
V. évfolyam. Pécs, 1877. junius 30-án 26-ik szám.
E lő f iz e té s i  d í j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 15 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weídinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy négyhasábos pitit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir 
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  I r o d a :  A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézendők. Előfizethetni helyben:
Ferenciek uteza 22. sz. I emelet. a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böbm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kéziratok vissza nem küldetnek kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti easinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

A külügyi vita.
A miiéiül annyi interpellatióra 

nem felelt a miniszterelnök, végre 
egy megye felirata következtében a 
házszabályok által el nem nyomható 
vitatkozás még is annyi világot de
rített, hogy most már tudjuk, már 
a mennyiben t. i. elhisszilk, hogy 
a mozgósítás, bármely tartomány 
megszállása iránt a minisztertanács
ban határozat nem hozatott, sőt a 
miniszteri tanácsban erről szó sem 
volt.

Hallottuk, hogy a monarchiának 
az eldöntésre hivatott köreiben nin
csen senki, a ki külügyi politikánk 
feladatának tekintené, hogy szom
szédunkban a birtoklási és hatalmi 
viszonyok megváltozzanak, és hogy 
ily politika érdekében határozatokat 
hozni a jövőt illetőleg senkinek 
sincs szándéka, de egyúttal meg
tudtuk, hogy fejlődhetnek a viszo
nyok úgy, hogy hadseregünk egy  
vagy más ponton átlépi a határt, 
mert lekötve semmi irányban sem 
vagyunk.

A miniszterelnöktől kicsikart nyi
latkozatnak tudjuk, hogy nem tu
lajdoníthatunk nagy súlyt, a ki ké
pes volt a nagyobbra, attól elvár
hatjuk a kissebbet is, de örveu- 
diink, hogy egy megyének több 
társtör vény hatóság által támogatott 
felirata alkalmat adott arra, hogy 
a képviselőházban lévő pártok min
den árnyalata nyilatkozhatott, az 
ország közvéleményét egyhangúnak 
tűntethette fel azon irány telöl, me
lyet a külügyi politikának a keleti 
bonyodalomban követni kötelessége, 
hogy nem hagyott fen kétséget a 
felöl, mikép ha ezen iránytól eltérne, 
világos hazaárulást követne e l , 
melynek büntetése alól a nemzet 
itélőszéke előtt nincs felmentés, nem 
adatik kegyelem.

Hogy a volt osztrák-magyar bel
grádi fökonzul, és bosnyák-heree- 
goviuai cs. helytartónak telültetett 
Kállay Béni ur Folyt nézeteihez 
közeledett és annak kifejezést is 
adott áldott egy ügy őségében, az mit 
sem változtat a képviselőház kife
jezett véleményén, bogaras külön
cök mindig találkoznak és megelé
gedhetünk azzal is, ha az országból 
kifelé gravitáló elemek csak azon 
arányban képviselvék az országban, 
mint az országhá bán.

A fődolog az, hogy az irány, 
melyet a külügyi vita a kormány
nak kijelelt, el ne tévesztessék, de 
egyúttal az is, hogy' az actióba lé
pés órája jól megválasztott legyen, 
mert mi tagadás benne az elsőre néz
ve félünk, hogy a bécsi rövidlátó 
politikus kontárok éppeu ellenkező 
iráuy'ban iiidulanduak , —  azon
irányban, melyet reactionarius sym- 
pathiák jelelnek ki; —  a másikra 
nézve, hogy' mint már Ausztriában 
hagyományossá vált a politika — 
ismét elkésik, akkor fog tenni va
lamit, midőn már tanácsosabb lenne 
abba hagyni.

Ezen külügyi vita kétségen fe
lül a képviselőház jelen ülésszaká
nak legérdekesebb jelensége volt; 
az osztrák képviselöház emberei tel- 
hetetlenségének köszönhetjük, hogy 
a vám- és baukügyi, úgy ezzel 
kapcsolatos quóta és más javasla
tuk tárgyalása és a mamelukhad 
általi elfogadásának keserű pohara 
egy időre-- legalább ősz ig— elmúlt 
tülüuk, addig ki tudja, hogy'an ál
latid a világ sora? lesz e még ad
dig mameluksereg is? nieiy meg
szavazza és leköti az őrdögnek lel
ki üdvösségét múlandó földi java
kért cserében.

— A magyar országgyűlés el
napolása terv szerint julius 5-re volua ki
tűzve. — Az osztrák reiclisrath julius 7-re 
akarja magát elnapolni, addig, hogy ne 
maradjon hátra, egy kis külügyi vitát fog 
tartani, a kiegyezési javaslatok egyikét 
sem veszi tárgyalás alá, hanem azt várja, 
hogy a magyar kormány mindenek előtt a 
már tárgyalásra kitűzött cukoradó törvény
nyel a hazai cukorgyártás egészen megöl je.

— A magyar országos bizott
ság a közös költségek aránya feletti vá
laszát uiegküldé az osztrák bizottságnak.

Ebben előbbi álláspontján maradva fel
hívja az osztrák bizottságot, válasszou egy 
öt, vagy héttagú albizottságot, mely ma
gyar részről küldendő hason bizottsággal 
közvetlenül tárgyalva ez ügyet, egyezke
dést hozzon létre. Nem kételkednek abban, 
hogy a magyar mórok megteszik köteles
ségüket, hanem az osztrákok, azok saját 
kormányuk lekötelezését mibe sem veszik 
és folytatják a licitatiót a mi hátrányunkra.

— Az osztrák semlegesség 
jellemzésére Írják Raguzából: A monte- 
negrúiak részére küldött fegyvert és lőszert 
a határon mindig elkobozzák, hanem azért 
a fegyvereknek semmi nyoma, mert a leg
közelebb éjjel természetesen az illető hiva
talnok tudtával átcsempésztetuek a határon. 
A Cattaró vidéki boeebézek nagy része 
harcol Montenegróban a török ellen. — 
Hogy a fegyvereket és beszerzésükre a 
pénzt ki adja ? azt nem lehetett kipuhatolni.

— Itéesböl jun. 24-röl jelen
tik, hogy a határőrvidéken lévő Szapáry- 
hadosztály és a Dalmatiában fekvő csa
patok számát nem szaporítják, de Scndier 
tábornok parancsnoksága alatt Zimony- 
Ürsova-Mebádia vonalán két hadosztályt 
fognak felállítani. — A Budapesten állo
másozó Rodieh ezred parancsot kapott, 
hogy magát menetkészen tartsa.

O B M Z Á U U Y Ü L É ti.
A képviselőház 21-én tartott ülésében 

folytattatott a gyámügyi (javaslat tárgya
lása, mely után Orbán Balázs jegyző ol
vasta föl Simonyi Ernőnek az összes mi
nisztériumhoz intézett interpellátiöját az 
iránt, hogy az 1856. ápril 15-iki párisi 
kiilünbiztositó szerződést, mely az akkori 
osztrák kormány, Anglia és Franciaország 
közt köttetett, még feuállónak és érvényes
nek tekinti-e és ha igen, történt-e valami 
és mi történt, a mi ezen szerződésnek ér
vényt szerez; s niucs-e itt az ideje annak, 
hogy Anglia és Franciaország felszólittas- 
sauak, e szerződésben is meghatározott 
intézkedéseknek a portával egyetértó'leg 
való megtételére! — J u n i u s  22-én. Elnök 
bemutatja Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun megye 
közönségének feliratát, Törökország terü- 
letépségéuek fentartása és nemzetközi bíró
ság felállítása iránt. (Helyeslés.) — Olasz
országgal kötött kereskedelmi szerződésre 
vonatkozó (javaslat harmadszor felolvastat
ván, elfogadtatik. Ezután folytatólagos 
tárgyalás alá került a gyámügyi javaslat. 
A 23-iki ülésben a gyámügyi javaslat tár
gyalása befejezést nyert. A kérvények tár
gyalására kerülvén a sor, élénk vitára 
nyújtott alkalmat Somogymegye, Szatmár- 
inegye és Keeskemét város kérvénye, annak 
megakadályozása iránt, hogy Oroszország 
a keleti háborúban területi nagyobbodást 
nyerjen s Törökország feloszlatásával ha
tárainkat szláv országokkal vegye körül.
— .Simonyi  E r n ő  felszóllaiván, hang
súlyozva, hogy az egész magyar nemzet 
külömbség nélkül óhajtja Törökország te
rületi épségének fentartását s a pánszláv 
hódító politika megakadályozását és a kor
mány mégis az orosznak igazságtalanul 
kedvező semlegesség útját választotta. Fel
említi, hogy pár nap előtt a hírlapok azon 
meglepő birt terjesztették, hogy a Rodieh 
és Molinári tábornokok parancsnoksága 
alatt álló két hadtestnek mozgósítása el
rendeltetett és pedig a sokszor emlegetett 
Bosuia és Hercegovina elfoglalása szem
pontjából. Ezen mozgósítási híreket gya
nús színben tünteti föl az, hogy a mozgó
sítandó hadtestek parancsnokai oly egyének, 
kik a nemzet érzületével ellenkező haza- 
áruló pánszláv politika hívei. A mennyiben 
e hírek tán valók nem lennének, úgy kéri 
szóló a miniszterelnököt, hogy annak alap
talanságát az országgyűlés s következőleg 
az egész nemzet előtt cáfolja meg, és hogy 
a választ a napokban hozzá intézett iuter- 
pellátiókra ne halassza soká. Ka á s  Ivor  
szintén Bosnia elfoglalásának kérdésével 
foglalkozott, ezen államcllenes érdekű in
tézkedést nyomós érvekkel cáfolva meg.
— A 26-iki ü l é s b e n  App o n y i  Al b e r t  
kijelenti, hogy a monarchia érdekeit leg
jobban és legbiztosabbau Törökország in
tegritásának fentartása és az európai szer
ződéseknek tiszteletben tartása által látja 
biztosítva. — K á l l a y  Béni  a panslatis- 
mnst mai alakjában nem tartja veszélyes
nek, mert a szláv népek uinesenek egyet

értésben. A monarchiának politikáját meg- * 
elégedve veszi tudomásul. Szerinte előnyös 
helyzetben vagyunk minden tekintetben s 
nincs a fejleményektől miért tartanunk. — 
T i s z a  K. fejtegetve a kormány álláspont , 
ját, elmondja, hogy az osztrák-magyar 
kormány semmi irányban lekötve nincs; 
hogy a külügyi politikának egyetlen ve
zéreszméje és irányadója az osztrák-magyar 
monárchiának érdeke, kizárásával minden 
ellen- és rokouszenvnek. A kormány fel
adatának fogja tartani, valamint tette ed
dig, úgy jövőre is : a monarchia népének 
vérét és pénzét kímélni, s ha az események 
fejleménye mást igényelne, csak azon 
mérvig fog az igénybe vétetni, a meddig 
azt a monarchia érdeke követeli. Kijelenti, 
hogy a Bécsben tartott miniszteri értekez
leten nem hogy bármely tartomány meg
szállása, de még részletes mozgósítás iránt 
sem hozatott határozat. A miniszterelnök 
és Kállay beszédére He l f y  1. felelt tüze
tesen és döntő érvekkel. Szóltak m ég: 
C s e r n á t o n y i ,  Z s e d é n y i  és Éber .

K Ü L F Ö L D .
B é c s b e n  több tanácskozás tartatott 

a császár elnöklete alatt, melyekben a 
hadügyminiszteren kívül Rodieh és Moli- 
nári tábornokok is részt vettek. Kétség
telennek állítják, hogy Ausztria-Magyar- 
ország közelebb katonai rendszabályok fo
ganatosításához fog kezdeni. A  Budapesten 
állomásozó Rodieh ezred parancsot kapott, 
hogy menetkészen tartsa magát, s a vett 
parancs után 8 órával teljesen felszerelve 
indulásra készen legyen. A  déli vasút igaz
gatósága utasitatott, hogy egy külön vonat 
a katonai parancsnokságnak rendelkezésére 
álljon. — Zimonytól Orsóvá és Mebádiáig 
két hadosztályt állítanak föl Seudier tá
bornok parancsnoksága alatt.

A f r a n c i a  senatusnak junius 21-én 
figyelemre méltó ülése volt. Hugó Vi kt or  
tartott jeles beszédet. Felhívja a senatoro- 
kat mentsek meg a nemzetet s bizonyít
sák be, hogy ők szükségesek. Ha a se- 
natus a kamara feloszlatása iráut feltett 
kérdést mellőzve a napirendre tér, úgy a 
szabadság és a bölcsészet értelmében fog 
határozni, melyek ellen a Syllabus mire 
sem képes. A háromfejü monarchia nem 
győzhet s nem múlhatja felül a köztársa
ságot. Beszéltek még J u l e s  S i mo n  és 
B e r a u g e r  a feloszlatás ellen. A 22-iki 
ülésben a senatus a kamara feloszlatását 
150 szóval 130 ellenében elfogadta.

London.  Azon hir, hogy az angol 
kabinet elhatározta, az esetben, ha az 
oroszok átkelnek a Dnuán, actióba lépni, 
mindinkább megerősittetik.

