
bábom készülődések sem szüneteinek. Sí 
vis pacem, para hélium.)

F ú r is. (lambetta a budgetbizottság 
elnökévé választatott. — A francia kamara 
100,UOO frank segélyt szavazott meg egy
hangúlag a francia indiai gyarmat éhha
lállal fenyegetett lakosságának segélyezé
sére. A kormány megtagadta az oktató
tisztek küldetését Konstantinápolyba.

L E U Ü J 1 B B .
PHTEKVÁR. Jan. 31. — A „tíolosz" 

a török-szerb békealkudozásokra vonatko
zólag ezeket mond ja : Oroszországban egy 
okos ember sem kívánhatja a szerb há
ború megújulását, melynek következméyei t 
a keleti kérdést össtehoiiyolitanák. A tö-
.<>u i..,a.,u.vc ej-:—• K-vnnnliíoa ltot.
grádlia meghontauá a hatalmak fáradság
gal szerzett kölcsönös viszonyait, melyek 
Törökországra nézve most egyedüli alkal
mas alapul szolgainak: ha pedig Szerbiá
nak sikerül kielégítő béketelteteieket nyerői, 
úgy jelentékenyen mcgkünnyülne a liatak 
mak föladata a keleti nehézségek elhárí
tásában. A „líolosz" végit/ azon kívánsá
gát fejezi ki, vajha a szerb kormány a 
portával kötendő becsületes béke által kí- 
veuué a játékból léteiét.

Különfélék
— A „pécsváradvidéki tanitóegylct“ 

f. é. február 8-án Pécsváradon ez évi ren
des közgyűlését tartamija, melyre az egvlet 
tagjai és a nevelés barátai ezennel tiszte
lettel meghivatnak. — A gyűlés tárgyai: 
a i Fótolbatja-e az erkölcs a vallástanitást a 
népiskolában ? h) Összekap,(solliató-e a ter
ményrajz a gazdászattanitásával a népis
kolában? Ha igen, mi módon? c) Egy 
természettani előadás, d) Tisztujitás és 
egyéb egyleti ügyek. Vasbányatelepen 
1877. február hó 1-én Schuiidt Boldizsár, 
egyleti elnök.

— A pécsi jótékony nóegyU t január 
28-án tartá évi rendes és ezúttal tisztújító 
közgyűlését, melyre a tagok mm ugyan 
igen nagy, de mégis érdekeltséget mutató 
számban jelentek meg. Az egylet műkö
déséről szóló jelentés felolvastatván a tett 
indítványok tárgyalására került a sor. El
határoztatott Pécs sz. kir. város kö^tyülé
séhez azon kérelmet intézni, bogy a sok te
kintetben káros, és nagy visszaélésre alkal
mat adó házi koldulás megszüntetésére 
hathatósan intézkedjék, — továbbá felha
talmazás adatott az újonnan alakítandó 
választmány részére, hogy az esetleg idő
közben felállítandó gyermekkert bizottsá
gának a tőke biztosítása mellett az egylet 
tőke vagyonából 4000 irtot rendelkezésére 
bocsásson. Szoutagh Hermiu egyleti alel- 
nüknő, és Erretli Emília péuztáruokuő ur- 
hölgyek közfelkiáltással az egylet tiszte
letbeli tagjaiul választattak meg. — Ezután 
elnöknő Cseh-Köver Anna ő nsága saját 
és a választmány részéről megköszönve az 
eddigi szives bizalmat a közgyűlés kezébe 
visszabocsajtja felhatalmazását és felszólítja 
a közgyűlést választási elnök és tifk 'r ne
vezésére. — Szontagh Hermiu alelniiknő 
meleg érzelmű és kerek szép beszédben 
megköszönte a választmány nevelien is el
nöknő szives fáradozását, nem különben a 
választmánynak benne helyezett bizalmát 
és támogatását. Ezután a tisztujitás követ
kezett ; megválasztattak közfelkiáltással el
nökiéinek : Cseli-Kövér Anna ő nsága, péuz- 
tárnoknak: Krreth Emília úrnő, titkárnak.' 
Kantinann Nándor nr. Az alelnökükre nézve 
többen szavazást sürgettek, azonban végre 
mégis felkiáltással választattak: Egry Mar



és Schnaidt Mari urhölgyek. A választmány 
alakítására a szavazatok beszedésére krasz- 
„av Mari, Sehulhof Koza és Waehaner .In
ba’ urbölgvekböl álló bizottság neveztetett.

— Január 28-át mint Deák Ferenc 
halála évforduló napján hazánk több vá
rosában kegyeleti ünnepélyt tartottak, tűé
ivé', közül a niagv. tini. akadémia áltál 
rendezett leginkább érdemel említést. Az 
akadémia díszterme ez alkalommal zsúfo
lásig megtelt válogatott közönséggel, a te
rein székein a főrendek, képviselők s a tár
sadalom igen sok kiváló tagjai toglaltak 
helyet. A miniszterek, s törvényhozás tag
jai" és az akadémiai tagok nagyrészt disz 
magvarban jelentek meg. Néhány perc
ről il óra után megkezdődött az ttnue- 
pélv l.őnvav Menyhért olvasván fel rövid 
megnyitó beszédét." Ezután Csengerv Antal 
emlékbeszéde következett. Deák életének 
és működésének kevéshbé ismert mozzana
tait tárgyalja a mii. A felolvasás majd
nem három óra hosszáig tartott. Majd 
Tóth Kálmán alkalmi költeményét olvasta 
tél Győri Vilmos, végül S/ász Károly sza
valta "el palyenyértés költeményét, s ezzel 
az ünnepély véget ért. Pécsett e napon egy 
a színházban tartott „Deák apó cumi 
émelygős, boliózattéle előadáson kivid sem
minemű nyilvános megemlékezés nem tör
tént Deákról Kapcsolatban ezzel telemlit- 
jiik, hogv a telállitandó Deák-szobor költ
ségeinek fedezésére kiboesájtott ivekből 
egy hozzánk is beküldetett, melyre azon
ban még eddig egy adakozás sem jegyez
tetett fel, — a minek nyilván az az oka, 
hogy sz rkes tőségünkben senkire semnune- 
müpressio nem gyakoroltattk.

