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eljelenik minden szomba-  
I jóin Egyes számok kaphatók 
j Weidinger N. könyvkeresk.

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy négyhasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 br. 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 iro d a :
Ferenciek utcza 22. sz. 1 emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető .közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blaul/úrn Antal úr a városházi épületben, Lili János űr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

A bankügyi vita és a 
költségelőirányzat.

Előttünk van az 1 StJ7-ik évi 
gyászos emlékű kiegyezés időtarta
mának utolsó két hónapja, ezen két 
hónap rövid napjaiban kellene ren
dezett állapotokat teremteni ama 
chaosból, melyet a tiz évi közös 
ügyes garázdálkodás hozott létre!

Valóban teremtő erő kellene hozzá, 
hogy eme chaosból oly állapot léte
süljön, melyet nem kielégítőnek, 
csak tiirlietönek nevezhetnénk, ily 
teremtő erőnek egy szikráját sem 
tapasztalhatjuk kormányembereiuk- 
ben.

Kétségbe ejtő állapot vár reánk !
Az országházban a kissebbség- 

ben lévő baloldali ellenzék külön 
oszolva, külön rohamoszlopokban tá
madja meg hazánk lenyligüzésében 
kovácsolt lánc utolsó és legerősebb 
szemét, a bankügyi törvényjavasla
tot. — A meghasonlás, a kicsinyes 
magánérdekek ördöge itt sem engedi 
meg az együttes támadást, az együt
tes működést, a vita nagy arányo
kat vett fel, e héten alig lesz be
fejezve, de a vita meddő maradand, 
mert oly többséggel szemben, minő
vel a kormány rendelkezik, érvek 
hiába küzdenek, ezen többségnek 
niuesen együttes célja, minőnek kel
lene lenni: a hazának és becsületé
nek megmentése : ezen többség egyes 
tagjai magán érdekek által vezérel
tetve az országházi küzdtéren oda
vetett szavazatukat esik eszköznek 
tekintik kitűzött külön céljuknak 
elérésére, a haza, ennek becsülete, 
népének jóléte, de még létele is csak 
harmadrendű kérdések előttük, azért 
nem nagyon haboznak oly sokan, 
azokat lelkiismeretfurdalás nélkül 
feláldozni, — csak hogy öuös cél
jukat elérhessék.

Mi nekik a magyar elem, a ma
gyar nép elpusztulása! — Gombház, 
ha leszakad lesz más. — „Hazája 
feldúlt védfalából rak palotát heverő 
helyének.“ — Itt kínálkozik a leg
jobb alkalom, arról vau szó, hogy 
a magyar haza ismét kezébe vegye 
a szomszéd által majd egy száza

don át bitorlott, törvényileg elismert, 
de nem is tagadható pénzverési jo
gát, mely uélkülözhetlen eszköz ön
álló pénzügyi politika megteremté
sére.

Mit jelent az önálló magyar bank 
mást, mint az ország függetleuitését 
pénzügyi tekintetben Ausztriától és 
ennek pénznaőályaitól. Csak önálló 
magyar bank láthatja el az ország 
hitelszükségletét, csak a hitelszük
séglet kielégítésével lehetséges a 
nyers termelés felvirágoztatása és 
az ipar megteremtése. Óriási lendü
letet adna ez az ország anyagi emel
kedésének.

A bécsi pénznadályokuak ezt 
minden áron meg kell akadályozni. 
— Mi hasznot is húzhatnának egy 
anyagilag rendezett Magyarország
ból, mely nem szorult a bécsi uzso
rásokra? Magyarország kiszivat- 
tyúztatása megszokott édes művele
tének vége volna, nem csak a bank- 
aetiák nem hoznának többé oly óriás 
osztalékot mint eddig, miből pedig 
a szabadalmat osztogató államnak 
egy krajcárt sem adtak, hanem a 
rendelkezésükre álló bankból rendes 
kamatra felvett pénzeket sem köl
csönözhetnék uzsorás kamatra Ma
gyarországra. Az egész osztrák bank
alap nem éri fel azon uzsorát, mi: 
ezen bankalap segélyével C3ak három 
év alatt hazánkból kiszivattyúznak 
e nadályok.