A  háború.
Az oroszok junius 22-én éjjel Macsin 

és Izakcsa közt, és Karathaczin mellett 
Hirszova tájékán bárkákon átkeltek a 
Dunán, mintegy 4000-en. Nem a Duna- 
part hosszában, hanem a begyek megett 
nyomultak előre s a basihozukokkal foly
tatott makacs harc után a Macsint domi
náló magaslatokat elfoglalták. A törökök 
Macsint odahagyváu, az oroszok Brailá- 
ból hídon és gőzösökön menve át a Du
nán, bevonultak Macsinba. Hirsovát szin
tén liareuélkül szállták meg. Braila mel
lett nagy veszteséget szenvedtek az oroszok. 
Gyurgyevónál az átkelési készületeket a 
törökök észrevették s Rustsukhól lövöl
dözni kezdettek. Gyurgyevóbau a bom
bázás sok kárt okozott. Rusisukuál a 
törökök is átkelésre készültek, a pont is 
ki van szemelve a hol annak meg kell 
történnie. Sikerülte egész más irányt ad
hat a bábomnak. Rustsuk és Gyurgyevó 
közt erős ágyúban1 folyt junius 25-én. Az 
oroszok célpontokul főleg a consulátuso- 
kat vették. A pusztulás jelentékeny. Leg
többet szenvedett a keresztény és a spa
nyol város negyed. A consulatusi épületek 
megrongáltattak.

A montenegrói baretéreu a törökök 
előnye mindinkább nagyobbodik. Hat na
pi harc után és 7000 ember vesztességgel 
Szülej mán pasa átment a Zela balpartjára 
Ali Szaib pasával Spuzuál egyesülendő, 
mi végre is hajtatván, Czettiuje ellen 
indultak. Ujabbi hir szeréut a törökök 
nagy csendben visszavonultak Podgori- 
czára. A két montenengrói hadsereg erő
sen megvan rongálva.

Mukhtár pasának 21-éröl kelt sürgö
nye szerént: a török csapatok Elbarnál 
megverték az oroszokat. Az oroszok hosszú 
harc utáu nagy veszteséget szeuvedtek s 
rendetlen állapotban meghátrálván, a törö
kök által Űzőbe vétettek. — Hivatalosan 
megerősítik, hogy a török hétfőn megverte 
az oroszokat Vaiu mellett. Az oroszok so
kat vesztettek és Bajazidba hátráltak, me
lyet a törökök még az nap körülvettek. 
K trs előtt az oroszok ismét vereséget szen
vedtek. Kars mellett 9 uj ágyutelep állít
tatott fel 36 ágyúval. Bajazid várost és a 
várat a törökök visszafoglalták.

Simonfay János,
pécsváradi kerület országgyűlési 
képviselőjének — gyám és gond
noksági ügyekről szálló törvény- 
javaslat tárgyalása alkalmával 
— az árvapénzeknek tovább is 
a községi árvaatyák, vagyis a 
községek által leendő kezelése 
érdemében a képviselőházban 
187 7. j unius 21 -én tartott beszéde.

[Az országgyűlési tudósító után.]
Tisztelt képviselőház!

Lehető röviden kívánok nyilatkozni, 
s ha mégis a tárgy szerintem fontos vol
tánál fogva némileg hosszas találnék lenni, 
kérem azt azon gyöngeségemnek betudni, 
melynél fogva, meglehet a célból, hogy 
kellőleg megértessem, magamat röviden 
kifejezni nem tudom. Nem lesz e mellett 
felesleges, előlegesen megérintenem, hogy 
engem nen vádolhat senki arról, hogy én 
a törvényjavaslatnak törvénynyé válását 
bármi módon megakadályozni törekedtem 
volna, miként már a t. ház előtt egy al
kalommal ezen vád egy képviselőtársam 
ellenében felhozatott; mert habár nem ér
tek is egyet azon alapeszmével, melyen 
ezen törvényjavaslat szerkesztve lett, miu
tán már azt a tisztelt ház elfogadni mél- 
toztatott, én a tárgyalást nem akadályo
zom. De ezen körülmény nem zárhatja ki 
azt, hogy egyes képviselő, s igy én (s a 
törvényjavaslat bizonyos része, fejezete, 
vagy egyes szakasz iránti kételyeimet, 
aggályaimat elő ne terjesszem, s ebből ki
folyólag a szükséghez képest a fejezet 
vagy egyes szakasznak a viszonyok sze
rinti megváltoztatására — vagy kihagyá
sára ne törekedjem, s ez által a törvéuy- 
javaslat javítását ne kívánjam. Mert eddig 
is nem az volt a hiba, hogy egyes tör
vényjavaslatok tárgyalása a t. házban so
káig tartott, miután mentül behatóbban, 
mentül átgondoltabban tárgyaltatik az ügy 
s mentül inkább figyelembe vétetnek, egy 
és más tett módositványok, annál helye
sebben kerül ki az a képsiselőház kebe
léből és a viszonyoknak is annál megfele
lőbb leeud; elleukezőleg a panasz mindig 
az volt, hogy több törvény hozatott a múlt 
időkben, melyeknek hozatalánál sem a 
gyakorlat, sem pedig a viszonyok kellő 
méltatásban nem részesültek, minél fogva 
keresztülvitelük sok nehézségre talál, mely 
körülmény aztán az administratióra is 
hátráltatóig hat.

Ezek előre bocsájtása után engedői
met kérek a t. háztól, hogy az általam 
fontosnak tartott szakaszra figyelmüket fel
hívjam. Ezen szakaszra vonatkozólag első 
megjegyzésem az, hogy ezen szakasznak 
e fejezetben semmi helye nincs, és néze
tem szerint csakis annak tulajdonítható, 
hogy e fejezetbe felvétetett, hogy vagy a 
törvényjavaslat szerkesztésénél mellőzve 
lett a rendszer, vagy pedig, a mi még 
valószínűbb, hogy az itt lefektetett elvek 
elfogadása által a későbbi szakaszok meg
változtatásának praejudicáljon. A törvény 
szerkesztéseknél gyakorlatban levő rendszer 
ugyanis azt kívánja, hogy minden intéz
kedés a maga helyén és azon fejezetben 
soroltassák fel, a mely fejezetbe cime sze
rint beleillik. Ez azért is szükséges, hogy 
iniudenki szakértő és nem szakértő, ki a 
törvényben egyetmást ntánnézni akar, azt 
könnyen megtalálhassa. Már pedig, ha va
laki ezen fejezet cime utáu indulva ezt a 
szakaszt keresné, — azt nem találhatja 
meg soha; mert ezen fejezet a község te
endőiről szól gyámügyekben, inig e sza
kasz a gyámoltak és gondnokoltak pén
zeinek kezeléséről, tehát arról intézkedik, 
a mi ép ezen szakasz értelmében sem a 
nagy, sem a kisközségek teendői közé 
nem tartozik. Hogy egy ilyen a fejezet 
cimétől teljesen elütő rendelkezés helyesen 
nem ide való, főleg miután arra egy kü
lön ily cimü fejezet is van, azt úgy hiszem, 
ezentúl még bővebben indokolnom nem 
szükséges.

Én azért legcélszerűbbnek találnám, 
és azt hiszem, hogy az igen t. belügymi
niszter ur is abba beleegyezhet, hogy ezen 
szakasz már ezen indoknál fogva is egy
szerűen liagyassék ki s a szerint, amint 
a t. ház jónak látja a későbbi 9. fejezetbe 
vétessék fel.

A másik megjegyzésem t. ház ezen 
szakaszra az, s ez kihagyását még inkább 
indokolja, hogy az egy általános egyön
tetű árvapénztári kezelési rendszert állapit 
meg, behozván mindenütt az országban a 
központi centrális kezelését az árvák pén
zeinek ét megszüntetvén az eddig több 
helyen fenállott községeukéntijkezelést — 
decentralisatiöt.

Én azt gondolom t. ház, mikor a t.
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kormány egy ily törvényjavaslatot ter jeszt 
elő és a t. ház ily intézkedést életbe léptetn i 
akar, akkor mindenekelőtt szükséges, hogy 
meggyőződést szerezzen magának az iráut, 
hogy ezen intézkedés általánosságbau leg
jobb, legbiztosabb és legcélszerűbb mind 
az árvák, illetőleg gyámoltak, mind a köz
ségekre nézve, s a mellett annak keresz
tülvitele kevés nehézség és költséggel jár.

Szükséges továbbá, arról is meggyőződni 
a t. háznak, hogy az országban eddig 
hány megyében kezeltetett központilag és 
hány megyében kezeltetett községenként 
az árvavagyon és ezen külömböző kezelés
nél mily előny vagy hátrány származott 
az egyik, és milyen a másik kezelésből, 
és hogy ezeu hátrány vagy előny a keze
lési rendszerben magában, vagy a keze
lési rendszertől egészen eltérő indokban 
rejlik-e. Ezen biztos adatok nélkül t. ház, 
egy ily fontos intézkedést törvénybe fel
venni szerintem nem lehet, nem szabad. 
Ezen fontos adatok nélkül lehet állítani 
az egyiknek azt, hogy a központi kezelés 
helyesebb és célszerűbb, lehet állitaui a 
másiknak azt, hogy a községenkénti keze
lés célszerűbb a szerént, a mint egyik 
vagy másik a községi autonómiának meg
szüntetése mellett a centralisatio felé baj 
lik, és azt tartja helyesebbnek, vagy a 
decentralisatiót. Én t. ház a Central isatiót 
Magyarországban minden tekintetben viszo
nyainknál fogva károsnak tartom, és ezen 
alapon, de ha ettől eltekintek is, saját 
tapasztalataim nyomán bizton merem állí
tani, hogy a községenkénti kezelése az 
árvák pénzeinek sokkal biztosabb, célsze
rűbb, kevesebb költséggel és nehézséggel 
jár, és e mellett — mi legalább előttem 
fontos — a községekre nézve előnyösebb.

Igyekezni fogok t. ház, ezeu állítá
saimat lehetőleg s tehetségemhez képest 
röviden egyenként bebizonyítani. Hogy a 
községi kezelés mellett az árvapénzek biz
tosak, azt igazolja azon körülmény, hogy 
a községenkénti árvapéuzekuél rniudeu 
községben a közgyám- vagyis árvaatya, 
ki közbevetőleg mondva a legvagyonosabb, 
legértelmesebb és becsületes polgárokból 
szokott választatni, már magábau is elég 
garautiát nyújt és első sorban ő felelős, 
másodsorban pedig a község, még pedig 
egész vagyonával, s miutáu a központi 
kezelésnél csak az illető péuztárnok felelős 
eautiójával, azt kérdem: liogy egy megyé
ben, a hol körülbelül 50 —200 községi 
árvapénztár vau és minden árvapénztárnál 
egy vagyonos közgyám (árvaatya) feleló's, 
nem nagyobb biztosítékot nyujt-e ez az 
egész árvapéuzekre nézve, mint nyújt az 
egyetlen központi péuztárnok V

Azután t. ház, nézzük a felügyeletet. 
A felügyelet szempontjából nem biztosabb-e 
a községenkénti kezelés, mint a központi 
kezelés ? A községi kezelésnél első sorban 
felügyel az elöljáróság. Érdekelve vau va 
gyouilag, tehát ezt a saját maga iráuti te
kintetből megteszi. Felügyel a szolgabiró, 
az árvaszék, vagyis a gyámhatóság, és 
felügyel és ellenőrzi azonkívül a megyei 
bizottság. Tehát négy rendbeli felügyelet 
alatt áll, — mig a központi pénztári ke
zelés csupán a gyámhatóságnak és a me
gyei bizottságnak felügyelete alatt áll. A 
mire tehát sokkal többen felügyelnek, az 
bizonyára sokkal nagyobb garautiát is 
nyújt. Kétségtelen tehát, hogy biztosság 
tekintetében a községenkénti kezelés felette 
áll a központi kezelésnek.

A mi pedig a célszerűséget illeti, erre 
nézve azt hiszem t. képviselöház, hogy 
nem kell nagyobb bizonyíték mint az, hogy 
a központi kezelésnél, ha az admiuistratió 
rósz, tia a felügyelet hiányos, ezen admi
uistratió és felügyeletnek hiányosságánál 
fogva a kezelésnek rósz volta és anuak 
következményei az egész megyére kiter
jednek, mig a községi kezelésnél, ha az 
admiuistratió rósz is, csakis azon községet 
éri a baj, melyben rósz a kezelés, és soha 
sem szokott megtörténni az, hogyha az 
egész megyében rósz az admiuistratió — 
minden községben rósz legyen az árva 
pénztári kezelés, sőt azt tapasztaljuk, hogy 
az ily esetben csak kivételesen egyes köz
ségekben mutatkoznak rósz kezelések.

Az igen t. miniszterelnök és belügy
miniszter ur a központi kezelésnek mintegy 
argumentumául azt méltóztatott beszédében 
felemlíteni, hogy már azért is szükséges 
és célszerű a központi kezelés, mert a köz
ségi kezeléseknél a községi lakosok a köz
ségi árvapénzt mintegy saját üzletükre 
szolgáló takarékpénztárt tekintik, és igy 
megtörténik, hogy midőn az árva nagy
korúvá lesz, két három—négy esztendeig 
is kell várnia, mig pénzét kikapja.