— T Fgy hozzánk beküldött gyászjelen- 
tés szerint, özv. Pillér .lőzsefné szül. Ber- 
ger Anna múlt hó 29-én életének 83 ik évé
ben. végelgyöugülés követketkeztében el
hunyt. Béke poraira!

Követésbe méltó. Puszta-Apattii- 
ban (Tolnám.) e hó U  én a cselédség az 
ottani jeles tanitó llázy Ferenc indítvá
nya folytán egy olvasókört alakított, a 
melvr" eddig inár 24-en Írattak be magu
kat! .lan. hó 21-én tartatott meg az ala
kulási gyűlés, a mely alkalommal llázy 
Ferenc elnöknek választatott s elhatároz
tatott, hogv havonkint minden tag tizet 
p) krt. mely összeg hírlapok beszerzésére 
fog fördittatni. a fentnevezett tanító vasár- 
naponkint reggel 9 -1 2  óráig felolvasást 
fog tartani. Az első felolvasásra a beirt 
tagok mind megjelentek s figyelemmel hall
gat iák a felolvasást. Előfizettek több lapra. 
Az összejövetelek a tágas iskola tanter
mében tartatnak. I dvözöljük a nemes tö
rekvést, úgy az indítványozó buzgó tanító 
urat, valamint Garay Antal számtartó uiat 
is. kinek a szép eél megvalósítása körül
kiváló érdemei vannak.]

,4 magyar nyelv lm Itt Konstanti- 
nápolyban. A magyar küldöttség tisztelgése 
alkalmával a Seik u láziamnál szoba jött 
a> magvar nyelv is. A seik így szólott: 
.Már volt szó róla. hogy Konstantinápoly
ban tanfolyam nyittassék a mayryar nyelv 
szamára. Ez kitűnő eszme. Én magam 
ezentúl több ifjat fogok Magyarországba 
küldeni, hogy ott magyarul tanuljanak.1

— Rablás. A somogyi rögtöndelo 
bíráskodás hirdetésekor már felhívtuk a 
közbiztoság őreit, hogy a határos baranya- 
megvei janisokat szemmel tartsák. Noha 
lőrét vettük, hogy a somogyi betyárok 
egv csapata a gólyái vasúti állomásnál a 
1 pandúrok szemük láttára átkelt a Dráván, 
mégis maradt még belőlük itthon is. sőt 
Baranva megye sem mondható tisztának 
e söpredéktől. — Most arról értesülünk, 
hogy* * e héten a kisasszonyfái plébános 
mát rabolta ki három legény, kik a ko
csist arra kényszeritették, hogy a lovak 
színlelt megbetegedése miatt a különben 
már esti bét órakor erősen bezárt plébá
nia épület ajtaját kinyitatta — A plébá
nos urnák nem lévén a pénz bőviben a 
kár nem tetemes, de fegyverét és némi 
ezüst pénzét elvitték, üldöztetésük sikeret- 
|Cn volt. Ezen rablással gyanúsított ne- 
háuy pásztor legény befogatott és vizsga
lat "alatt áll. .

_ Egynéhány központi „jót értesült'
lap hitelt érdemlő forrásból- azon bírt 
mentette, hogy Kovács Zsigmond pécsi 
süspök .legközelebb- Veszpréuilie tog at- 
heijv-tetni. Mi azonban e birnek semmi 
kép sem *»v-nk, vagv is inkább neui ad- 
batnnk hitelt.

— Beküldetett. Alulírott választmány 
kedves kötelességének tartja t. D eésy  K. 
urnák a mértan, t. S k otj' urnák a természet- 
tan és tt. V erb ő czy  úrnak a magyar iro
dalom köréből a pécsi kereskedelmi egy
let helyiségében tartott ép oly érdekes, 
mint tanulságos felolvasásukért az egylet 
tagjai nevében — legőszintébb, köszümetü- 
ket kifejezni. — Pécsett 1877. jan. 2.Yén. 
A pécsi ksresk. önképző és betegsegélyző 
egylet választmánya.

— Bot van a váltvhumisitó Komá- 
romiV Ez a kérdés jár most itt Pécsett 
szájról szájra. Hogy feleletekben sincs 
hiány, azt mondanunk sem kell. Az egyik 
„gyanítja11 hogy valahol tőbe lőtte magát, 
a másik „fogadni merne11, hogy Törökor
szágba ment, a harmadik meg nem tartja 
lehetetlennek, hogy egy szép reggelen 
Konáromy megint csak itt terem „termé
szetesen a kellő pénzzel11 stb. stb. Hatá
rozott tmkmaása azonban senkinek sincs 
az eltűntnek hollétéről.

— Erny (iyitrgy 187ö. évi aug. 11-én 
meggyilkolt és uiegrabLott pesti gazdag 
magauzó gyilkosainak bünpere öt napi 
végtárgvalás után első bírósági Ítélettel 
fejeztetett be f. é. j&U. 26-áu a budapesti 
kir. büntenyitő törvényszéknél. J udvalevő- 
leg a gyilkosság egyik tényezője Rydl 
Gotthard mindjárt eltogatása után a bör
tönben megmérgezte magát. Az Ítélet, mely

től vádlottak és kir. ügyész is fellebbez- ( 
tek, így szól: Kydl Ignác krakkói szüle
tésű 47 éves mérnök, utóbb budapesti la
kos. tolvajlás miatt büntetve volt. Füzes- 
sérv Géza ügyvéd által védett 1. rendű, k 
és Korczinszky László ügyvéd feddhetlen1 
előéletű, dr. Kuuuer Kornél ügyvéd által 
védett II. rendit vádlottak az Erny Györ
gyön 1875. évi aug. 11-én elkövetett rabló
gyilkosság bünrészességében bűnösöknek 
kimondatnak s Rydl Ignác a jelen ítélet 
kihirdetésétől számított busz évi, Kor- 
cinszky László pedig ezen Ítélet kihirde
tésétől számított tizenöt évi börtönbünte
téssel fenyittctuek. Kötelesek ezen kívül a 
rabtartási és ezen törvénykezési eljárás 
költségeit megfizetni.