Pedig ők nemcsak hivatottságot, 
de jogot is tartanak arra. hogy ha
zánk utolsó csepp vérét is kiszív
hassák, azt elég szemtelenül kiabál
ják is, titkon azonban tanácsosnak 
tartják más eszközökhez nyúlni, oly 
eszközökhez, melyek sajnos, hogy 
Báthory nádor és e’sö Ferdinand 
király választása óta hazánkat nem 
egyszer vezették a sír széléhez, me
lyeket az ördög sugalt Magyaror
szág megromlására, melyek hatályo
sak nemcsak e haza polygott nemzeti
ségből. de a tisztán magyar nem 
zetiségből kikerült politikai ténye
zőkre is.

Könnyen esik a lelketlen uzso
rásnak ép oly lelketlen pénzbehajtóra 
vagy éppen az ítéletre való befolyá

sózásra költekezni, hisz megveheti 
azt tízszeresen a körmeibe ragadt 
áldozat vérén. Csak lelketlen embe
rekre kell találni elegendő számban, 
erről pedig gondoskodva van, a deák- 
páiti tiz éves corruptió időszaka oly 
ijesztő számban állította őket elő, 
hogy akár Muszka országnak ked
veskedhetnénk velük Szibéria bené
pesítésére.

Miután pedig a bécsi kamarillá- 
uak borsódzik a háta a magyar 
bankó emlegetésénél, mert elég bajt 
okozott az néki 184‘J-ben, a miért 
is bosszúból elégette, nagyon termé
szetes, hogy' ez is törik-szakad azon 
van, hogy' meggátolja a magyar bank 
létrejöttét és hogy helyesli mindazon 
eszközöket, és támogatja is, melye
ket a bécsi pénznadályok önérde
kükből mozgásba hoznak, ezen tá
mogatás biztosítja a magyar felsőliáz 
hozzájárulását a haza ezen fő állami 
jogának feladásához.

Nincs ennélfogva már reményünk 
hozzá, hogy a bank törvényjavaslat 
el ne fogadtassák. — Meg lesz te
hát a közös bank, azaz meg lesz 
az osztrák bank, melyből egy ke- 
gy'elemmorzsát mi is kapunk uzso
rás kamatok mellett, és a hely'ett, 
hogy' a bank nyereségében részesül
nénk, mi vállalunk el az osztrák 
bankadósságból 24 milliót, mely töke 
majdnem elegendő lenne egy önálló, 
kész pénzben fiz tni képes magyar 
bank alapjára.

A haza életérdekeinek feladására 
szánt végzetes két hó alatt a jövő 
évi költségelőirányzat is tárgyalandó 
lenne. — A pénzügyminiszter már 
elöterjeszté azt, kimutatván tizenhat 
millió deficitet, mely' előreláthatólag 
két-háromszorosra növi ki magát a 
zárszámadás alkalmával.

De a pénzügyi romlás ezen tükre 
legkevésbé sem fogja visszatartani 
a kormányt és ennek pártját, mind
azt megszavazni, a mit tőle Bécsben 
kívánnak, a kormány kialkudta és 
ezen alku állaui fog legalább ma
gyar részről, ha pedig az osztrák 
részről még tovább is lealkusznak, 
no hát ebbe is beegy'eznek a mi 
„élelmeseinku, mert hát az okosabb

enged, és miért ne adnák oda a 
haza ingét is a jó béke kedvéért, 
ha maguk részére egy' jó meleg 
bundát biztosítanak!

Itt volna ideje annak, hogy a 
vám és fogyasztási adóterület önálló
sítása által az ország bevétele it 
észrevétlenül és az adózók nagyobb 
megterhelése nélkül, sőt a ny'ers ter
melés és a zsenge ipar világos elő
nyére fokozni és a deficitet elenyész- 
tetni lehet, a vámbevételek, melyek 
most az osztrák kincstárnak fogyasz
tási adók képében és az osztrák 
iparnakpraemiumkép esnek zsebébe, 
a magyar kincstárnak jövedelmez
nének. a mint azt a dolog rendje 
megkívánja, ámde eszük ágában sincs 
kormányembereinknek segíteni a ha
zán, minden igyekezetük, egész tö
rekvésük csak oda terjed, hogy a 
bécsi kivánalmaknak minél inkább 
megfeleljenek, történjék azután a mi
nek jönni kell — utánnuk vízözön.