T. képviselőház! Erre az a megjegy
zésem, hogy az, hogy a községi lakosok 
kapják és kezeljék a közaégükoeli árvák 
pénzét, szerintem nagyon báyes és igaz
ságos, mert a községi lakos aránylag fe-* 
leiős minden árvapénzért. Ugyanezen köz*



ségi lal;őst kötelezi a törvény arra is, hogy 
eltartsa azon szegény kiskorú árvákat, a 
kik a/.oii községire valók. Éu tehát teljesen 
jogosnak tartom, hogy azon községi lakos 
is élvezze a kezelés hasznát. A mi azt il
leti. hogy két három évvel később kapja 
meg pénzét az árva, én azt egyáltalában 
nem hiszem, hogy az megtörténhetnék, és 
ha mér is némely helyeken megtörténik, 
ezen lehetőségnek inkább vagyunk kitéve 
i gy rósz központi pénztári kezelésnél, 
annyival is inkább, mert maga a törvény
javaslat sem teszi kötelezővé az egyesitett 
eumulati\ kezelést, sőt a törvény még meg
rendeli egyenesen, mit én is belyeslek, 
hogy az apa vagy az anya, a rokonok, 
idegenek pedig az apa és anya, vagy a 
közeli rokonok ajánlatára az árvapénzt 
kapják kölesön, tebát hozzá utasított adó
sai lesznek az árváknak. Már most t. ház, 
legyen akár központi, akár községi keze
lés, ha bozzáutasitott adósai vannak az 
árváknak, amint vaunak, könnyen megtör
ténhetik, hogy ezen adósoktól a jelenlegi 
pénz- és perlekedési viszonyaink mellett 
az árvák 2 4 évig sem fogják pénzeiket
megkapni. De én azt gondolom, hogy min
den más esetben, ha az administratió és 
felügyelet jó, mert ez a legelső feltétel, 
akkor fellehet ügyelni arra, hogy a köz
ségenként! kezelésnél, a hol az árvaatya 
könnyebben nyilvántarthatja az időnként 
nagy kunivá levő kiskorúakat, és igy előre 
elkészítheti pénzüket, hogy akkor, mikor 
nagykorúságukat elérték, azt meg is kapják.

Ez meg is történik mindenütt, a hol 
az administratió jó. Még az sem szolgál 
előnyéül a központi kezelésnek, a mit ta
lán felhozni lehetne, hogy a központi ke
zelésnél évenként az ujjabb hagyatékok 
folytán betolyik annyi pénz, a mennyivel 
fedezni lehet a nagyki ruvá vált árvák 
pénzeinek kifizetését. Mondom, hogyha ez 
állana is, még mindig fennmaradna azon 
aggodalom, melynek a t. miniszterelnök 
ár kifejezést adni méltóztatott, hogy a nagy
korúnak két három évig keli várni, mig 
a hozzá utasított adósoktól a pénzt meg
kapja.

A mi továbbá azt illeti, hogy melyik 
jár több vagy kevesebb költséggel és na
gyobb nehézséggel, azt hiszem, az már az 
általam elmondottakból kitűnik. Azonban 
ennek dacára még azt is bátor vagyok 
felemlíteni, hogy községi közgyámok jö
vőre is lesznek, kik ingyen nem fognak 
szolgálni s kiknek a községek kénytelenek 
lesznek fizetést adni. Már pedig ha községi 
közgyámok lesznek, kérdem: nem kevesebb 
költségbe kerülne-e akkor, ha ezen gyámok 
a községi árváknak pénzeit is kezelnék, 
mint a mennyi költségbe fog kerülni a 
közpénztári kezelés, melyhez számos tiszt
viselőt kell ismét választani.

Hogy a községekre nézve mi előnyö
sebb, azt már egy előttem szólott képviselő 
ur Simonyi Lajos b. ur felemlítette, hogy 
a községekre nézve mindenesetre előnyö
sebb az, ha ők a ínaguk árvapénzeit sa
ját maguk használhatják, mert azok a köz
ségben maradván, sokkal könnyebben 
hozzájuthatnak, mintha a közpénztári ke
zelés hozatik be, melyhez sokszor 15, sőt 
több mértföldnyi utat is kell tenni s akkor 
is a/, ottani kezelési rendszer vagy protec- 
tió miatt alig juthatnak hozzá s igy nem 
azon község fogja élvezni a pénzt, mely
nek árvái után a pénztárba folyt, hanem 
meglehet egyesek a protectionáltak, talán 
épen azok, kik sok esetben kevesebb ga- 
rantiát képesek nyújtani, vagy a kik a 
községieknek ismét uzsorára adnák a pénzt 
kölcsön.

A községi kezelés ezen sokoldalú elő
nye mellett azt kellene hát indítványoznom, 
hogy mondja ki a t. ház, hogy ne az ál
talános központi kezelést, hanem a közsé
genként! kezelési rendszert fogadja el. Én 
azonban azt nem merném tenni, először 
nem merném azért, mert már több helyen 
be van hozva a közpénztári kezelés, és en
nek átalakítása a mai viszonyok közt ne- 
bézséggekkel és költségekkel jár és má
sodszor nem merném azért, mert némely 
megyében talán keresztül sem lehetne vinni; 
azért azt tartom legcélszerűbbnek, hogyha 
a/, eddigi gyakorlat mellett megmaradunk, 
s ezen törvényjavaslatban oly dispositiók- 
ról gondoskodunk, melyek szeréut ezen 
kezelési rendszernek meghatározása a vi
szonyok és körülményekhez képest az il
lető megyei törvényhatóságoknak hagyas- 
sék fenn, magától értetődvén, hogy a tör
vényhatóságok ezen elhatározásukat a bel
ügyminiszternek jóváhagyás végett felter
jeszteni tartoznak.

Ha én nem tudnám t. ház, és az igen 
t. miniszterelnök úr többször itt a házban 
tett nyilatkozataiból meggyőződve nem 
volnék arról, hogy ő nem a centralisátió, 
hanem a decentralisátió hive: akkor a 
törvényjavaslat ezen szakaszából azt kellene 
következtetnem, hogy a t. miniszterelnök úr 
ezen szakaszt azért vette fel a javaslatba, 
hogy azzal is a célt, a valódi centrálisa
dét könnyebben elérhesse, mert nagyon 
természetes dolog az t. ház, hogy ott, a 
hol a decentralisátiónak még annyi hive 
van mint nálunk, egy államfértiu sem meri 
egyszerre a eentralisátiót mereven életbe 
léptetni, hanem a decentralisátió egyes 
intézményeit lassanként szünteti meg s ez 
által egyengeti az utat kitűzött célja felé.

T. ház! Az előadottak után, miután 
türelmükkel úgyis igen sokáig visszaéltem 
(Halljuk) röviden befejezni kívánom fel- 
szóllalásomat, arra kérvén a t. házat, hogy 
méitóztassék ezen tárgyat megfontolni és 
a kérdést a gyakorlatnak és a szükségnek 
megfelelőleg és a viszonyokhoz képest 
megoldani, mert éu azt hiszem, hogy a 
községekben igen számos helyen rendkí
vüli visszatetszést fog ez kelteni, azon me
gyékben ugyanis, melyekben az árva vagyon

eddigelé községenként kezeltetett, és a cél
nak is megfelelt. Ezeu szerapoutból legcél- 
szerüebb volna, ha a t. ház oly célból, 
hogy a kérdést kellőleg mefontolhassa, de 
már az előre bocsájtott indoknál fogva is, 
mely szerint ezeu szakasz különben sem 
e fejezetbe tartozik, a következő indítvá
nyomat elfogadni méltóztatuék: I n d í t 
ván y :  „Éten szakasz mint a 9. fejezetbe 
tartozó itt haggassék ki*

A péeabáuyatelepi városi iskola 
és a magyarosítás kapcsolatban 
a társulati iskolának e tekiuteí.- 

beül hlvatottsAgára.
Nem tartozik célomhoz azon külső 

körülményeket felsorolni, melyek részben 
okot szolgáltattak arra, hogy Eécsvárosa 
Bányatelepen magyar taunyelvü iskolát 
nyisson: tekintettel azonban azon idűtajt 
felszínre dobott különféle nézetektől a leg
valószínűbbre, mely mint az ok okozata 
szerepelt, kétségtelen, miként a városi tau- 
Ugyterén irányadó s különösen e tekintet
ben tisztább látkörrel biró s emelkekett 
szellemű egyéneket azon magasztos eszme 
vezérlé, hogy egyrészt egy magyar tan
nyelvű iskola felállításával ott magyar 
irányt, szellemet és végelemezésbeu magyart 
teremtsenek; másrészt gyakorlati eredményt 
akart az iskolaszék e lehetőségről bemu
tatni a es. kir. dunagőzhajózási társaság
nak és az általa fentartott iskola igazga
tójának, sőt magának a tantestületnek, kik 
azzal gyanusittatnak, miként nem csak hogy 
germanizáinak, de a magyarnyelv és szel
lemnek, hogy az hatásosabb alakban nyil
vánuljon, tért ueui engednek. — Éu épen 
a város által fentartott iskola állapota után 
Ítélve, akarom kimutatni, miként ha ezen 
föltevések bírtak s még máig is bírnak 
némi alappal, korántsem lehet s nem sza
bad azokat a szó szoros értelmében ven
nünk : mert ha ezen vádak alul sok tekin
tetből uem is oldhatók fel, de legalább ha
talmas igazolást nyernek a körülmények
ben. Számolt-e akkor az irányadó közönség 
az utthelyi körülményekkel; viszouyba álli- 
totta-e magát az oktatást ezekkel: s e té
nyezők egybevetésével alkotott-e magának 
a végcélról legalább vázlatos képet: nem 
tudom; de felteszem, miként ezt tette is. 
Hanem aligha hitte akkor, a miről ma már 
meggyőződhetik, miként a gyakorlati siker 
uem lesz egyenes viszonyban az elmélet
ben feltételezett eredménnyel. De tévedni 
emberi; s az, mi még ma tévesztett al
kalmazás mellett talán káros is, bölcs al
kalmazással áldásos is lehet. Azért ha az 
iskolaszék — akár a legközelebbi vizsga 
alkalmával sem egy, sem más tekintetben 
az eredményt nem látja várakozása szín
vonalán, azon ne csodálkozzék hanem ta
lálja meg annak okát az alább vázasak
ban : másrészt győződjék meg: miként az 
iskola küldetésében azon kis körben, egye
dül és az alkalmazott iránynyal uem lóg 
maradó sikerre vergődni.

A bányatelepi városi, úgy a társulati 
iskola növendékei közt a birodalom min
den nemzetiségéből vannak, s ha ezek 
anyanyelvűken kívül még egy nyelvet be
szélnek, az a német; ezt hallják anyanyel
vükön kívül legtöbbet mindazoktól, kikkel 
közvetlen érintkezésben állnak, ezek szülői 
továbbá ma itt, holnap már a jó ég tudja, 
a szélrózsa mely irányába folytatják utjo- 
kat. Hogy ily gyermekeket megtnagyaro- 
sitani mily feladat, nem hivatkozom észo
kokra, de például állítom tel a város külső 
iskoláját. —

Az osztály szorgalmas tanítója, híven 
az intézet tulajdonképeni céljához, kapcso
latban a beszéd- és értelem gyakorlatokkal 
oda törekedik, miként a gyermek beszélni 
tanuljon; vagy ezen kísérletekkel egyetem
ben halad — az előirt tanmenet szerint — 
a meghatározott tantárgyból vagy helye
sebben mondva haladna, ha folytonos aka
dályul a nyelv nem szolgálna. Nagyon ter
mészetes, mert magyarul tanítani, — hogy 
a tauitást minden izében, minden irányban, 
úgy a hogy azt a tanítás módja megkö
veteli — magyar nyelv értése nélkül nem 
lehet. így német magyarázatra vau utalva 
csak azért, hogy egy tárgyhalmaz magyar 
elnevezését megköuuyitse; ily kísérletekkel 
kell a tanítónak az alaki és szellemi kép
zés rovására vesződnie, hogy tanítványai 
kellő fogékonysággal és hajlékonysággal 
bírjanak a magyar szó kiejtéséhez! Mert 
itt és ily körülmények közt érzékeltetni 
magyarul, szóba se jöhet, vagy ha igen, 
az tiszta gépiesség és a tanítás elveszti 
valódi célját. Minden előtt tehát magyart 
kell teremteni, hogy a tanítás kellő alakot 
öltsön; hanem ez esetben a gyermek leg
alább egy évet elveszít, mert nem képes 
sem a tanító sem a tanítvány annak fel
dolgozására, mit az év és osztály szerint 
feldolgozni kötelezve volna; és a hiányt a 
tanulandókban még a jövő évben is nehéz 
pótolnia, s én azon tapasztalatot tettem, 
hogy a tanítvány vagy egy évet vészit, 
vagy meg kell a köteles éveket toldania, 
hogy a törvény követelte 6 évi tanfolya
mot bevégezhesse. Nagyon csalódnak 
azok, kik a többek közt Pécsvárosa vi
szonyait párhuzamba akarják állítani 
az ottaniakkal; ott tőlünk — egyéb te
kintetekben" is — egészen idegen és 
heterogén elemekből álló népség vau, 
kiket nyelvünknek már folytonos változá
suk és bizonytalan időhöz kötött tartózko
dásuk miatt megoyerni igen nehéz feladat. 
De azért Bányatelepet e tekintetben elha
nyagolnunk bűn lenne, s meg kell tennünk 
a kitelbetőt a magyar nyelv ápolására és 
f o k o n k é n t i  fejlesztésére; én tehát csak 
a bevágott iráuynyal nem békülhetek ki, 
csak azért is, mert a törvény követelmé
nyei érvényre emelése lehetőségét látom 
általa kockáztatva. — Először is az isko-
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lai törvényt kell alapjában megváltoztat
nunk, mert a törvény maga az, mely a 
magyarosodásnak még a lehetőségét is ki
zárja. — Már maga azon tény, hogy hat 
iskolai év alatt oly anyaghalmazt kell a 
néptanítónak feldolgoznia, mely úgy az 5, 
mint tanítványai minden lelki erejét igénybe 
veszi, — de amit eddig felemésztetni, fő
leg az osztatlan és egy tanítóval biró nép
iskolában nem sikerült — tökéletesen te
hetetlenné teszi a leghazatiasabb érzelmű 
tanítónak is, hogy e mellett a magyar 
nyelvet maradó értékkel kezelje. — Meg- 
küzelithetőbb a siker ott, hol több tanító 
működik s ez okból épen nem tagadom, 
miként a társasági iskola — kellő figye
lemre méltatom részemről a viszonyokat — 
ugyan sokat tehetne ez érdemben. — Mert 
hogy a városi Iskola — e tekiutetbeni el
szigeteltségében és egyedül — szerencsé
sen uem halad, egyrészt a viszonyok, más
részt és fő kép a törvény az, mely egy 
tanteremben kellő sikert biztosítani le nem 
küzdhető akadályul szolgál.