— A Somogybái Zalába mén kiilii 
rablók kipusztitása céljáb'd az utóbbi me
gye területére is elrendeltetett a statárium. 
(Készek lelietüuk arra, hogy a rablók és 
gyilkosok most Baranyát szemelik ki 
„működésük11' színhelyéül.)

Ez sem mindennapi. Nagy-Magya
ron egy özvegy férfi szintén özvegy nővel 
kötött ismeretséget s pedig azon komoly 
szándékból, hogy őt elvegye. Igen, de az 
özvegy férfinak legénytia is van, aki meg 
hasonló tisztességes szándékkal látogatott 
el az özvegyasszonynak csinos, eladó lá
nyához. Mikor aztán a dolog annyira ér
lelődött, hogy az esküvőhöz kellett lát
niuk, akkor vették észre, hogy a kettős 
atyatiság lehetetlenné teszi az egybekelést.
A bajt azonban úgy hárították el, hogy 
rniud az apa, mind a fitt ugyanazon órá
ban egyszerre tartotta az esküvőt.

— A ki meghalt, nem él. Virgi- 
n iá hali (Neveda) közelebb egy adósságcsi- 
uáló fiatal ember elhagyta az atyai házat 
s egy távoli vidékre menekült hitelezői 
elől. Nemsokára következő táviratot kapott 
a gondos atya: „Fia az r—i bányákban 
agyonütve találtatott; mit csináljak a holt 
testei?11 Feleletül érkezett: „Itt küldök 
150 dollárt; temesse el.“ A fiatal ember 
jól mulatott, míg el nem költötte a pénzt. 
Ekkor levelet irt atyának, melyben érté
sére adja. hogy valami gaz Baeeker nevű 
egyén hamis táviratot küldött, a 150 dol
lárt elköltötte s még tőle is kért kölcsön; 
azért igeu jó lenne, ha atya 200 dollárral 
segítene rajta, hogy haza menve aggódó 
szüleit megvigasztalhassa. Az aggódó atya 
utolsó válasza ez volt: „Drága fiam! Már 
egyszer eltemettelek s az elég; a ki meg
halt, nem él. Nincs semmi közöm a halot
takkal. Élő apád!"

— Ritka szaporasáy. Angolországban 
( ouvvay község templomában egy sirkövön 
a következő felirat olvasható: „Itt nyug
szik Gouway lakos llookes Miklós ur, a 
ki atyának: llookes Vilmos Espuriénak 
Alicc nejétől n e g y v e n e d ik  gyermeke 
és huszonhét gyermeke és huszonhét gyer
mek atyja volt. Meghalt 18.‘!7. márc. 
2i l-án.
u* $ ( '» r i ic > n l .  A pécsi, városi tűzol
tók e hó lo én a Scholc-féle sörcsarnokban 
zártkörű táevigalinat rendeznek. A belépti 
jegyek a kiboesájtott meghívók előmuta- 
tása mellett líeder Károly üzletében (fő
utca Edboffer féle házban), a tűzoltók ör- 
tanyán s a bál napján a báli pénztárnál 
válthatók és pedig személyjegy l frt. s a 
családjegy 2 Írtjával. A tiszta jövedelem 
a tűzoltó betegsegélyző pénztár javára 
fordittatik. ^ •

A mohácsi jótékony nőegylet álarcos 
bálja az idén jan. 27-én volt. Kevés ál
arcos volt látható, de a megjelentek Íz
léses öltözékeikkel inponáltak. Így főkép 
Radánovich középkori keleties öltözékben 
Balogh nővérek mint szép hevesi menyecs
kék, Xáray és Kramberger miut arató-le
ányok. A táncmulatságon teljes jókedv 
uralkodott, mi az itju férfi nemzedéket 
másnap 10 óráig nem hagyta el, a jó 
hangulatot nagyban nevelte a bál-bizott
sági eluökuő — Millich Petemé — előzé
keny modora s a megjelent hölgyek, kik 
közt Goóes Gyulánét, Hatos M., Kugye- 
ray G., Philipp J., Koleszarits említjük 
meg. Nem hagyhatjuk említés nélkül a 
szUnóra alatt rendezett sorsjátékot, mely 
alatt 14 igen szép nyeremény-tárgy sor- 
soltatott k i; a bálon netán meg nem je
lent sorsjegy tulajdonosoknak tájékozásul 
ide iktatjuk"a nyerő számokat: 215, 303, 
543, 394, 298, 72, 1Ü5, 470, 480, 392, 
136, 482, 71, a főnyereményt a 47-es 
szám nyerte.

— Egy fiatal ember ajánlja magát a 
magyares nemet »/.ép és h e ly e s írá sb ó l 
igen kedvező feltételek mellett alapos ok
tatást adui. Bővebben értekezhetni: Xagy- 
Flórián utca 16. szám alatt.

A/.on foekézzülékek kiüt, molyok minden, 
tekintetben jnn.ik bizonyainak. Ilr. Popp bécsi cs 
kir. udv. fogorvos ur Aiuitlicrin szájvize kétség
kívül az első helyet foglalja el. Ezen Anatherin- 
száj\ íz több mint 2ö év óta kitűnőnek elismerve, s 
ezer meg ezer iivegszamra a világ minden részébe 
szétküldve van, az orvosok által fog- és szajbetegse- 
gek miatt gyógyszerül rendeltetik.

Nagyon ajalhato !>r. Popp nóvény-fogpora 
is, mely naponkénti használat mellett kitűnő ha
tású. — Az Anatherin-fogpaszta. mely nem tar
talmaz az egészségnek karos anyagokat, mint ez 
a 1 gtóbb fogpasztáknál előfordul, a legjobb és 
legkényelmesebb fogtisztitó szer. Odvas fogasat 
legjobban a fog-plombe-bal lehet betölteni, mi 
áltál a fogasd tovabbharapódiása és a fogcsont 
ineglazulasa megakadalyoztatik.

Jó leikiismerettűl figyelmeztethetünk tehát 
mindenkit, a ki egészséges szajt és ép fogakat 
óhajt Ilr. Popp J. ti. bécsi cs. kir. udvari fogor
vos Auatberin készít menyeire, melyek Magyar- 
0rsz g összes gyógyszer taraiban és illatszerkeres- 
edéseiben kaphatok. _______ __

I R O D A L O M .