A vizözöu pedig élném marad, 
mert merő képtelenség azt hinni, 
hogy ezen végzetes két hónap alatt 
megalkotandó intézmények tiz évig 
még fenálljanak. — Magukban hord
ják azok az enyészet bő magjait, 
termékeny talajba vaunak azok vetve 
és bőven fognak kikelni, megnőni 
és gyümölcsözni. — Az osztrák tel - 
hetetlenség e célra megny'ert hazánk- 
belieink segítségével szelet vetett és 
vihart fog aratni.

Ne gondolják soha korraánytá- 
mogató embereink, hogy majd ők 
elkerülik a vihart, akkor csap fejük 
felett össze, mikor maguk sem félnek 
tőle, mert öuös céljaik elérése feletti 
mámorukban észre eem veszik a fel
hők toruyosulását a láthatáron.

Az örvény szélére taszított, hűt
len sáfárai által koldussá tett nemzet 
az utolsó percben kétségbeesetten 
úgy' fog magán segíteni, a hogyr az 
ünfentartá8 ösztöne sugallja és akkor 
szigorú felelőségre vouandja azokat, 
kik ezen állapotokat előidézték, ak
kor nem fognak enyhítő körülmények 
tekintetbe vétetni, a nemzet Ítélete 
szigorú és hajthatatlan lesz.

A nemzet eléggé hangosan és 
félreérthetleniil kijelentette már,

T Á R C A .
*

^  Tört krre*xtuél . . .

£ l  rüü mélyen, az ut ízelen,
Egy magányos sírhatom 

^  „Életemben bűnös léven,
Égben van-e irgalom ?"

„Oh imádkozzál vándor értéin 
Hogy Isten bocsássa meg a Vétkem1' 

Tört keresztjén a sirhalomnak 
Írva eme sorok vannak.

Magányt keresve banataban.
Elmerülve fajdalmában.
Egy szép fiatal leányka 
E sirhalomi.al megalla.

Olvassa a sir iratot,
S meghatva leborul ott. .
„Szivemből! Ab de!" zokogva ki.üti 
„Égbe száll e bűnösért bűnös imája?!-' 

............alil Sámlin.

H ik o r  e g y  a n g y a l m eg h a l.
— Rajz. —

A harangok zúgása az a szent nyelv, 
a melyen a földgolyó az istenséggel beszél.

Ez mondja el a „jó reggelt'4; ez kö
szöni meg délben a mindennapi kenyeret; 
ez kíván békességet este a jóakaratu em
bereknek, — dicsőséget mondva a minden
hatónak, a ki a magas egekben lakik.

A harangok zúgása az a szent nyelv, 
a melyen a földgolyó az istenséggel beszél.

Ez köszöni meg az ember és állat, a 
hegy és völgy, a szikla és virág, a por és 
a tenger nevében azt, a mi jó. Ez pana
szolja el a lélek és a szív megmérhetlen 
baját; a szenvedést, a mit elrejtünk, hogy 
ki ne kacagja a világ; a gyászt, a mely
ek erőltetett mosolyból szőjjuk össze fá

tyolét és mindazt a sok bút és bánatot, a 
mit kisírni nem lehet.

A harangok zúgása az a szent nyelv, 
melyen a földgolyó az istenséggel beszél.

Ez viszi meg az égbe a megrepedt 
szív búrjának hattyúdalát; az elnyomott 
népek szabadság imáját, a szenvedő igaz 
ság jaját és a koldusok álmát. Ez mondja 
el mindazt, a mit az emberi ajkak, a vi
rágok illata, a pacsirtadal, a tajtékzó ten
ger vibarkorbáesoita hullámai, a sirályok 
sivitása és az oroszlánsiivöltés — semmi, 
de semmi nem tudna elmondani.

Ez békiti ki az eget a földdel, az is 
teut az emberrel, az élőket a holtakkal s 
az életet magái a sirgörüugyőkkel.

*
Halottak napja vau. Az emberek a 

temetőbe sietnek. Én nem mehetek. Halot
tam úgy sincs, — igaz ugyan, hogy most 
haldoklik boldogságom.

L)e máskülönben sem mennék. Elke
seredett gyászos lelkem telve van panasz- 
szal és minden gondolatom botránykoztató. 
Bizonyosan megbotlanám a temetőajtó kü
szöbénél s az igazbivők észrevenuéuek és 
ujjal mutatnának rám, mondván:

— Ez itt nagy bűnös lehet!
A bejárásnál kucorgó koldusok akár

melyiké joggal kiálthatna reám, hogy he
lyet cseréljek vele, mert méltóbb vagyok 
arra bármelyiknél; mert koldusszivem és 
lelkem már is a porba bukott.