Hogy tehát e tekintetbeni törekvéseinket 
siker koronázza, kell, miként a törvényhozás 
intézkedjék aziránt, hogy a magyar nyelv 
minden nem magyar ajka iskolában a néki 
megillető helyet hova — előbb elfoglalja; s 
hogy ekkor is ne fél de teljes eredményt vár
hassunk. — az iskolai évek fentartása mel
lett, a magyar nyelv javára — a felesleges 
vagy tulbővitett tárgyakat kell törölni, vagy 
ha a kor előrehaladt indokaival támogatva 
azokat megtartjuk, úgy az iskolai éveket kell 
emelnünk. Ami a mostani t rvények 
mellett e nemzeti nagy értlek mel
lett történik, az nem egyéb termé
ketlen kísérletnél.

Figyelemmel tebát a leutebbiekre, a 
magyar szellem és nyelv érdekében — a 
tauitás végcélja kockáztatása nélkül — ta- 
gadbatlamt! legtöbbet tebetue a társulati 
iskola; ezen iskola (és uem a városi) je
len tökéletes szervezetében volna egyedül 
hivatott, eszközileg képesített — bár a 
viszonyok szemmel tartása mellett uem 
azon nyomdokon mint a városi iskola — 
többet tenni, nevezett érdemben. Hogy ez 
eddigelé nem történt, sajnos, de eunek oka 
uem a tanítói karban, de a társulati ve
zérigazgatóságban fekszik ; erre pedig azt 
kötelezni nem lehet; de ha az igazgató
ságot a magyar földöu felállított iskolá
jához tisztán anyagi érdek köti is, mégis 
eszélyesen cselekednék, s a nemzet iránti 
kegyeletet tanúsítana akkor, ha a táncéi 
veszélyezése nélkül szabadabb kezet en
gedne a tantestületnek; ezáltal csak 
rokonszenvünket uyerné meg. Ami kevés 
ott e tekintetben történik, az kiválólag a 
tantestület érdemének tudható be. Amit 
azonban a társulat a nemzet iránti kegye
letből eddig nem tett, jóvá teheti még; 
jóvá teheti főképeu, és előmozdíthatja a 
legnagyobb mértékben az annyiszor hivat
kozott célt azáltal, ha az általa felállítani 
célba vett óvodában a vezérszellem maj
dan a magyar lesz. Itt fekszik különben 
alapja a gyökeres magyarosítás lehetősé
gének ; sőt nem mondok csoda dolgot, 
midőn állítom, hogy ha ezt minden kis 
községben keresztül vihetnők, 2 évtized 
alatt magyarok volnánk ; mert a többi közt 
uem szabad felednünk azon alakitó hatást, 
melyet az iskola a szuuuyadozásukból fel
ébresztett lelki erők irányára gyakorol 
elannyira, hogy ezt még a szülői befolyás 
sem képes ellensúlyozni. De ilyesmiről né- 
ktiuk csak álmodnunk lehet, s törvényeink 
temérdek hiánya, úgy zilált és nyomasztó 
anyagi viszonyaink mellett, anélkül, hogy 
az oktatás célját veszélyeztetnénk, örven
denünk lehetne azon haladás felett is, me
lyet a hivatkozott érdekben, tauitúink ko
moly munkássága mellett elérhetnénk, mert 
békés viszonyok közt ha nem is rohamo
san, de fokonként mégis eljutuá ik a nyelvi 
egység boldog korszakába.

11—sz.

Dunaszekcsői levelek.
X.

Eljutottunk végre a keserves múltból 
az 1876. év birószámadásához és pedig 
még csakis folyó évi május 11-én, tehát 
az ötödik hónapban — és ime a bosszú 
vajúdás ismét „nem hegyeket, hanem pi- 
curka egeret szült“ és hozott világra ez is!

Minden jószándék és akarat mellett 
is: „diffíeile est satyram non seribere." 
Egyébiránt beszélhetünk mi bármit is, a 
mi házi ügyeink kezelői megmaradnak a 
réginél. Hozhat az országos képviselőtes
tület törvényeket, bocsáthat ki a magas 
minisztérium szabályrendeleteket, pattoghat 
a megye törvényhatósága: hogy igy, meg 
úgy lesz, ha a rendelet nem teljesittetik 
stb. stb. — maradunk a réginél, ad  a c t a  
tétetik a szigorú parancs és a b i r ó s 
j e g y z ő  nem hagyja magát megszokott 
kényelmes eljárásában megzavartatni. A 
biró például Ítéletet mond és azt végre 
is hajtja anélkül, hogy törvényt tartana, 
csak úgy „igyakarom módjára a jegyző 
bezáratja az embereket még saját érdek- 
ügyében is anélkül, hogy a tanácsot egy
behívná. Volt ilyen eset nálunk legköze
lebb is — de hagyjuk máskorra, midőn 
ezen speciális ügy kerülend szőnyegre.

B i r ó s z á m a d á s !  valódi atteBtatum 
a bírói hatalom ellen; ki látta, a bírót is 
számadásra vonni ? mi több, egy képviselő 
testület által, hiszen őt az egész érdemes 
község választotta meg bí róul ,  ha mind
járt a szavazók sokasága (?) 24—25 ma- 
melukból állt is, mert a nagy többség még 
caudidatiója, jelöltsége ellen is óvást tett. 
És lám a birószámadás mégis megtörténik!

Bevé t e l :  6810 írt 17 k r ; k i a d á s :  
6804 frt 69 k r.; tebát még marad is: 5 
frt 48 kr. a jövő évre — természetesen a

kifizetetlen s z á m l á k  kihagyattak a hí- 
rés számadásból; majd csak az 1< <<• e 
sinli meg — de ez sem, hiszen lesz ex- 
pediens: „ki kell a népre vetni" s aztan 
minden rendben van. Nincs olyan kiadási 
összeg, melyet ezen az utón nem lehetne 
fedezni; már ez aztán szent igaz!

Például a tizetetleuek közé tartozik, 
hogy k ö z s é g i  ad ó  fejében fölvétetett 
kiadásul: 2852 frt 34 kr., de erre restantia 
vau még: 293 frt. Abnormis állapot, hogy 
az i rodai  k ö l t s é g e k r e  előirányoztatott 
60 frt és kiadatott 75 frt. Mi jognál fogva? 
Ügyig ezen iroda költségek csak a jegyző 
jövedékét szaporítják, hiszen az igy be
szerzett tárgyakat az illetőknek úgyis meg 
kell fizetni másodszor is. Ha már meg kell 
fizetni, minek akkor irodaköltség ? A unt 
pedig szorosan hivatalosan használ el a 
jegyző, azt is a magáéból tehetné, miután 
évi jövedéke t e t e m e s e n  emeltetett. Ez 
által is könnyittetnék a teher a község 
vállain: sok kicsi sokat tesz.

Ismét vége-hossza nincs a kiadások
nak, melyek a költségvetési előirányzatba 
nem vétettek föl: kömives 64 frt 10 kr., 
ács 45 frt, bádogos 12 frt 50 kr., bognár 
5 frt 10 kr., ablakos 8 frt 5 kr. (ezeu 
omiuosus tétel minden évben előfordul!) 
kályharakás 2 frt 40 kr., lakatos 17 frt 
85 kr., kovács 17 frt 30 kr. Ezeu hírne
ves számadásban ismét előfordul, dacára 
a t é g l a  s mész k é s z l e t n e k ,  tégla s

Most jöu azonban a java. A „községi 
szabályrendeletek “-ben D.-Szekcsőre nézve 
a jegyző fizetését illetve ez ál l : „2. A köz
ségjegyző évi fizetése készpénzben 80J frt, 
ezenkívül az eddig használt szabad lakás 
és 7 hold 600 □  öl szántóföldnek és konyha- 
kertnek kizárólagos használata a sziget
ben levő 2 hold kertuek használata egye
dül személyére szolgál, továbbá s a j á t  és 
az i r o d a  s z ü k s é g l e t r e  12 öl puhafa." 
Ez világos és mégis, a nevezett számadás 
fölolvasásakor a mértékeu túl kiadott ösz- 
szeg tüzelőfára feltűnést keltvéu és meg
rovatván, a jegyző részéről az mondatott, 
dacára a neki felmutatott „községi sza- 
bályreudeletek“-uek, hogy személyére neki 
12 öl, az iroda részére pedig 4 öl, tehát 
összesen: 16 ül fa jár, hozzátevén, hogy 
a szabályrendeletekben ez igy javítandó 
ki. Ekép a jegyző nem csak az igazság 
ellen vétett, hanem okmánybamisitásra is 
serkentett; mi mindenesetre nem csekély 
vétség. Ugyanez történt a városházi szolga 
öltözetére nézve, mely sziutéu uem einlit- 
tetik meg az idézett szabály reudeletekben: 
„A házi szolga nyer készpénzben 60 frtot 
és egy pár uj csizmát." Szerinte az öltö
zet is beirandú volna!

Ezeket fölemlítve s az illetők figyel
mébe ajánlva, a számadásban előfordul 
mint kiadás fára a jegyző s városháza 
részére: 234 frt 63 kr., mely összegnek a 
puhafa ölét 6 Írtjával számítva megfelel 
39 öl; ezeu mennyiséget elfogadni uem 
lehet — mert ha a jegyzőnek 12 öl fája 
vau, akkor a városháza helyiségeinek fű
tésére 27 öl fa kellene; mi valóban nevet
séges; mert jól emlékezem, hogy próba
kép e célra 10 öl ajánlatott. S ha ebez 
még hozzávesszük, hogy a kérdéses fa 
üsszevágatása, természetesen a jegyzőét is 
ideértve (minő jognál?) 36 frt 14 krba 
került: világosan kiderül a helyes gazdál
kodás, melyet a városháznál követnek! „kö
zös lónak, mondja a magyar, túrós a háta."

Hasonló ebez, hogy az anuyisor meg
rótt ügyvédi illetékek és legelőper-költsé
gek még mindig figuráinak és pedig nem 
csekély összegben: 64 frt 11 kr. és 72 
frt 44 kr., összesen: 136 frt 55 kr.!

Elvégre, hogy mint az ebédhez con- 
fect is szokott járulni, a végső positio: 
28 frt 82 kr. bolti apróságok. így aztán 
épen kijön a : 6804 frt 69 kr. és még ma
rad is, mint érintők, 5 frt 48 kr. ide nem 
tudva a tíz;tetlen számlákat, notandum 
bene!

Kiváncsiak vagyunk: vájjon kap-e il
lető helyről a biró számadási fölmentvényt ? 
A múlt évi fölmeutvéuy (ha hogy kapott) 
a képviseleti gyűlésnek eddigelé még nincs 
bemutatva.

Ig;y állván a községi ügyek, szeren
csét kívánhatunk Duua-Szekesőnek sáfá
rainak miatta! Egyébiránt az idő ez ügyet 
is meg fogja érlelni s borúra derű fog 
bekövetkezni.

Egy kis curiosumot is a t. olvasó fel- 
viditására. Midőn az ominosus tégla ügy 
fölmerült és a 42 frt 15 krról szólló számla 
megrovatott, a biró s jegyző közt formá
lis összeveszé8 történt, — az első azt ál
lítván, hogy ő e számláról mitserj tud 
(talán a többiről is nagyon keveset vagy 
épen semrnet ?), a jegyző ellenben vitatta, 
hogy a számlát a biró adta kezébe, a lég
ből nem repülhetett az okmányok közé." 
Nemde gyönyörűséges jelenet, valódi tab- 
leau! Ismétlődött az „árvatár“-i számadá
soknál is.