§§ A „ B o r á s z a t i  I< ap o k ‘* szer
kesztőségétől dr. Entz Ferenc visszalép
vén, e lap szerkesztését Molnár István, a 
budai viucellérképezde igazgatója vette át.

Az első két szám változatos tartalommal 
megjelent. Előfizetési ára 3 frt egész évre, 
mely összeg fennevezethez egyszerre kül
dendő be. Ajánljuk a hazai, különösen pe
dig városunk és megyénk értelmesb bo
rászainak figyelmébe mint olyant, mely
nek terjedését nemzeti gazdaságunk érde
kében legfőbb óhajtásaink közé számítjuk.

Hl „ M a g y a r  H í r l a p 1* cím alatt 
Budapesten az év elejével a jeles tollú 
Kuliffav Ede szerkesztése mellett egy po
litikai napilap indult meg, melyről mint
hogy a hirlapolvasást meglehetősen mel
lőző középosztály számára jelenik meg s 
minthogy mind ügyesen s változatosan 
szerkesztett béltartalma, mind csinos kül
alakja s olcsóságánál fogva arra érdemes, 
hogy a legelterjedtebb lapok egyike le
gyen : nem állítatjuk meg. hogy azt a hir- 
lapolvasú közönség figyelmébe ne ajáuljuk.
A „Magyar Hírlapinak főérdeme, hogy 
mindenben világosan, tárgyilagosan szól; 
egyik politikai párthoz sem tartozik. Ne
vezett lap a 26. számtól kezdve megna
gyobbított alakban jelen meg. Ara egy 
évnegyedre csak 2 frt 50 kr. Élőrizethetni 
rá Budapesten, a kiadóhivatalban. Sugár 
ut“ 2. sz. alatt.

=  Az „Összeliasmilild irodalom tört duci mi
lapuk* első szama, melyet Kolozsvárott I)r. Bras- 
•say Sámuel és Dr. Síelt/1 Hugó indítottak meg, 
előszavában elmondja a vállalat célját és indokát.
A lapnak két fö feladata lesz. Az egyik: a ma
gyar irodalom legjavának bemutatása a külföldön ; 
a másik; a külföldi irodalmak legjobbjának be
mutat isa magyar földön. E szerint a közlöny ta r
talmat képezeudik : 1. Eredeti essai-k, értekezések 
(úgy magyar, mint más nyelveken.) 2. Egyéb ér
tekezések, kritikák, (szintúgy.) il. Irodalmi szemle,
(a magyar irodalmi német, a külföldi magyar nyel
ven.) 4. Symraikta szintúgy; ezek közt népdalok, 
mesék stb,) Megjelen havonként, a szünidő julius 
és augusztus kivételével 2-szer, rendszerint ! ,  1
iv tartalommal; egész éven át legalább 20 íves 
kötetben. Ára egész évre 6 frt, félévre il frt, ne
gyedévre 1 frt 50 kr. o. é. Külföldön Németor
szág kivételével: egész évre 20 franc.

=  A „Küziguzgutási lapok* 4-ik sz ímanak 
tartalma: Centuria contrarietatum et dubietatum. 
Dr. Conclia Győző kolozsvári egyetemi ny. r. tanár
tól. — A közigazgatasi bizottságok hatásköréről. 
Dr. Ziskay Antal főügyésztől. — A közigazgatási 
tisztviselők kinevezéséről. Boné Géza megyei fö 
jegyzőtől. — Külföldi szakirodalom. Mészáros Ka
roly megyei főjegyzőtől. — A kerületi elöljáróság! 
intézmény. Bartli László fővárosi jegyző úrtól. — 
Közigazgatasi szakirodalmunk. K ö z ig a z g a tá s i  
szem le: A felekezeti iskolaszékek számadás ti. 
György Aladártól. — A fővárosi rendőrség allasa 
közegészségügyi administratiónk keretében. — Ve
gyesek. Közigazgatási Döntvénytár. Előfizetési ára 
egy évre 10 frt.

=E Táh 'rszky és l’arseh zenemükereskedé-
sében Budapesten megjelent: Kammeier — Polka 
Frangaise zongorára Kozenzweig Vilmostól. Ara 
50 kr. Katzer-induló, zongorára Kohrliaeher Ká- 
rolytól. Ára 00 kr.

KÖZGAZDASÁG.
S t í r i a i  b o r  v á s á r .

A niarburgi gazdasági egyesillet és 
borászati egylet együttes ülésben elhatá
rozták, hogy egy egész Sztiriára kiterjedő 
borvásár tartassák, főkép tekintettel a m a- 
g y a ro rsz á g i v e rs e n y re . A borvásár 
Marlmrgban fog tartatni és pedig husvét 
után, niiutáu tavaszszal a bor csendes és 
legjobban szállítható. — Miután megyénk 
bortermelői az, osztrák iparnak kedvező 
nyomorúságos vámpolitika miatt nagyrészt 
a steyer borvevőkre vannak utalva, ezen 
borvidékünkre nézve mindenesetre érdekes 
borvásárra figyelmeztetjük a közönséget.

*
1*b i l lo x é ra  ellen  te n g e r i  te r 

melés. A párisi akadémia közleményeiben 
folyton hirdetik a phvll. ellen feltalált és 
kísérlett szereket — de azért a pliyll. foly
ton terjed — legújabban Orleaus departe- 
mentben konstatálták. Az akadémia „cotnp- 
tes reudus11 legújabban a következő köz
leményt hozza: Gaehez hosszas vizsgálódás 
után azon felfedezést tette, hogy a szőlő 
ott, hol a sorok közt vörös tengeri volt 
ültetve, a pliilloxerától ment maradt. Ga
ehez másfél év óta ültet tengerit a szőlő 
közé, és azóta azon egyetlen phyloxerát 
nem talált, ellenkezőleg a tengeri gyökerei 
telve voltak phylloxerával.

A b a n k k érd ésr ő l.
A magyar banknak, ámbár még nem 

létezik, már eddig is egészen csinos com- 
peudiumot képező története van. Yissza- 
uyulik ez — hogy tovább ne menjünk — 
egész az 1869. évi péi/.válság idejébe, 
midőn az országgyűlés a válság okainak 
kifürkésíésér: és ennek eienszero gyanánt, 
a jegybankügy kérdésének megvitatására 
egy euquéte-bizottságot küldött ki. — Azon 
idő óta a bankügyben jelentékeny fejle
mények csak eszmeiek, a közvélemény fel
fogásának fejleményei voltak.