Igaz, ig a z -------
A kandallóban tűz; a szobában fél

csend és félhomály. Csak az inga óra ke
tyeg és a szél rázza meg olykor-olykor a 
kertre nyiló ablakokat. 11a valaki belépne, 
még azt kérdezhetné önmagától:

— Mióta lettek a hálótermekből tem
plomok ?•* *

Olyan egyszerű és mégis fenséges; 
olyan tiszta, de hódolat és áhítatot ger
jesztő itt minden, az ajtókllszöbtől a nyo- 
szoláig. Én nem hiszem, hogy akadna 
bűnös agyvelő, mely itt vétkezni merne.. .

A mint az ágy fejénél ülök, kilátok

a kertre is. Sikoltozó szellemek láthatlau 
kezei tépik és szakgatják a rózsabokrok 
hervadt lombjait s az orgonafákat. Egy- 
egy galy a fákon, egy-egy szára a bokor
nak törik meg; a rozzant kerti csarnok 
tetején egy bádog szélkakas forog és nyi- 
szorog idétlenül; a megőszült é : elparla- 
gosodott gyepágyakon egy pár élve maradt 
fűszál emelkedik ki meghalt testvérei kö
zül. aztán reszket, reszket mint a koldus
gyermek a templomajtók előtt s a házak 
pitvaraiban szokott!...

Nem tudok e kertre nézni fájdalom 
nélkül. Eszembe jut a múlt boldog emlé
keivel, melyek a piüaugókergetés korából 
maradtak vissza, — és sírni kezdek, hogy 
meg ne zavarjam a szendergő beteg nyu
galmát — a ki itt mellettem a nyoszolyá- 
ban pihen. A fájdalom engem is félhalottá 
tett. Halálos beteg vagyok. Nem is élet 
ez már, hanem csak egy nehéz síri álom. 

*
Nini! mit látok’? Úgy tetszik, hogy 

az ajtóban egy leeresztett szárnyú angyal 
térdepel és könyez.

Idegeuek jönnek mennek előtte; be 
akarnak jönni, de az angyal utjokat állja 
s szárnyaival függiiuyözi el a bejárást.

Egyszerre csak régi, jó ismerősök ér
keznek: a gyöngyike és a hóvirág, az 
ibolya, a jázmin, a liliom, a k imélia, ne
felejts és az őszi rózsa. Belépnek s én in
tek nekik, hogy:

— Csendesen, mert alszik.
A kedves jó virágok megfogadják a 

szót s leülnek sorba a pamlagon . . .  Csak 
a nefelejts, kamélia és őszi rózsa lépnek 
az ágyhoz. Félrevonják egy kissé a selyem
takarót.

A kamélia arca bánatos lesz, a nefe
lejts keblére hajtja kis fejét s az őszi rózsa 
megcsókolja a beteg lázas homlokát és 
emelkedő keblét.

— Mióta beteg Lucy? kérdik szívé
lyesen. Oh istenem, ha tadtuk volna! A 
múltkor meg akartuk őt látogatni; volt 
egy pár virágunk, avval akartuk rnegör-

vendeztetui. . .  szegéuy Luey . . .  íme, mi
lyen beteg. .  .

— Nagyon beteg — sóhajtottam én. 
Aztán sirtuuk. Én is, ők is.

Csend lett. A szoba túlsó felében egy 
kis kanári madár gagyogot valamit bána
tosan. Nem értettük meg szavát. Bizonyo
san Lueyt siratta ő is.

*
A selyemtakaró megmozdult — az 

álomkép tovatűnt s vele együtt a virágok 
is. Csak egy maradt mellettem — egy; a 
ki legszebb, legkedvesebb volt, a ki most 
hervad el. —

Luey! . .  .
Kivül zúgnak a harangok, s éu resz

ketek a gondolattól, hogy halottak estéje 
van. Féltem Lucymat. Félek, hogy egy 
siri szellem téved e helyre és rabló kezé
vel megszentségteleuiti e templomot. Fél
tem őt mindentől. Féltem a földtől, hogy 
keblére öleli; féltem az égtől, hogy an
gyalai közé hívja; féltem a naptól, hogy 
sugaraival magához szivja lelkét. Féltem 
isteni szép alakját és fUrteit a durva sír
göröngyöktől; jó szivét és lelkét a sirok 
éjszakájának kisérteteitől. . . Féltem mo
solyát és szive dobbanását az örök alom
tól . . .  Oh teremtő isten, irgalom!