A euriosumhoz egy kis impertinentiát 
is fűzzünk. Az egyik képviselőt két ízben 
is kíméletlenül megtámadta a biró, a mi
ért a számadási tételeket egy kissé szi
gorúakban kezdette rostálgatni s a ki nem 
egyenlített ügyeket a múltból sürgetni. 
Illetlen és sértő kifejezései ellen az illető 
óvást tett és biszszük, hogy a kellő lépé
seket az ily hatalmaskodások ellen meg 
is teendi. Furcsa fogalma lehet az ilyes
féle bírónak és elnöknek mások jogáról 
és a törvény erejéről, mely az alkotmányos 
honpolgárnak jogokat ad és igazait meg
védi. Még cxpectoratiókat is használt, hogy 
jgy — meg amúgy! Szegény ta tá r! so
káig kell még a birópálcát viselned, nagy
hatalmú ur, mig az illetőt megfélemlíthe
ted! Más viharokat is látott az már lezaj
lani leje fölött; de azért még mindig jó

egészségnek örvend és megállja helyéi,‘ 
bői a haza s közjóiét kivágja!

Ez alkalommal az „árvatár" és g
szegények tára" is előkerül; minden egy 

füst alatt, hogy annál kevesebb idő fecsé- 
reltessék el (?) a községi ügyek megvizs-

^  Az*„árvatár" 23.362 frt 13*/4 krt kép 
vjgel _  az idén befolyt pénzekkel együtt, 
melyek ismét kiadattak kamatra, illetőleg 
a múlt évi tőke: 22,340 frt 913/4 kr.

Duna-Szekcső városát még egyre 
902 frt 93'/4 kr. terheli és pedig város- 
házépítési költségre föl vett kölcsön fejé
ben. Eunek törlesztése hatalmasan sürget- 
tetett is a tett intézkedések folyton hinni 
akarom, hogy ez ügy végre valabára tisz 
tába hozatik. Egyik levelemben csak 700 
frt tartozást hoztam föl; de a fölmutatott 
számok a 902 frt 93'/« kr. mellett szólnak, 
tellát még terbelőbb összeg, mely azonban 
most már olvadozui kezd, a hátralékok 
behajtása és az eladott házhelyek érteké
nek lefizetése által. Egyébiránt a jövő év
ben is figyelmünk tárgya leend ez ügy.

A „szegények tára" igy áll: Töke: 
1941 frt 70 kr., mely az utóbbi év kama
taival: 135 frt 92 kr. és 22 frt 40 kr. 
birsággal szaporodván, levonván a 29 Irt 
25 kr. kiadást, a jelenlegi tőkeálladék: 
2061 frt.

Határozatba ment, hogy a kamatok 
hói a helybeli szegényeknek éveukint 25 
frt adassék a képviselőtestület kijelölése 
szerint.

Még csak azt jegyezzük meg az érin
tett számadásokra nézve, hogy a kellő el- 
leuőrküdés és a nyilvánosság maholnap 
tisztába hozaudja a kezelést és a küzü 
gyek fölvirulását nálunk is eszküzleudi. 
Vederemo! Sarlós Gerő.

H I V A T A L O S .

Földmivelés ipar és kereskedelmi ni. 
kir. Miniszter I0.77y sz. Budapesten, 1877. 
június 15-éu. Yalameunyi törvényhatóság
nak. Több vaspálya igazgatóság által azon 
jelentés tétetett hozzám, hogy a Németor
szágba, illetőleg a Eajtháu túli külföldre 
szánt állati uyestermény küldemények a 
németországi vasutigazgatóságok által csak 
azon esetben vétetnek át tovább szállítás 
végett ha a hiteles magyar szövegű egész
ségi bizonylatokhoz a német fordítás is 
inellékeltetik; — figyelmeztetem ennélfogva 
a törvényhatóságot hogy az 1874. évi XX. 
t. c. illetőleg az 10,,4/jg;5 számú rendelet 
30 §-a 7-ik pontjának a f. betűje alatt fel
sorolt és külföldre szánt rakományokat 
vészineutes helyről való származásukat bi
zonyító hiteles okmányok jövőre német fór 
ditá<sal is ellátandók, illetőleg a német 
fordítás is melléklendő, miután az ily kül
demények tovább szállítása a külföld ál
tal német fordítóssal ellátott származási 
okmányok hiányában megtagadtatok és 
igy átvétetni sem fognak. Nehogy a kül
föld fentebbi intézkedésének be uem tar
tósából egyesekre kár és késedelem báro- 
moljon, ezen intézkedés a törvényhatóság 
területén mielőbb és a legkiterjedetebbeu 
közhírré teendő és egyidejűleg az állat 
szemlélő bizottságokkal is közlendő. Tre- 
fort s. k.

Különfélék
Julius hó elsején ez év harma

dik évnegyede kezdődik. T. olva
sóink közül azokat, kiknek előfize
tése e hó végével lejár, kérjük, hogy 
újítsák meg elöfiztéseiket minél előbb, 
n e h o g y  a lap k ü l d é s é b e n  fen- 
a k a d á s  történjék.

A „Pécsi Figyelő" előfizetési 
ára julius—december félévre 2 frt 
50 kr., julius—september negyed 
évre 1 frt 25 kr. Előfizethetni a lap 
homlokán megnevezett helyeken.

—  Lapunk mai számához van 
mellékelve az „Egyetértés" eimü 
jelesen szerkesztett, tisztán magyar 
és független lap előfizetési felhívása, 
melyet ajánlunk olvasóink figyel
mébe. Az említett lap egyedüli a 
magyar lapok hözt, mely a harctéri 
híreket leggyorsabbau és leghitele
sebben közli.

— Veber Ferenc, városunk fia szives 
volt egyik művét a pécsi jótékony nőegy
letnek kiállítás végett elküldeni/A fest
mény f. hó 27-től kezdve egy hétig a 
nemzeti easinó emeleti termében és pedig 
reggeli 10 -12 , délutáui 2—6 órákban te 
kiüthető meg tiz krajcár belépti dij mellett.

— A cistc'ci rend pécsi fögymuasm 
mának az elmúlt tanévről kiadott értesit- 
vénye szerint volt ez intézetnek ez évben 
összesen 362 rendes hallgatója, kik közűi 
195 csak magyarul, 145 wagy. és néme
tül, 7 magy. ném. és tótul, 15 pedig inagy. 
és szerbül beszél. Az intézet állapota s 'a  
tanrendszerről szóló többi sut. adatok 
nagymérvű haladást jeleznek. Ez értesit- 
véuyből felemlitjük még, hogy a főgymn. 
tanuló ifjúság szabályszerű fölvétele au
gusztus hó 30., 31. és szeptember hó 1-én 
történik délelőtt 9— 12-ig, délután 2—4-ig. 
A fölvétel a következő föltételek mellett 
történik: 1. Az I. osztályba csak 9 évet 
betöltött növendék vétethetik föl, mi ke
resztlevél vagy egyéb hiteles születési bi
zonyítvány alapján igazolandó. Az isme
retek mértékére nézve megköveteltünk, 
hogy a népiskola IV ik osztályának tan 
anyagában kellő jártassággal tnrjou; ezen 
jártasságot tartozik a növendék külön föl
vételi vizsgálattal igazolni.



— Vettük a Pécs sz. Jcir. város összes 
népiskoláiba járt tamilokról az 187*/,. tan
évi érdemsorozatot tartalmazó füzetet, mely
ből a következő közérdekű adatot említjük 
föl: Járt az összes községi népiskolákba 1580 
tanuló, kik közül nemzetiségre nézve 1284 
m agyar, 223 német, és 73 szláv. Ez év
ben községi iskoláinknál a fő- és a mel- 
léktautárgyak előadásával összesen 40 
tanerő foglalkozott.

. -  Ösztöndíjak a hazai gymnasiumok 
és reáltanodákban a letolyt 1870. évben a 
gymnasiumok és reáliskolai tanodák szá
mára a közokt. miuisterium utalványozott 
a kincstári alapból 5520 frtot; más alapok
ból 05,521 frtot és 175 db. aranyat. Ezen 
Összeghez a magánosok által kezelt alapít
ványok ösztöndíjai nincsenek hozzászá
mítva. (Érdekes volna azt is tudni, hogy 
a fentebbi összegekből mennyi jutott való
ban kitűnő szorgalmú s szegénysorsu, és 
mennyi az ösztöndíjra nem érdemes, de 
proteetiónak örvendő tanulókra.)

— Juliális. A  pécsi kisdedovoda ta- 
uoucai számára f. é. julius hó 5-én az 
Engel-kcrtben egy tombolával egybekötött 
jidiális rendeztetik, melyre különösen a 
gyermekbarátok figyelmeztetnek. A tom- 
bölatárgyak egy részét a kisdedek szülői 
adományozzák, azonban a nagy közönség 
részéről is e tombolához megkivántató 
uyereméuytárgyak az óvodában köszönet
tel fogadtatnak.

Lapunk múlt heti számában közölt 
távirati tudósítások nyomán elterjedt hosszú- 
aszói fegyveres támadás nem bizonyult 
be zendülésnek, hanem egy vakmerő rabló 
támadásnak, melyet Deauu oláh rabló ban
dája Barack Klárman dúsgazdag zsidó 
birtokos ellen intézett. — ISarueh meggyil
koltatott a család két más térti tagja több- 
télekép megsebeztetett, Barack neje elme
nekült. leánya az ágy alá rejtőzött és 
hallotta a rabló vezér fenyegetését, hogy 
kipusztitja a zsidókat és magyarokat, (oláh 
vitézség!) Egy kézi pénztárból 20,000 
frtot raboltak, de a Wertheim szekrény fel
törésében csak a külfal átlyuggasztásáig 
vitték, ekkor fé/beu hagyták, mert elfo
gyott a töltésük, addig t. i. mig a házban 
raboltak a rablóbanda nagyobb része min
den közeledőre lövöldözött, mi által töb
ben megsebesültek. — A rablók 80—100 
lövést tehettek. — A rablási és gyilkolási 
bűntény, mint hiszik, személyes bosszú 
kielégítésére is szolgált.

— A „ Borászati lapok“ előfizetési fel- 
bivásából azon szomorú tapasztalatot kelle 
szereznünk, hogy ezen jelesen szerkesztett 
szaklapunknak háromszázelőfizetője sincs! — 
Oly borzasztó közönyösség ez kiválóan bor
termő hazánkban, hogy nem találunk ki
fejezést annak jellemzésére. Ily körülmé
nyek közt azután ne panaszkodjék a ma
gyar bortermelő, ha az ész és tudomány, 
valamint az újabb észleleteknek megfelelő 
szőllőművelés és borkezelés nem tud ha
zánkban lábra kapni és a magyar borok 
hire a  külföldön nem emelkedik. — Ezen 
szaklapnak előfizetési ára pedig egy évre 
csak Irt., mely egy öt kros póstautaivány- 
nyal a szerkesztőségbe beküldendő, kérd
jük, hol azon kissé műveltebb szőllőbirto- 
kos, ki ezen pár forint kiadást csak meg
érezné is, midőn sokszor egy hét folytában 
h a s z o n t a l a n s á g o k r a  többet költ elv

Bizony jobb lenne ezen egy pár forin
tot a „Borászati lapok" előfizetésébe befek
tetni, mert itt több százszoros kamatot hoz
nának, — oly uzsorás kamatot, melyet nem 
kell szégyenleni, de a melyre büszkék le
hetünk. — Megyénk és városunk szőllőbir- 
tokosainak ennélfogva ezen lapot a legme
legebben ajánljuk. Közgazdasági rovatunk
ban egyúttal egy közérdekű cikkét közöljük.

— A szöllösgazdák vigasztalására érde
kes tüneményt említhetünk fel, melyet Lu- 
nelben (Franciaország) észleltek az idén s 
melyről a következőket írják onnan: „A 
szőlők, melyeket a phylloxera megszállása 
következtében végkép kiveszetteknek hit
tünk, erőre kapnak s a tőkék, melyeket 
magukra hagyva már ki akartak irtani, 
gazdagon hajtottak az idén s bő termést 
ígérnek, bár tavai egyetlen rügy sem mu
tatkozott rajtok. És ez nem elszigetelve for
dul elé, de általános és elvitázhatlan javu
lás állott be a phylloxera-beteg szőllőkuél 
az egész környéken annyira, hogy szám
talan szőlősgazda kétségbe van esve, a miért 
tavai kiirtotta szőlőjét s az idén ismét 
beültetni készül földjeitől

— Halálozás. Érti Ignácné szül. 
Koszliwi Emília e hó 24-én életének 24- 
ik évében jobb létre szenderült. Áldás és 
béke poraira!

— A megadóztatásokra vonatkozólag 
az aradi „Alföld* a következő igen helyes 
uézeteinek ad kifejezést: „A direct meg
adóztatás tárgyát csupán a tiszta jövede
lem képezheti, s az a jövedelem oly része 
lehet csupán, mely egyesek jólétének meg
romlására a legcsekélyebb befolyással sem 
bírhat. így beszélnek a nemzetgazdászok. 
M igen helyesen, mert a jövedelem a nem
zeti vagyonok azon része, melyet a nem
zeti jólét megrontása nélkül adó alá vetni 
nem lehet. A mostani adó azonban már 
olyan, hogy tökéletesen kivetkőzött eredeti 
detinitiójáből. Most nincs többé adó, ha
nem formális osztozkodás a vagyon álla
gában, mert jövedelemről, annál kevésbé 
nyereségről szó sem lehet, ügy hiszszük, 
hogy a törzsvagyon! a tulajdonképeni bir
tokos nyomorúsága és az adó révén abba 
jutott kincstár gyönyörűséges gazdálkodása 
csakhamar tönkre fogja tenni. Bizony-bi
zony tenni kellene valamit, mert a keres
kedő is akkor „bukik,* mikor még van 
valamije, s ha ezt akkor teszi, mikor sem
mije sincs — sorsa a börtön. Vajha Ma
gyarországot ne érje ily sors!“ Jó volna 
ezt az adókivető bizottságoknak ország
szerte megsúgni.