'falán nem felesleges emlékezetbe hozni, 
hogy az orsz. ni. iparegyesület volt az 
első, mely ezen kérdést akkoriban — 
nemzetgazdasági szakosztályában — be- 
batólag tárgyalta, és határozott állást fog
lalt az önálló magyar jegybank mellett; 
az egyesület volt az első, mely határozott 
javaslatokkal lépett fel, kimutatván nemcsak 
a bank felállításának lehetőségét, hanem 
egyszersmind módokat ajánlván, és pedig 
többéit is, melyek szerint a bankkérdés 
már akkoriban meglett volna oldható.

Azóta hét év múlt el, és mai napig 
a magyarországi közvélemény lassan-lassan 
arra az álláspontra küzdötte fel magát, 
melyet az egyesület mindjárt kezdetben 
elfoglalt. Sokat Írtak és beszéltek e tárgy
ban jobbra-balra, de valami nevezetesebb 
uj eszme, mely az. érintett szakosztályi

tárgyalások alkalmával megpendítve nem 
lett volpa, fel nem merült.

llét évi küzködésnek eredménye tehát 
csupán az. volt, hogy a közvélemény meg
győződött arról, a mit egyesek már akkor 
egész határozottsággal hirdettek, hogy t.
i. önálló bank nélkül lehetetlen az ország
nak prosperálni, hogy a bank felállításá
nak semmi jogi akadálya Magyarországra 
nézve nincs, hogy a bank-technikai aka
dályok legyőzhetek............ Ezek képezik
hét év vívmányait, . . . nem uj eszmék, 
de legalább általánosan elismertek mai nap.

Hanem hét év elveszett. Hogy ezen 
idő alatt az ország mit veszített annak 
folytál), hogy a bankkórdés megoldva nem 
lett, hogy pénzpiacunk felett az osztrák 
nemzeti bank hagyományos magyarelle- 
nessége uralkodott, hogy minden felmerült 
újabb pénzválság, az osztrák bank eljárása 
folytán csak súlyosabbá tétetett az országra 
nézve, hogy a szédelgő üzletekkel ezer 
egészséges alapon nyugvó üzlet is else|»cr- 
tetett, hogy a termelés a hitelügy rende
zetlensége folytán békokba volt verve, hogy 
pénzpiacunk és állami hitelünk hét éveu 
át azok kegyelmére volt bízva, kik Ma
gyarország gazdasági fUggetlenitését a 
legnagyobb mértékben perhorreseálják, 
mindezen veszteségeket felszámítani is 
alig lehet.

Annyi bizonyos, hogy ha Magyaror
szág törvényhozása ezelőtt hét évvel azok
nak nézetén indult volna el, kik a bank
ügy megoldásának nehézségeivel minél 
előbb szembeszállni óhajtottak, s k ik  
e lő re  m eg m o n d ták , hogy minél to
vábbra balasztatik a reudezés és az önálló 
magyar bank felállítása, annál nehezebb 
lesz az.: most a helyzet egészen más voln t, 
az ország meg lett volna kímélve azon 
óriás veszteségektől, melyeket a pénz- és 
hitelügy rendezetlensége, az abból keletke
zett termelési és forgalmi nehézségek, és 
— hogy többet ne mondjunk — az újabban 
egész a groteszkségig elterebélvescdett 
uzsora okozott.

Úgy véljük, hogy az, ilynemű tanul
ságokból már elég volt. A Sybillakönyvek 
első két csomója tűzbe vau dobva; csupán 
egy clianeeunk van még; úgy hiszszük, 
ideje volna magunkat elhatároznunk, hogy 
legalább az. utolsó maradványt megmentsük.

Hogy ez most még lehetséges, aziránt 
semmiféle kételynek nincs helye. — Az. 
utolsó jelszó, melyet a magyar bank ellen
zői Bécsben szárnyra bocsátottak, abban 
áll, hogy igenis Magyarországnak joga 
van önálló baukot állítani, de nincs ehhez 
elég tőkeereje.

Ennek illustrálására igen alkalomsze
rű következő összeállítás:

„A nagy európai bankok jegyforgal
mának, ércfedezetének és alaptőkéjének 
összehasonlításából tűnik ki az, hogy mek
kora pénzerő szükséges egy központi jegy 
kibocsátó bank felállításához.

„íme, közöljük ez adatokat a legújabb 
kimutatások alapján, a számadatok mind 
m illió  o s z trá k  é r té k ű  fo r in t r a  lé
vén re d u k á lv a :

Angolországi bank 145.. 290 271.
Franciaországi „ 72.9 870 1027.,
Németbirodalmi „ 59v, 156.. 353..;
Belga nemzeti „ 20 i7.; 133.,
Németalföldi „ 13.. 131 149.,

„Az itt említett öt banknak együtt
véve van 321.9 millió forint alaptőkéje, 
1695 millió forint érefedezete és 1946.., 
millió frt jegyforgalma’ A bankok ala| - 
tőkéje, átlag tehát az érefedezetnek csak 
eg y  ö tö d ré s z é t  s a jegyforgalomnak 
csak eg y  h a to d ré s z é t  teszi.

„Ebből a tanúság, hogy ha Magyar 
ország önálló jegybankot akar állítani, 
mely ne legyen roszabb helyzetben az alap 
tőkét tekintve, mint az említett öt európai 
bank, akkor a megkívánt ércfedezetnek 
egy ötödrészét, és a bankot azonnal fel 
lehet állítani.