*

A harangok zúgása az a nyelv, a 
melyen a földgolyó az istenséggel beszél. 
E nyelv nélkül hiába sikoltoznánk az égre, 
hiába tépnők le szivünkről a takarót, hogy 
olvasson belőle a teremtő isten.

Hiába!
Egy fagyos szél és egy fekete felhő 

érkezik a láthatárról. A szél elkapja a 
hangot, a fekete felhő elzárja az ég ka
puját s aztán hiába sírunk, zokogunk; a 
fájdalom szavára csak az a válasz érkezik 
viszbangul, hogy:

— Nincs itthon az isten! . . .  Az én 
könyörgésemre miudig az jött válaszul..

Itt térdelek Lucym ágya mellett; itt 
sirok és zokogok — és nem könnyíti meg 
fájdalmamat semmi sem.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 22. szám alatt.

hogy önálló vámpolitikát, öuálló ban
kot akar, a nemzet azon része is, 
mely megnyugodott ideiglenesen az 
1867-iki kiegyezés politikai részében, 
hogy ez alapul szolgálhasson az öt 
megillető teljes függetlenség eléré
sében, határozottan ellenzi a vámte
rület- és bank közösségét, ha a kép- 
vÍ8elöház többsége elfelejtkezve vá
lasztóinak tett ígéretéről hűtlenül 
feladja a haza életérdekeit, ha kül
dőinek akarata ellenében oda adj i 
szavazatát a haza megrontására, 
lássa, mi lesz könnyelmű eljárásá
nak eredménye.

Felelősek lesznek a többség em
berei azért, hogy a nemzetnek lehet- 
lenné tették a békés fejlődés utján 
kibontakozni bajaiból, felelősek lesz
nek ők mindazon bűnökért és áldo
zatokért, miket a békés megoldásnak 
akadályozása maga után vonand, 
mert az ily bűnökért az égben sincs 
kegyelem.

Ott vagytok most a váluton, az 
előttetek álló egyik út kényelmesen 
elvezet a — pokolba, a másik a rö
gös út, bár nagy küzdelmek és nél
külözésekkel, elvezet az önálló ma
gyar államiság édeaébe. — Válasz- 
szatok a bűn és erkölcs között!

— A k ir á ly  e ln ö k le te  a la t t
oct. 3(J-án Budán közös miniszteri értekez
let tartatott, mely a vámkérdéssel foglal
kozott. Elvileg megegyezés jött létre a két 
kormány között, a részletek megbeszélé
sére az osztrák pénz és kereskedelemügyi 
miniszterek Budapesten maradtak. Miután 
a vámtárgyalások Németországgal meg
szakadtak és még az eddigi szerződés 
ideiglenes fentartása iráut sem lehet ez év 
végéig megegyezni, mert Németország sem 
akarja azt fentartani, jövő évre pedig 
vámtarifánk nincsen, a visszalévő két h ) 
alatt pedig más állammal sem lehetne 
ily szerződés megkötésében megállapodni, 
a két kormány kénytelen a törvényhozá
soknak egy önálló vámtarifa javaslatot 
előterjeszteni, melynek tételei és részletei 
felett a tanácskozások megindítanak. — 
Ezen önálló vámtarifa azután nem zárja 
ki, hogy Németországgal és a többi álla
mokkal vámszerzödések később létre ne 
jöjjenek. (Egy látszik az osztrák kormány 
készakarva húzta vonta az ügyet eddig, 
hogy a magyar törvényhozás fogadja el 
előbb a vámközösséget, amint azt már az 
alsóház a szesz és cukoradó törvénynyel

Oh kegyetlen ég! Én sohasem békül- 
betek ki veled: mert teremtő isten, ször
nyű következetlen vagy. Pazarabbul bánói 
a sírral, mint az emberi szívvel, melynek 
esak uzsorás kamatokkal előlegezed a bol
dogságot. Oh! Ne vedd el tőlem Lueyt. 
Oh! könyörülj rajtam. L ásd ! ... Hiszen 
semmi egyebem nincs e nyomorult világon. 
Mit tegyek én ő nélküle? Ki ültet majd 
velem virágokat? Kivel megyek majd ki 
a mezőre? Ki csókolja le arcomról a bá
nat teliegét?...