— Clsodasz'ómy. A debreceni Jcir. tör
vényszéki igtató hivatalába beállít a múlt 
héten K. nyíregyházi ügyvéd, nem keve
sebb száudékkal, mint hogy egy kereset- 
levelet benyújtson, mely 2—300 holdnyi 
ingatlanra vonatkozik. Á keresetben annyi 
az érdekelt fél, hogy azt 3295 példányban 
kellett kiállítani, s igy az ügyvéd után 0 
hordár, 3 targonca s 3 nagy láda követ
kezett, a keresetlevelek 3295 példányával 
s mellékleteivel, képzelhetni milyen szeme 
két vetettek a hivatalnokok, látva a beig- 
tatandó szörnyeteget.
RB — Furcsa levelezési lapot küldött a na
pokban egy elmés jogász nagybátyjának.
A levél tartalma a következő: „Kedves 
Nagybátyám! Oly kiszámithatlan idő óta 
nem kaptam már pénzt öntől, hogy mind
annyiszor borzasztó főfájásba esem, amint 
megkísérlem emlékezetembe idézni, mint 
nézett ki azon utolsó bankó, melyet kül
deni jóságos volt.

— Uj betegség. Egy bécsi német keres
kedő egy amerikai nőt vett nőül. Közelebb 
a kereskedőt egy barátja látogatta meg. A 
vendéget a nő fogadta és azon kérdésre, 
„hogy van kedves férjed* azt válaszolta: 
„My hushand is sick: he is sutfering from 
a (termán sickruss, he ealls it the Jauxmer- 
katzen.* Magyarul: „Férjem beteg; egy 
német betegségben szenved, melyet úgy ne
vez, hogy „Katzenjammer*

— Sajátszerü megjegyzés. Közelebb egy 
veszedelmes nyelvéről nagy hírre vergődött 
asszonyság szenderült jobb létre városunk
ban. Egy társaságban, hol elbunytáról be
széltek, valaki azt állitá, _ hogy mérgezés 
következtében halt meg. Általános elször- 
uyüködés. „Nos igen hölgyeim — válaszol 
az illető — mérgezés következtében; X-né 
asszony egy nappal halála előtt —- nyel
vébe harapott.*

— Most tudjuk már, ki viselte az üd
vözítő keresztre feszitetésének költségeit. 
Ugyanis a N. I*. J. írja : „A bereghi ha
tárban — mint a „Jász-Kun-Szolnok*-bau 
olvassuk — egy kereszt áll, melyen kö
vetkező felirat látható : „A mi urunk Jé
zus Krisztus — keresztre feszittetett — 
Beregh községe költségén 1850-év Május 
hó 8-án. “

-— Eredeti szédelgés. Párisban köze
lebb egy iparlovag került lépre, ki, fölötte 
eredeti módon Űzte szédelgéseit. Állandó 
látogatója volt a törvényszékek tárgyalási 
termeinek, hol poutosan följegyezgette ma
gának a csupán pénzbírságra Ítélt vádlot
tak neveit és lakhelyét. Nehány nappal ké
sőbb aztán meglátogatta őket s bírósági 
végrehajtónak adva ki magát fölszólító őket 
nyomtatott nyugta mellett a birság lefize
tésére. Sokan kisebb-nagyobb összegeket 
juttattak e módon az iparlovagnak, ki végié 
rajta veszett, s elítéltetett persze — nem 
pénzbírságra. ____

ltüviri liirek.
— A pécsi jótékony nőegylet által ren

dezett majális bevétele 752 frt. 44 kr. volt, 
melyből a 4(>4 frt. 40 kr. levonva, tiszta 
jövedelemként 288 frt. 4 kr. maradt meg.

—- Hencegés. Cholnoky Imre duuaföld- 
vári ügyvéd az adókivető bizottság előtt 
kijelentette, hogy ő kevesli a 090 frt. után 
kivetett adóját s kéri, hogy emeljék fel 
azt 800 írtra. (Uh. úr jobban cselekednék, 
ha az önként elvállalt többlettel a pécsi 
ügyvédi kamarának 2 év óta tartozó tag
sági diját fizetné meg s nem engedné a 
dolgot foglalás és talán árverezésig is 
fejlődni.)

— Orosz sajtószabadság. Mint Varsó
ból Írják, az orosz cenzúra hatóságok az 
ottani lengyel lapoknak megtiltották min
den Magyarországból eredő vagy Magyar- 
országról szóló hir közlését.

— Román kémet fogtak. Élőpatakon, s 
innen Szepsi-Szt.-György re szállították. 
Egy iratot találtak nála, mely görögül ezt 
tartalmazza: „ezen egyénnek, ki igen jó 
és közeli barátunk, adjatok teljes hitelt* 
a névaláírást olvashatlan ákombákom ké
pezi. A kém csak románul tud, s csak egy 
éjjelt töltött a börtönben s szerencsésen 
megszökött.

— Veszedelmes bankóhamisitót fedez
tek fel Szegszárdon Kalica Károly kőnyom- 
datulajdonos személyében. A még forga
lomba nem bocsátott hamisítványok Pesti 
János ottani lakosnál voltak elrejtve. Pesti 
és Kalica már jó kezekben vaunak.

— Kozma kir. főügyész a „N. Hírlap* 
szerint jelenleg körutat tesz az ország több 
vidékén létező börtönök állapotának meg
vizsgálása céljából.

— Kolozsvárott háziipar terjesztő tár
sulat van alakulóban. Ugyanott iparmütör- 
ténelmi kiállítást terveznek.

— A battaszéki rác pap: Komadino- 
vics a napokban a faképnél hagyta eklé
zsiáját s mint mondják az oroszokhoz szö
kött át tábori papnak.

— A csanádi püspök e uapokban hat
vanezer frtot tett le köznevelési célokra, 
harmincezer frtot pedig egyházmegyéjének 
szegény sorsú lelkészei javára alapitvá- 
nyozott,

— Ajáudok. Schwarc Samu budapesti 
fértiszabó egy keleties, hímzett hálóköntöst 
készített Kossuth Lajosnak ajándokul. Egy 
évnél tovább dolgozott rajta. Helfy Igná
cot, mint ki minden nyáron elmegy Barae- 
conneba, kérte föl, hogy adja át majdan 
Kossuthnak. A mestermunkát elébb ki is 
állítják a houvédmenház javára.

I R O D A L O M .

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

Pécsett Valentin Károly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor*1 felett.) 

Magnus. Tisztítsátok a vért. ÖO 1

Magyar! P. Bóngészet a természetből 3 frt. 
Margó T. Darwin és az állatvilág. Ábrákkal 80 kr. 
Mihálkovits G. Sebeszi kottán. 1 frt. 20 kr.
Molnár J. A vegytan atapvona. 2 füzet 80 kr. 
Mttller Dr. C. Hasonszenvi házi és családorvos, 

fűzve 2 frt., kötve 2 frt. 80 kr.
Nagy A. A drágaköveknek mint ékszerekenk is

mertetése 00 kr.
Navratil J. A gégebajok. Abrakkal 3 frt.
Navratil J. A vegytan alapelvei. 3 frt. 50 kr.
Page D. A geológia alapvonalai 1 frt. 50 kr.
Pokorny Dr. Alajos. Az állatország képes termé

szetrajza 1 frt. 20 kr.
Pokorny Dr. A. A növényország természetrajza 1 ft. 
Pokorny Dr. Alajos. Az ásványország képes ter

mészetrajza 70 kr.
Ifj. Purjesz Zsigmond. A kórisme megállapítására.

szügséges vizsgálati módszerek 1 frt. 20 kr. 
Roseoe. Vegytan elemei 3 frt. 00 kr.
Dr. Say Mór. A vegytan alapvonalai 2 frt. 40 kr. 
Schubert. Az emlősök természetrajza képekben tinóm 

és bü színezettel. 3 kötet, kötve 11 írt. 40 kr* 
Schubert. A növények természetrajza kötve 8 frt. 
Schubert. Ásvány ország természetrajza. 0 frt.
Siklosy K. Önföntartás 1 frt. 40 kr.
Steiner János. Gyermekgyógyászat 4 frt.
Stewart Balfour. A természettan elemei 3 frt. 
Stöckhardt. A vegytan iskolája 2 frt.
Szabó J. A lég. Népszerű légtünettan. 80 kr.
Szabó J. Ásványtan felsőbb tanításra 4 frt. 80 kr. 
Szecskay J. Az ásványok természetrajza 80 kr. 
Thomé 0. W. Az alattan kézikönyve 3 frt.
Thorné. Növénytan. Ábrákkal 2 frt. 00 kr.
Thomé, Az ember testének szerkezete és élete 1 Irt. 
Tóth M. A természet alaptörvényei 1 frt.
Tyndall John. A hó mint a mozgár 0 frt.

s  „A magánjog ón tárgya, kü
lönös tekintettel a magy. ált. magánjog 
codifieatiójára* ! Irta Dr. D a e m p f  S á n 
dor ,  pécsi jogakadéuiiai tanár. Ára 2 frt.

A pécsi jogakademiának úgy a régeb
ben, mint az újabban kiuevezett tauárai 
szakképzettségüknek az előadások al
kalmával való sikeres érvényesítése mel
lett újabb időben a jogi irodalom műve
lése által is igyekeznek saját és az intézet 
jó hírnevét öregbíteni. — Dr. Szeredy Jó
zsef ritka szakavatottsággal irt nagyterje- 
delniü „Egyházjog*-a, Dr. Mutscbenbaeher 
V. valóban hézagpótló „Váltójogba s Dr. 
Daempf előttünk fekvő műve rövid idő
közökben követték egymást. A tanári kar 
többi tagjai pedig — mint biztosan tud
juk — jelenleg mindegyike szintén egy- 
egy tudományos művön dolgozik, úgy hogy 
rövid idő múlva egész sorozatát hozhatjuk 
majd a pécsi szellemtermékeknek.

Dr. Daempf ur fentidézett művének 
beható bírálatába — bárinint szeretnék is 
aunak tudományos becsét részletesen elő- 
tüntetui — az úgy is sok oldalról igénybe 
vett heti lapunk szűk kerete miatt nem 
boesájtkozhatuuk. Különben is megteszik 
ezt majd az erre nálunknál illetékesebb 
szaklapok, melyeknek bizton remélhető 
kedvező ítélete becsesebb méltatása is lesz 
szerző törekvésének.

A mi megemlékezésünk tehát e helyütt 
csak egyszerű ismertetés legyen, hogy a 
mű érdeme szerint minél szélesebb körbeu 
érdekeltséget keltsen.

A szerző fentidézett művében az égető 
szükséggé vált s talán nemsokára megal
kotandó magyar magánjogi törvénykönyvre 
nézve megfejteni törekszik az e tárgyban 
felmerülhető s szerintünk a szóban forgó 
törvény megalkotását eddig való rnegfej- 
tetlcnségök miatt késleltető kérdéseket, u. 
m: rendszer, módszer és alapelvek. S e 
törekvése sikerült, noha e tudományág ná
lunk még nagyon parlag tér, melyen leg- 
fölebb csak néhány elfogult nézet és véle
mény nem életképes termékei vertek kisebb 
nagyobb gyökereket. Innen van, hogy 
szerző e tárgyban egészen uj irányt jelölt 
ki, melynek helyességénél fogva hisszük, 
hogy a niagy. magánjog codificatióját lét
rehozó hivatottak közt nagy számban lesz
nek követői.

A 327 oldalra terjedő műben a szabá
lyozást nyerni hivatott életviszonyoknak 
jogi szempontból való rendszeres fejtege
tésén kívül a codificatio technikai oldalára 
vonatkozólag is nem egy figyelemre s gya
korlati érvényesítésre méltó nézetet olva
sunk. így a többek közt azt ajálja szerző 
„hogy az alkotandó törvénykönyv terveze
tének elkészítése egy emberre bizassék, s 
hogy továbbá ezen szerkesztő kezei utasí
tásokkal egyáltalán meg ne köttessenek, 
hanem teljesen szabad belátására legyen 
bízva a rendszer és alapelvek megállapí
tása. — Csak ez lehet a törvénykönyv el
veinek, eszmeinek és rendelkezéseinek egy
öntetűsége és logikai láncolatára nézve az 
egyedüli és kellő biztosíték. A tervezet el
készülte után annak megbirálására pálya
dijak lennének kitüzendők. A bírálatok 
beérkezte után pedig a javaslat egy, az 
ország legtekintélyesebb (tanári, bírói, ügy
védi) szakfértiaiból álló, nem szerfelett nagy 
bizottságnak volna átadandó felülvizsgálás 
és esetleges végmegállapitás céljából, — 
mégis aként, hogy e bizottságban a gya
korlat emberi túlsúlyban legyenek; továbbá, 
hogy a tőrvény politikai elemeinek végle
ges megállapítása a gyakorlat embereit 
illesse kiválólag, a mire egyébiránt szám
beli túlsúlyok is céloz; — a technikai rész 
elvégzése azonban kizárólag az elmélet 
férfiúinak hatáskörébe tartozzék.