„Az, a kérdés tehát első sorban, hogy 
mekkora tényleges je g y fo r g a lo m ra  
van szükségünk, és e kérdésnél ismét a 
statisztikai adatok után kell elindulnunk 
A szükséges jegyforgalom nagyságának 
megítélésénél a főtényezőt az illető ország 
lakosságának száma képezi. A népszám
lálási adatok szerint az említett öt jegybank 
területén tett a lakosság: (mellé állítjuk 
millió irtokban a jegyforgalmat)

lakosság jegyforgalom 
Anglia 20.209,671 271.„ millió frt.
Kranei&orszúj'ban 37.847,478 1027.2 „ „
Nemetbirodalom 38.459,646 353.., „
Belgium 4.940,570 134, „ „
Hollandia 3.529,168 159.g -

összesen 103.886,474 1946.3 millió ft
„Esik tehát egy lélekre átlag miutegy 

18 frt. És igy Magyarország 15 millió 
lakosságának szüksége van 170 millió írtra, 
minek egy hatodrésze tesz 28.„ millió frtot.

„Tehát 28.# millió írtra volna szüksé
günk, hogy oly jegybankot felállíthassunk, 
mely Magyarország jegyforgalmi igényeit 
kielégíteni képes legyen.

„Es ki meri azt állítani, hogy ezen 
összeget Magyarország ne lenne kép :s 
előteremteni, hiszen magának a budapesti 
pénzintézeteknek betétei a múlt év végén 
50.111,245 frtot tettek, s az egész magyar 
korona területén a takarékbetétek állomá
nya 179 millió 161 ezer 944 írtra rúgott. 
Nem szenved tehát kétséget az, hogy ha 
Magyarország akarja, képes is lesz a bank 
felállítására megkívánt alaptőkét össze
hozni. És ha ez meg van, a további fela
dat egyszerűn a bankteohnika körébe esik. 
És a mint a Franciaországi bank 72., 
millió alaptőkével és jegykíbocsátási mono
póliumával kitudta eszközölni, hogy dacára 
az utóbbi háborúban történt nagy mesar- 
colásnak, most 870 millió frt ércfedezete

van, Vagy hogy a németalföldi bank 13.( 
millió alaptőke mellett érefedezetét 131 
millió írtra fel tudta vinni, ép úgy képes 
leeud a magyar jegybank is rövid idő 
alatt oly ércfededezetet előteremteni, mely 
az alaptőkének ugyan nem teencii tízsze
resét, mint a most" nevezett két banknál, 
de mindenesetre elég nagy leend arra. 
hogy egy 17U millió forintnyi jegyforga
lom kellőleg fedezve legyen, úgy hogy 
a jegyeket minden pillanatban aranyra- 
ezüstre lehessen beváltani.11

Ezen előadáshoz nem szükséges bő
vebb commentár, azért tartózkodunk is 
attól, hogv e kérdést bővebben vitassuk. 
Egy megjegyzést azonban nem hallgatha
tunk el. — A túlbizakodás kétségtelenül 
nagy hiba mindenkiben és főleg hiba 
azokiiai). kik egy állam sorsát intézni h: 
vatva vannak De bizonyára még nagyobb 
hiba az önerőben vetett bizalom teljes 
hiánya, kivált akkor midőn ez erői tettre 
kell feszitcui. — Ilármdv mesések legve 
nek is egyik vagy inár ii; pénzcon»ortiuui 
nak kincsei, és bármenyire panaszkodjunk 
is szegénységünk vagy helyesebben mondva 
elszegényedésünk lelett, miudazonál.a! any 
nyi bizonyos, hogy Magyarországnak, mim 
egésznek, milliárdokra menő vagyoni ereje 
mellett minden eonsortium kin. se ettöroUI. 
Hiszen maga az államvagv oii, az összes 
államadósságok és passivák leszámítása 
val. az I87n. évi zármérleg szerint, még 
mintegy 159 millió forint töliblelet mutat: 
holott akárhány nagy és hatnia. i< állam 
vau, melynek nagy adósságaival szemben 
nagyon jelentéktelen államvagyon all, s 
melyek vagyonmérlege óriás passivát mu 
tat fel. De ettől eltekintve, maga a föld
birtok Magyarországban az erdélyi me
gyékkel együtt, nuly mintegy 70 millió 
holdra rúg, legalább ötez t millió frt. ér
téket képvisel: csupán a házi állatoké leg
alább 800 milliót; a házaké legalább 
ugyanannyit, nem is szóba az iparban, 
kereskedésében és mezőgazdaságban beru
házott óriás tőkéket. Ily nagy vagyonúiké 
mellett, mely legalább 10,0): i millió trt. 
értéket képvisel, Magyarország nem lenne 
képes egy bank felállására 26—30 millió 
frt. tőkét előteremteni; ellenben az osztrák 
bank. melynek összes rendelkezésére álló 
saját vagyona (a 80 milliós baukadósság 
leszámításával, mely ez idő szerint csak 
osztrák állami adósságlevél alakjában vau 
meg) alig haladja túl a 30 milliót — ké
pes nemcsak ily tőkét előteremteni, hanem 
egész Magyarország felett uralkodni: ez 
valóban úgy hangzik, mint valami mese
beli ejaculatio.

l’erse, a mi tőkénk nincs lupád álla
potban. az osztrák nemzeti banké pedig 
abban van: de miért nincs a mienk és 
miért van az övé? Csupán azért, mert mi 
eddig úgy akartuk, és úgy intézkedtünk, 
hogy igy legyen: a mely pillanatban azt 
akarjuk, hogy máskép legyen, máskép lesz.

------- " A. É.
A* osztrák >m agyu r cn k o ru iló  

k érd ése .
Egy német szaklap behatókig tárgyal

ván a német cukoripar kérdését, az osz
trák cukoradóról is szól és valóban meg
döbbentő adatokat állít össze, melyekből 
kitűnik, hogy mennyire megkárosodik Ma
gyarország a cukoradónál. Közöljük itt ez 
adatokat:

bejelentett előirt f
Idény répa adó

métermázsa forint
1873— 74. 15.145,339 10.056,097
1874— 75. 10.446,938 7.626,264
1875— 66. 14084,536 10.280,711 

visszaállított m arad
adó forint forint 
7.547,993 3.508,104 
5.793,709 1.832,555 

10.186,330 95,380
A cukoradó tehát az államnak ugy- 

szólván semmit nem jövedelmez már, és ha 
erős kiviteli év talál következni, még vesz
tesége lesz az államnak.