Az ekképpen elkészült javaslat azután 
a tárgyalási irományokkal együtt ismét 
közhírré lenne teendő s egyúttal az ország
gyűlés elé terjesztendő.*

Ennyi a műről, melyet — hogy mégis 
rövid bírálatot mondjunk róla — gazdag 
tartalom, helyes összefüggés éles elme és 
szabatos tanulmány jellegeznek.

A könyv kiállítása a Madarász féle 
nyomda bérlőjét: Simon urat jól ajánlja.

=  A „Magyarország és a nagyvilág* f. í. 
25. szamának tartalma: A fehér cár. Ballada. (Ba
logh Pál.) — Eltévesztett utak. Regény. (Vértesi.

Arnoid. (XXIV. folyt.) -  Petőfi a külföld költé
szetében. (Palócy Lipót.) — Egy boldogtalan tör
ténete. Jack. Regény. (Daudet Alfonz.) (XXIV. 
folyt.) — Fővárosi tarcalevél: Vizsgák. (Porió.) — 
Színházak. (Nemo.) — Keleti képek. — Pórul járt 
gavallér. (F. J.) — Arató lány. (F. J.] — Külön
félék. — Sakkfeladvány. — Szórejtvény. — Szerk. 
üzenetek. Rajzok: Pózul járt gavallér. — Keleti 
képek: Törökországi férfiak. Ahmed Muktár basa. 
az ázsiai török sereg főparancsnoka. Nikolaj nagy
herceg főhadiszállása Plojestben. — Arató lány. 
Előfizetési ára félévre 5 frt. Kiadóhivala: Buda
pest. Athenaeum.

== A „Népzászlója* f. é. 26. számának tar
talma : Politikai rész: A háború. Az államcsínyek 
hazája. — Petőfi emléke. — Országgyűlési napló 
és hazai dolgok. — A vám és kereskedelmi szer
ződés egyik pontja. Dr. Svarc Gyulától. — Kossuth 
és a magyar népdalok. Párkányi Zsigmondtól. — 
Szabad a vásár. Közgazdaság. Az erdei fák mag
várói Ébner Sándortól. — A budapesti piacról. —
Az ipar helyzete a fővárosban. — Hazai iparcsar
nok. — Gyümölcsészeti vázlatok. — A szalma-ipar. 
Ismerettár. A fürdőről. Hinka Gyulától. — Tudo
mány és irodalom. — Művészet. Szünőrára. Ha az 
alkony . . .  [Költemény.] Kulcsár Józseftől. Az a 
száraz csipkerózsa. [Rajz.] Deák Elektől — Kró
nika. — Mindenféle. Előfizetési ára félévre 3 frt.

=  A „Figyelő* irodalom történeti közlöny 
júniusi füzete jelent meg köv. tartalommal: Toldy 
Férne, if. Szinnyei József. — Adalékok a Thököly 
és Rákóci-kor irodalom történetéhez, Thaly Kál
mán. — Szellemi élet az Árpádok alatt, if. Fehér- 
pataky László. A budapesti könyvkereskedés 1790- 
ben Dr. Ballagi Aladár. — A murányi Vénus a 
magyar költészetben, Kárpáti Károly. — Egy „Va- 
nitatum Vanitas“-féle kölemény a 17-ik század első 
feléből, Deák Farkas. — Ányos Pál kiadatlan köl
teményei. — A királyfi — Pozsonyvidéki lapok. —
B. Amadé László kiadatlan költeményei, Abati La
jos. — Irodalomtörténeti repertórium. — Ára egy 
évre — 12 füzetre 8 frt szerkesztőség és kiadóhi
vatal: Budapest váci utca 1. sz.

|f= Mebncr Vilmos könyvkiadóhivatalaban 
Budapesten megjelent Montepiu X. regénye „A ha- 
zasságtörés drámái* 11-ik füzete. Ára 25 kr.

K Ö Z G A Z D Á S Z A T .

Az ültetendő szölő-taj megválasz
tása kérdésében.
[A „Borászati lapok“-ból.]

Feltéve, hogy azon a kérdésen, — mi
kép a régi, legnagyobb réstben terméket
len és sem bornak sem csemegének nem 
való, hivány szőlőfajok kiháuyásával sző
lőseinket lassan lassan át kell alakítanunk, 
már egyáltalában rég túl tettük magun
kat : — csak is arra kivánok mutatni, 
melyek legyenek azon fajok, melyek az 
uj ültetés költségét, fáradságát s a mu
lasztott hasznot legiukább képesek meg
fizetni nem csak; de továbbra is egy jóval 
bővebben jövedelmező forrást nyújtani: 
mert kétséget sem szenved, hogy azon em
ber, ki e térre lépni kíván, nagy köuy- 
nyelmiiséget követ el, ha a fajok megvá
lasztása körül szemet huny s megy vakon 
azon az utón, melyen ap ja; nagyapja ha
ladott.

Mai gazdasági viszonyaink sokkal 
kétségbeejtőbbek, semhogy utalva ne len
nénk ezen a téren is megragadni azt, a 
mi a nyerendő nagyobb hasznot inkább 
biztosítja.

En ki az ujabbi s kiválólag ajánlott 
szőlőfajok ültetésével tizenkét év óta szor
galmas tannlmánynyal s egész odaadó 
szenvedéllyel gyakorlatilag foglalkozom, 
a szőlőbirtokaimon felvett mintegy százig 
terjedő nevezetesebb szőlő-faj között kü
lönösen három fajt ismertem fel, melynek 
tenyésztését igaz lelkiösmerettel a legme
legebben ajánlhatom földieimnek, s azt 
hiszem, nem csalódom, ha ezen ajánlato
mat kiterjesztem a hazai összes szőlőter
melőkre nézve is. Ezen három faj egyike.

Az o l asz  r i e s l i n g ;  e tisztán bor
faj a közelebbi nehány év óta sokkal em- 
legetettebb s egyhangúan dicsértebb faj, 
semhogy e részben valami újat mondani 
feladatomul vehetném, csak is csatlakozni 
kivánok a magasztalások hoz, mikkel ezen 
faj elhalmoztatik ; és pedig annyiban ille
tékesen is, mennyiben a megelőző négy 
évről saját Ultetményem után e fajnak bo- I 
raival is bírok pincémben, melyek e faj I 
kitűnősége felett előttem s mindazon ér
deklődő barátaim előtt, kik magokat an
nak minősége iránt meggyőzni kívánták
— immár mi kétséget sem hagynak fenn.
A borászok véleménye előtt majdnem con- 
statált dologként áll, hogy a rajnai ries
ling volna az asztali borok királya s mégis 
megtörtént épen e napokban pincémben 
tett borkóstolás folytán, hogy a jelen levő 
pár szakértő borász egyhangú vélemény
nyel emelte fölébe a rajnai rieslingnek az 
olasz rieslinget; e két összehasonlított faj 
mindegyike 1875-ik évi termés s a rajnai 
riesliug már kifejlett boquéjával valóban 
ékeskedik mind azon tulajdonokkal, melyek 
e pár excellence rajnai borfajt oly hír
névre emelték; de nyomban kóstolva mel
lette az olasz riesling borát, ennek izében 
oly valami elassicus fölény észlelhető, mi
nek a rajnai riesling bizonyára mögötte 
maradni látszik, és ha még e mellett ezen 
faj abbeli kiváló talajdonát is el kell ös- 
mernem, hogy bőtermőségre egyetlen bor
faj sem előzi meg, — hogy korán érő — 
a rajnai rieslíngnél ugyan jóval korábbi,
— s hogy már a harmadik évben sima 
vessző ültetés után is szép termést hoz, 
vesszeje a téli kemény hideget minden 
szőlő-faj között legjobban kiállja, s még 
megemlítem, hogy szőlőseimben tavaly a 
késő tavaszi fagy által semmivé tett összes 
faj szőlőim között egyedül az olasz ries
ling volt az s csekélyebb részben a kék 
burgundi, mely tőkéje uj hatásain 5—10 
fllrtüt hozott s hihetetlen jóságra érlelt, 
úgy hogy pár év múlva senki sem fogja 
elhinni, hogy az abból szűrt bor 76-ik évi 
sarjutermés legyen, mondom miudezen je

les tulajdonait is felemlítve e fajnak: azt 
hiszen eleget mondottam, hogy a ki uj 
ültetéséből Isten után a lehető legtöbb 
hasznot kívánja látni, e tájnak adjon első
séget minden más faj fölött.

A másik két faj, mely kiváló érde
ménél fogva legméltóbban társul az olasz 
rieslinghez, a :

C h a s s e l a s  C r o q u a n t  (ropogós fe
jér gyöngy) és a

C h a s s e l a s  r o u g e  (piros gyöngy).*
E két fáj gyöngyszőlő nemcsak bor, 

de kiváló s inkább is csemegefajul tekin
tendő ; miud kettő kellemesen gyenge asz
tali bort ad magában is, de különösen az 
olasz riesling borával vegyítve oly ösz- 
hangzat állittatik elő, melynél kívánato
sabb semmi nemű faj-vegyitékuél nem ta
pasztalható. Mindkét fájnak a fürtje elraga- 
dólag szép és nagy, szeme szintén nagy, 
gömbölyű és kemény — úgynevezett ro
pogós — kitünően édes kellemes izü, korán 
érő, úgy hogy szeptember közepe táján 
már tökéletesen élvezhető, e mellett azon
ban tartós s ha vau csemegeszőlő-faj, mely 
messze földre kiválóan alkalmas a szállí
tásra, e kettő bizonyára az. De elsorolt 
becses tulajdonaiknak kiváló koronája az, 
hogy a maguk helyéu az aljakba, tele- 
vényes erőteljes talajban s nem valami 
égető, sőt inkább kissé hüvüssebb expo- 
sitiókban felette bőtermők — a karók 
kidöutéseig.

A nevezett három szőlő-faj ajánlata 
érdekében nem hallgathatom el azon kö
rülményt, hogy mintegy húsz holdra menő 
uj ültetvényemben, a régibb jelesebb fajok 
mellett, alig lehető kivétellel helyt foglal
tattam mind azon hírnevesebb bor- és 
csemege fajokkal, melyek a nagyvilág sző
lészete körében az újabb időben felmerül
tek, s meglehetős ösmeretet is szereztem 
azok gyümölcse úgy mint boraik felett, 
és tudom méltánylani annyiban, mennyi
ben azok tulajdonait: hanem kérlelhetlen 
meggyőződéssel állítom, hogy mindazon 
sok faj között e hármat találtam olyanunk 
mely legnemesebb társaik közül is kima
gaslik.

Vajha azt érhetném meg, hogy hazám 
összes szőlőterületét csupán e három faj 
ültetvénye foglalná el! akkor ne u tu lilék 
kétkedni a felett, hogy Magyarország vi
rágzó bor- és csemege-szőlő kivitelének 
órája elvégre ütni fog, s azzal egyszers
mind el fog érkezni az idő, mely szőlő- 
termelőinket a jelenleg művelés alatt tar
tott ezerféle zagyva s confusus minőségű 
fajokkal való nyomorúságos tengődéseik- 
ből dicsőségesen kiemelné. Guthy Ferenc.

* Ezen fajokat vidékünkön fehér és piros 
spanyolnak nevezik. — Mindhárom faj leírt j *les 
tulajdonait a pécsi hegyekben és sajat ültetvé
nyünkben is észleltük. Szerk.

3üTyilt tér*)

w  A sok s o m p á s
mely engem ért, arra indított, a pées-kar- 
kány-siklósi úton utazó nagyérdemű kö
zönséget e helyütt megkérni, hogy To
ronyban levő vendéglőmbe egy pár pohár 
kitűnő bor avagy fris

S T  kőbányai sörre "‘W
betérni szíveskedjenek, a hol egyszers
mind jó és olcsó ételeket is kaphatnak. 
Számos látogatást kér

KOHN MÓR. 
vendéglős Túronybau.

W  Egy tanonc
felvétetik Blauhorn Antal fiiszerkereskedé- 
sében.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
______felelőséget________________ a szerk.

MAGIT FÉKÉNCZ
laptulajdouos.

H A K S 1' II E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő,__________ Szerkesztő társ.

h i r d e t é s e k .
T renschiner I. W. Pécsett.

T. c.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy

üzlethelyiség változtatás
miatt kénytelen vagyok, gazdagon berende
zett raktáramat lehető gyorsan elárusitui; 
mi okból a készletben levő áruk

rend kívül leszállított árakon
adatnak el.

Különösen figyelmeztetem a t. c. kö
zönséget a legújabb női ruhaszövetek 
roppant választékára cheviot-, rips-, pa- 
tent-lüstre-, cachmir-, terno-, flanelt- és 
posztó-szövetekből, továbbá: Birege, Per- 
cálok és mindenféle raosószövetek bő kész
letére. Végre a legjobb hírben álló gyárak
ból való vászon- és asztalnemüekre; u. m.: 
valódi rumburgi gyolcs s/4 és 9/. szélesség
ben lepedők, szalvéták, törlőkendők, zsinor- 
és piké-barchet, szőnyegek, pokróczok és 
takarók, valamint minden c szakba vágó 
cikkekre.