Meg kell itt jegyeznünk, hogy a mi 
gyarországi cukorkivitel úgyszólván zérus, 
mert mint a statistikai adatok mutatják, 
mintegy 15 millió frt értékű vagy közel 
250,00i) métermázsát teszt cukor behoza
talunk, melylyel szemben a magyar ha
tárokon átmenő kivitel mintegy 9 millió 
frt értékű vagy 165,000 métermázsát lesz. 
Tehát 185,000 métermázsa külföldi cukrot 
fogyasztunk még a belföldi termelésen fe
lül, és mégis a eukoradó viszszaíéritéshez 
fentebbi 10, millióból 30 százalék, vagy
3.355,899 irt számíttatott a magyar kincs
tár terhére. Így tehát nem elég, hogy 285 
ezer métermizsa cukor után Ausztriának 
fizetjük az adót, hanem még az adóvisz- 
szatéritésnél is !F millió Írttal raegkáro- 
sittatik az ország. Mindazonáltal az or
szággyűlési többség oly kormányt támo
gat, mely elszenvedi ez ország fosztogatást.

GABONA ÁRAK
a f. é. jan. bó ;27-én tartott botivásáron.

1. oszt. 11. oszt. Ili oszt.
Búza 100 klg. Ift. 11.59 ft. 11.24 ft. 11. —
Kétszeres „ „ „ 9.40 r o.— * •
Rozs M 1» .  9— T> 8.60 T> •
Árpa r> n „ 6.— —• '
Zab V • » <-B5 V 7.40 • •
Kukoricza (aj) . 5.40 T 5.10

Hajdina 100 klg. ft. 5.90
Széna * w „ 4.—
Szalma » *» „ 1.90

NAGY FEKEM’Z
Uptulajduno^

HAK8 CH EMI L  K I S  .1 ó Z S K F
telelés s/erkeezté. szerkeszt > tár*
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Pályázat.

Kőszén eladás.
(2 — 1) IS.

Pécsett: P i t i t  K  V . ültül bérljtt P é e * - b á i i y * t e l e p e i i  f e k v ő  » a « ( { j á r
■ n e /.ő l kö-zéubáuyából általánosan mint legjobbnak elism ert kőszenet, következő árak
mellett ajánljuk  :
4  t e l e p  l i e l j é n  (.lauka akua j

P é c s é t t  h á z h o z  á l l í t v a :
darabszéu
vegyesszén 
iűtőszéu . 
kováesszéu

4ü kr.
35 „ 
32 „ 
3tí „

vágj H á u .v a -v  a s u t l  á l l o m á s o n :
darabszéu . 33 kr.
ve gyesszén . . .  23 n 
tutőszéu . . . . 20 „
kováesszéu . . .  24 „

S t t ,  fi1) kilogram m ot tégy v. m ázsát szám ítva. ' • O  
Megrendeléseket elfogad az a l u l í r o t t  i g a z g a t ó s á g  és a 

k ö a z é n e l a d á s i  f ő í i g y n ö k a é g :

HERMANN *  P IERNIKARSKI
u ra k n á l Pácsott 83rPo'< u lc ta  4. s. a.

P K I l '  iá  V . gépgyár-, vasöntöde és kőszéubánya

igazgatósága.

A dárdai r. k. kántoriam tó l állom ás 
P r e I I e ‘r S i m o n  veterántanitó  lem ondása 
folvtán üresedésbe jővén, az erre f. é. ja - 
uuór hé 2<>-ára kitűzött pályázat f e h r n á r  
h ő  1 2 - l k é r e  lialasztatott, mit ezennel 
az érdekeltek  szives tudom ására juttatunk, 
kijelentvén egyszersm ind, liogy azok. kik 
ezen állom ást elnyerni óhajtanák , a  k itű
zött napon a helyszínén személyesen m eg
jelenni szíveskedjenek. Az állom ással kö 
vetkező jövedelem  já r :  1. T isztességes — 
3 lakszobából, konyhából, élés- és fakam 
rából álló lak á s ; 2. 375 □  öl nagyságú

A baranyamegyei takarék- és hitelbank
1877. évi m árcius hó 4-ik nap ján  d. e. 10 ó rako r ta rtan d ja

r e n d e n  é v i  k ö z g y i i l é n é t
Pécsett sa já t h ázáb an ; m ire a  t. e. részvényesek, az alapszabályok l ó i k  íjára*) 
figyelmeztetéssel ezennel m eghivatnak.

A  közgyűlés tá r g y a i:
19. ( 2 - 1 )

házikert.

275 0— i)

5 hold k a sz á ló ; 3. minden 
házaspár után (van 300 pár) egy  véka 
kétszeres búza; az urodalom tól 10 mérő 
kétszeres Iniza és 8 itl g y e rty á n fa : 4. pénz
ben az (irodalomtól 4 irt 20 k r t ;  lélek 
pénz fejében minden pártól 25 kr. isko la
pénz fejében minden gyerm ektől (van 150) 
50  k r; vasárnapi iskoláért 2 0 frt. stola GO 
frt. T anítási n y e lv : német és m agyar.

Az iskolaszék m egbízásából 
.H c l iu l t z  K á r o l y ,  

segédlelkész.

1. évi jelentés a bankttzlet e redm ényérő l:
2. a  zárszám la és évi m érleg m eg á llap ítá sa ;
3. a  közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére kikiildendő bizo ttság  választása.
4. a  felügyelő b izottság  tag ja in ak  választása, és az ig azg a tó ság  válasz

tás utjáni kiegészítése.
5. azon m ódozatok m egállapítása, m elyek szerint a tá rsu la t ügyei veze- 

tendők lesznek.
0. indítványok, a mennyiben az a lapszabályok  31. íj. m.**) pontja é r

telmében bejelentvék.

Kelt Pécsett, 1877. évi ja n u á r  hó 27-én.
Az igazgatóság,

10. $.*) Minden részvényes, ki szavazási joggal élni akar. részvényét a bank pénztáránál S nappal 
a közgyűlés elütt téritvény mellett letenni tartozik.

•21.