Folyó évi J u l i  á s t á l  kezdve üzlet- 
helyiségem a Széchényi-téren, K i b a y ká 
vébáz állványa alatt leend, hol a k i á r u- 
l ás t  még rövid ideig folytatandom.

Nagyrabecsült látogatásának vagy 
megbízásainak örömmel nézveelébe, vagyok.

teljes tisztelettel
100 (3—1) T r e n s c h ln e r  I .  W«



U H  BRITISH AND MERCANTILE tü zk á r-b iz to sitá -részv én y tá rsa sá g .
Alapitatott 1809-ik évben,

B i z t o s í t é k i  sl1sl]o o- é -  4=2 a o o - i l l i o  f o x i n . t  ezüstben.
A társaság székhely London és Edinburgh.

Pécsi loügynöksége: S C H W A E Z  V I L l v d l O S  urnái
(bank- és váltóüzlet).

A társaság biztosit a legelőnyösebb feltételek mellett

T Ű Z K Á R O K  ELLEN
lak- és gazdasági épületeket, mindennemű gyárakat, és gépeket, ará-raktárakat bátorokat lel síi es tehoniiuanemiieket-

loldmüvelési és gazdasági eszközöket, j barmokat, termény- és takarmány készleteket stb. stb.

2 2 “ü - 1 ö 3 0 - ö s  :

előnyösségére nézve nem áll

1. A társaság 1809-ben alapittatott és igy a legrégibb társaságok közé tartozik.
2. Alapittatása óta a vezénylet szakadatlanul Európa legtekiutelyesebb bauk- és kereskedelmi házainak kezében van.
■'!. A társaság biztosit tűzkárok ellen minden módozat szerint, és sem a dijak olcsóságábra. sem a nyújtott teltételek el

más szilárd társaságok mögött.
4. A társaság a budapesti kereskedelmi törvényszéknél bejegyzett okmányai értelmében minden tekintetben aláveti magát a magyar törvényeknek 

és bíróságoknak. ' SESÉáÜ
kárfelvéioli esetekben lovalis magatartás által a közönség becsiilését ésí>. A társaság folyton azon czélra törekszik, hogy óvatos üzletvezetés és

Iii7n I tmi ♦ b iiiHiln *k, ,.l i „ A.* ,1. ......1, ..,11. 1 n .... . t I. __ __a 1 1 _ .bizalmát kiérdemelje és dicsekedhetik is azzal, h y ezt eddig miudeiiűtt

Ház-eladási hirdetés.
Az ó-pósta utcában 7 sz. a. lé»6 

emeletes ház szabad kézből eladó. Bő
vebb értesítést ad a háztulajdonos.

193. [2 2]

Egy tan ító
ajálkozik kisebb gyermekek (6 

12 év mellé) házi magán órá
kat adni. Bővebben a kiadóhi
vatalban. 14S (3—3i

Ház eladás.
A Bndaiváros főutczában levő Itt. wzátnii

rendkívüli
olcsó árért megvehető. A pénznek is csak 
egy része fizetendő mindjárt. A többire
p l>(}j,r fr/idoiulií Adhatni nnifj,..

-3)

Minden háztartásbannélkülözhetlen
e g y  j ó

TAKARÉKTÜZHELY.
A tisztelt közönség kiváló figyelmébe ajálom e célból rak- 

áromat és műhelyemet, mely ilyeneket u leguj abb modora asztal* és más 
tálakban, valamint falba rakottakat, mindennemű szobakálybákat plébből és öntött 
vasból, fa-, kőszén és coeks füttésre, és egyéb e szakba vágó tárgyakat a legol
csóbb árak és elismert legjobb szerkezet mellett dfts választékban 
tartalmaz

N E § T R I T M  I M R E .
lakatos mester Pécseit.

K ir á ly - u tc a  31 . sz ., saját házában.

| í  O
-  CD>30O s. -0tnMM ■ = =r c/>(Q

CD - ST
-n
CD 7T“J
CD3O £

m s
M atton  i-féle

KIRÁLY-
KESERÜVIIB U D A I

Y  L e v é l l e l i

'megrendelések'
38 z k ö z l é s e . ^ ,

„ lyörtt szép Ifi
ruhakelmék

i legdúsabb választékban

m u l a t ó s  o l c s ó u l
megszerezhetők

HAMBURGER ADOLF
divatáru-raktárából 

Budapest 
koronát erczcj-ntcza 8.

Minták ingyen és 
bérnieutve.

Mtf?

II§
tgjI

Nélkiilönözhetlen minden háztartásnál
Alulírott ajálja nagyérdemű házi asszonyoknak 

boreczetjét (vörös vagy fehér), egy hektolitert 10 ft. 50 kr. 
eczet-léljét „ .  * » . - 9 „ 63 „
boreczetjéböl „ . .  • litert — é l d .

Eczetlél 8, ÍO és 12 kr-jával literét. 
íl0~  Ezúttal nem tartom fölöslegesnek, megjegyezni, hogy az eczetdél 

minden kénsav nélkül készíttetik, miért is kéretnek a t. ez. 
gazdaaszouyok a valódiságról személyesen meggyőződni. — A tek. orvos 
uraknak is bátran ajánlom boreczetemet.

Teljes tisztelettel
142 (4—4) F O S C H  A X D R .4 8 , Pécsett, Kaziuczy-utcza 3 sz.

M A TTO N I és W ILLE. BUDAPESTEN
budai kese rüsós/br fásoknak tulajdonosai.

i^rCséplö-gcpeket
szegrendszerre, a legújabb javításokkal 1 
és 2 vonómarhára, de kézi erőre is 

igen jutányos Arakon 
költségmentesen vasúthoz állítva biztosíték 
és próbákisérleti időre szállít 
J l n j f o r t h  P b .  &  t  om p . gépgyára 

Majna melletti Frankfurtban. 
Megbízható ügynökök kerestetnek. 

157. (9—1)

•-YS.il'- ,-v-. t ü “

|Vj'i

!!! ü i x d - e t é s !!!
A nemzetközi áru- kiállítás Bécsben, feloszlatása miatt az alábbi áru-tömegeket 

a következő mesés olcsóságu C C C  U  n  A
áron adia: csak 111. UaJ R l • U. C , és pedig

szükséges.
2 kis o l a j f e s t mény,  híres mesterek má-

áron adja: csak
1 igen jól járó p o n t o s s á g i  óra,  ara

nyozott lánccal, jól járásáért kezesség 
vállaltatik.

2 valódi japáni v i r ág - váza ,  legfinomabb 
festéssel, melyek minden teremnek díszére 
válnak.

1 pompás f é n y k é p - a l b u m ,  gazdagon 
aranynyal diszitve.

1 pár elegáns k e l e t i  p o ngyo l a - c i pő ,  
elpusztithatlan bőrtalppal, urak és höl
gyek számára.

1 szép a s z t a l i  c s e n g e t y ű ,  jeles új 
aranyból.

1 teljes j a p á n i  do hányz ókés z l e t ,  min

solatai, elegáns keretekben.
1 z e n e - h a n g s z e r ,  melyen mindenki a 

legszebb darabokat játszbatja.
1 teljes kis p o r c e l l á n  ké s z l e t ,  0 sze

mélyre, ajándékra különösen alkalmas.
2 j e l l e m- f e j ,  egész uj, igen eredeti tréfa. 
1 elegáns V i c t o r i a - s é t a k o s á r k a ,  szin- 
gazdag mii hímzéssel.
tí jeles, cs. k. szab. e v ő k a n á l .
6 „ „ „ „ k á v é s k a n á l .
6 jap. csésze,  kitűnő minőség.
6 db. Dr. Dupont-féle egészségi szappan. 
38 darab.dent tartalmazva, mi egy dohányzónak

Valamennyi itt elősorolt 38, szolid kivitelű, tárgynak összesen, ára : 
csak 5 Irt. 65 kr.

3.Czira: Nemzetközi árii-ki&llit&s, Bécs, Burgring
Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett teljesítetnek 

NB. Miután a kiállítás nem sokára bezáratik, a vidéki megrendeléseket szíveskedjenek 
lltí. [10—81 lehetőleg gyorsan beküldeni.

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete

1)70(30-14) Budapesten, váczi körút 63. sz.
Elhelyez és meeren.lel azonnal ügyes és megbízható egyéneket mindeu szakmából  ̂

könyvvezetőket, pónztarnokokat, Írnokokat, házrelűgyeloke^ mtwogazdászatité!u. ni.: könyvvezetők .̂, ---------------- ... . . . ....
^erdészeti tiszteket, kereskedői segédeket, nevelők.- , n y e lv z e n e -  es rajztamtókat.
-T" mérni tkokét, gépészeket, gyári munkásokat stb. Kaktarnokokat felügyelőket kapusokat, liaz-A 
rmestereket, mű- es züldségkertészeket, szakácsokat, irodaszidgakat. komornakat. inasokat, $

továbbá:
^razdaasszonvnknl kulesárnöket. társulttól, őket. utazási kísérőket, német, l'runeziu, .7B —. ..;.„,*„.i,»,oi/..n..L..t </onvev. .̂i..|iet, bolti leányokat,'^

I
angol, olasz és magyar nevelőnőket, pénztarkezelo-noket. szamvevó-nok 
arulo-noket. dohany-tozsdék, szállodák, vendéglők s kavehazak szamara.

j  ( } y 0 r s  ,’s pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér:

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete.

A t ez. uraságoknak a szükségelt egyének díjmentesen ajinltatnak. T  
Állomást keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto
sítás mellett jó állomást

^ i s a s i ----  ---------- á25»fcí̂ 2á*i=yi

Titkos betegségek
és azok következményei —
gyakorlati téren több mint 30 éven át 

szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
;  1 gyorsan és a szokott életmód megváltoz- 
_ tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre 

kapható egy s z e r  a kellemetlen láb -iz>  
— z a d á s  ellen. — Rendel naponta 11-től 

«  1-óráig P é c s e t t ,  a Deákutcai 1-ső szá-
^ 1 mu házban. 150. (0—1)

^  1 levelekre gyorsan válaszoltatik.

H Í

Höl gyeknek
ajánlható az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált
ártalmatlan valódi

B H i m i l E
r /-vBak ~

f e  ’é_o
Ói'

h-3

3-o

SS

_____ Ezen világhirii és felülmúlhatatlan
börszepitöszer pillanat alatt a legszebb, leg- 
természetesb ifjú arcszint idézi elő, a bőrt 
l'eliériti, frissíti és tinomitja, a lég behatá
saitól védelmezi, eltavolit legrövidebb idő 
alatt szeplőt, máj foltokat, orrvörösséget s a 
bőr minden tisztátalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendőzőszert fölöslegessé tesz.

Nagy, eredeti párisi üvegtok Irt 2.50 
Ki3 „ „ „ frt 1.50

Kapható valódi minőségben
Pécsett: Sipőcz István nr

gyógyszertarában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

M ch w arz  H e n r i c k  
központi szétküldési raktára 

BUDAPEST.
Mária Valeria-uteza 9.
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Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás- és közokta

tási m. kir. minisztérium 1877. évi 12915 
szám alatt leérkezett leirattal a Péesvárad- 
bozsóki egyetem-alapítványi uradalomhoz 
tartozó bozsóki erdőgoudnokság ráczmees- 
kei erdő szélén az úrbéri rendezézek be
fejezése után szükségessé vált

erdész és erdő védi egybefoglalan
dó la k  h á z n a k  újból való fel

építését
engedélyezni méltóztatváu, mely építkezés
nek vállalkozás utjáni biztosítása végett a 
tekintetes péesváradi kér. főtisztség f. évi 
1319 számú meghagyása folytán a folyó 
évi julius hó 23-án déli 12 óráig a pécs- 
váradi közalap, kir. kerületi erdőbivatalban 
szabályszerű zárt ajánlatu árlejtés fog tar
tatni, hová az árlejteui szándékozók ezennel 
megbivatik.

A kettős, szilárd anyagból újból fel
építendő erdőtiszt g szolga személynek 
szolgáló lakbáz összes építkezési költségére 
8427 fr. 5 kr. o. ért. lévén engedélyezve 
a mi azzal tétetik közzé, hogy válalkozók 
Írásbeli, 50 kros béleggel ellátott zárt 
ajánlataikat — a száztóli százalékban tett 
elengedés betübeni tiszta kifejezésével, — 
s a 842 frt. vagyis 10°/0 bánatpénznek 
melléklésével az árlejtés napján a kitűzött 
időig és helyen annyival inkább nyújtsák 
be, mert későbben érkezett vagy szabály
ellenesen szerkesztett ajánlatok el nem 
fogadtatnak.

A terv és költségvetés a hivatalos 
órákban a péesváradi közalap, kerületi 
erdőhivatal irodájában bár mikor meg
szemlélhetek.

Végül küz/.ététetik hogy a tervezett 
lakház az 1878-ik évi september hó vé
géig felépítendő, a leendő vállalkozó az 
uradalomnál előirt és felsőbb helyről el
rendelt szerződést elfogadni s aláírni tar- 
tozaud.

l’écsváradou, 1877. évi junius hó 26.

Újházi l>énes,
kerületi erdőmester.

Egy egészen uj karban levő

ruganyos kocsi
(faeton) szabad kézből eladó Éitekezhetui 
eziránt Pécsett, Megye-utca 9. számú ház
ban a tulajdonossal. 159. [2—l)