A Siklósi kölcsönös segiUv/ő-egylet
folyó évi február hó 18 án délutáni 2 órakor Siklösou a városháza kis termében
b a t o d i k é v i

tartamija.
rendes közgyűlését

A k ö /. g  y ü l é s  t t i r g  y a 1 é e u d :

Melynél fogva köztudom ásra hozatik , hogy a  pécsi ta k a ré k 
pénztár igazga tósága  álta l a  kézi zálogok és idegen váltók után e d 
digi fizetett 0°/# kamatok

20. 11 — 1)I Az igazgató üzlet-jelentése.
2. A felügyelő bizottság jelentése.
3. Az igazgató tanácsnak számadási felmentése, 
t. A felügyelő bizottság megválasztása.
.’>. Az igazgató tanácsból sorsolás által kilépőid tag helyett újak választása, 
ti. N'etaláni indítványok tárgyalása.

Siklós 1 -s77. január 31-én.
Plásztits Döme,

elnök.

Hirtok bérlet.
!’,alanya megyében Kisteleki határban 

Pees->zentlőrinei vaspulya állomáshoz 1 
ma távolságban egy tagban fekvő mintegy 
iit“i hold uriiórtok. un es eseléd lakások
kal. gazdasági épületekkel 1" vagy 12 
e\ v f. évi márciustól kezdve haszonbérbe 
adatik -  a tulajdonossal szerződésre lép 
be ni. Pécsett Megve-utcza 0-ik számú

Ili. ( l  — l .i

P é c n v á r a d o n  a 411. szám alatti 
úgynevezett

Tüskesi-malom

Hirdetm ény.

t*. évi február hó 1-tól fogva
8 “/c-re l e s / . á l l i t t a t t a k  és hogy az i n g a t l a n o k r a  j e l z á l o g !  
b e k e b l e z é a  mellett adandó pénzkölcsön iránti ügylet i s m é t  f o l y a 
m a t  b a  t é t e t e t t .

Pécsett 1877. évi február hó 1-én tarto tt ig a ’.ga tóság i ülésből.

A péctti takarék pénz!ár

22 (i-i, igazgatósága.
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E E i r c L e t D M .é m .3 7 " ,
folyó 1*77. évi ápril 1-től kezdve bérbe 
adandó . Bővebb tudósitást nyerhetni M o v k  
J a k a b  úrnál Péesvúradon. 17. I •> — 1.)

%

A megyefai urasági
k o r c s m a  és l o o r o m L é r é s i  j o g '

Biztos nyeremény ü rész let-jegyeket
az 1839-ki cs. kir. állami Rothschild-sorsjegyeknek

két legutolsó
mely sorsjáték nyereményei meghaladjuk a 17 
jelentékeny mdléknyerenényekkel, eladunk :
____ Kgy fél 1S.'ÜI-ki ötöd sorsjegyet 80 frttal.

húzására
köztük 315,000 es számosmilliót, köztük 315,000 és 280,000 frtuyi fő-

Ktfy ielötöd a legkisebb nyeremény nélkül 40 ittál

t. évi március 1-én a helyszínén árverezletni fog, ugvszinte a 
megyefai u r a s a g i  k ő b á n y a  is bérbe kiadó. Bővebb értesítést

„ negyed „ yt V » „ negyed „ „ „ 20 „
„ tized „ r> w 1* „ ,. tized „ „ „ 10 „
„ huszad „ v X 10 » „ huszad „ ,. T) „

ad JKSZKXSZKY ZOLTÁN Megy elán. 15. i. i )•
Mindenki 30 frtnak azonnali beküldésével biztosíthat magának egy az 1877. évi junius 1-én sorszámával

kisorsolt L839. évi egész ötód sorsjegyet
mar a legközelebbi uyereiuény sorsolásnál mindenesetre nyereményei sorsoltatik

14 [6—11
Nem színlelt végeladás!

Miután a rósz üzlet-menet miatt

chiiia-ezüstáru-gváruiikatc?  %i
teljesen beszüntetjük, keiiyszeritve vagyunk pompás china-ezűst-gyártmányaink tömérdek készletét 
a Itggyorsaoban az előállítási áron sokkal alabb elárusítani. Kísértétől szolgáljon következő ki

vonat a nagy árjegyzékből, luely utóbbi kivonatra bérmentesen megküldetik.

M é r s é k e l t  á r a :

mely mar a legközelebbi nyeremény sorsolásnál mindenesetre nyereményei sorsoltatik ki, miután lekö
telezzük magunkat, hogy azt 150 frtnyi pótfizetés mellett 1877. jun. 5. a sor. zam kihúzása után szátlitiuk.

Az 1839-iki állami liothschihl-sorsjegyek két legutolsó húzása,
melyeken minden meg kinem sorsolt ebbeli jegyek okvetlen kisoroltatnak 1877. évi junius 1-én és 1878. 
évi december 1-én történik meo és mindenkinek, ki ezen ritka és kedvező nyeremény alkalmat használni 
kívánják, — ajánljuk eztn sorsjegyeknek gyors megvételét, minthogy már most is nehezen kaphatók és 
később csak tetemesebb nagasabb áron, vaoy ha tekintetbe vesszük ezen sorsjegyeknek altalános meg- 
kedveltetését, talán éppel nem lesznek eladók.

X yltral és tárttá B écs I. Kárnthnerstrasse 16., 18. (Eiserues llaus)
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m,**j Az indítványok csak úgy kerülhetnek a közgyűlés tanácskozna ala, ha a közgyűlés 
előtt legalább 14 nappal az igazgatóságnál irasban benyujtvák.

21. ( .2 -1 )

A1*>1 írott Uzletvezetőség részéről ezennel tudom ásra hozatik , hogy a  szem élyszállító gőzösök f. évi február hó 3-tól 
hetenkint kétszer közlekednek B udapest és M ohács közt, ugyan  is : szerdán és szom baton reggel 7 ó rak o r Budapestről Mo
hácsra, innen vissza B udapestre pedig  minden hétfőn és csütörtökön 4 ó rak o r reggel.

Ezen hajóm enettel kapcso latban  f. évi február hó 3 tói kezdve minden szerdán és szom baton a 17-ik számú helyi 
vonat tétetik  közlekedésbe akkén t, hogy az este 7 ó rá ig  a  ha jó t bevárván Pécsre visszatér és ezzel az ö l- ik  szám ú vouattali sze
m élyszállítás beszüntetik. Pécs 1877. évi ja n á r  31-én. A *  í i z l e t v e z e t ö s é g .
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