Óh! irgalom . . kegyelmezz legalább 
nekem, ha már őt elveted magadtól. Ne 
zsarolj két áldozatot is, mert meghalok
utána. . .

De mielőbb meghalnék, a legmaga
sabb sirra állok és onnan szórom az égre 
borzasztó átkaimat, túlkiabálva a felpén
zelt harangok betanult dalát, a mig egy 
haragos villám lesújt. És akkor sem békü- 
lök ki veled. Eljő majd az utolsó ítélet is, 
s akkor a természethez fellebbezek és meg
kérdezem tőle, hogy a teremtés bét napi 
isteni munkájának méltó babérja-e egy 
szomorú füzlomb ? Méltó oszlopa-e egy sír
kereszt? Megkérdezem, hogy egy félbesza
kadt és megrabolt életboldogság gyümöl
cseit ki pazarolta el? S neked válaszol
nod kell. . .

Ah! Isten! Lucy megmozdult. Lucym, 
lelkem, jobban vagy ? Ugy-e nem hagysz 
magamra ? Szólj, szólj az istenért. . .  Ugy-e 
élni fogsz ? . . .

— Élni fogok a síron túl is és sze
retni foglak . . .  lelkűmmel. . .  örökké . .  .

•• •

És a harangok zúgtak tovább, tovább. 
És az én panaszom nem is haitik a zajban.

Mához egy évre már lesz, a kit siras
son árva lelkem. Én is ott leszek. Egy 
sirhalom előt t - ,  vagy a l a t t a .



in ütötte, akkor a/után könnyebben reá 
kényszerítenek Magyarországra egy oly
önálló 'ámtarit'át, mely mindenben kedvez 

z . >7., ák iparnak, elnyomja a magyar 
ipart é- sújtja a földművelést, most már 
a7. utó! i órában a kényszerűség nyomá
sát fogják ismét gyakorolni Magyaror
szágra.!

A* IH7H-IU é v re  e lő te r 
jesztett magyar állami költségvetés mer- 
lége: Kenden kiadások ft. 226,778.224
Átmen ii kiadások - 1..>33.401
Bei nbázások - 5,109.455

i tegzesen ft. 233,471,080 
Kenden bevét lek ft. 213^38.084
Átmeneti bevételek „ 3,297.5:>8

(iss/esen ft. 217,ldtí.242
Össze kiadás ft. 233,471.080
• !.■ 1 tévéiéi „ 217,130.242
Kóla* vonandó: - 10334.838

Az !ólerjesztett és az illeték és bélyegre 
i zve még előterjesztendő törvényja 
vasiatok alapján várható jövedelem 
emelkedése, és pedig:

Szeszadóból félévre ft. 750.00.)
I tvámokböl , 250.000
liélyeg és illeték »<>-

‘ \ > diából r 500.000
ft. 1,500.001»

Viszont több szükséglet:
Az lt>7" ik évi hiány fede

zz sere szükséges kölcsön 
kamataira ft. 800.000 ft. 700.0<»t 

Hiány ft. 15,634.838 
i vi: hiányban foglaltatnak az 

!! ni adóságok tőke tör- 
iiszii sérc felveit összegek ft. 8,911.448 

E nélkül a hiány ft. 0 ,7 2 3 .3 9 0  
A jö v ő  é v re  e lő te r je sz te tt  

I " ségvetéshől kiderül, hogy a pénzügy- 
mailszter a bevételeket az illeték és bé- 
I gből jövő évre ismét egy félmillióval 
e .lelni akarja. Nem elég tehát, hogy az 
" /.'rák bélyegtörvényhez mérve már 
i ..ugy is majd kétszeresen sujtatunk, még 

il. i ,s meglesz szorítva az adóprés 
i -/ az eipattanásig!

A s z é k e ly fö ld i m ozgalom  
i- lég\ v elszállítás ügyében a marosvásár- 

yi királyi tábla elrendelte Balázsy La- 
i - i Nagy Ezékiás letartóztatott honpol- 

■ ■l.i,ak azonnali szabadlábra tétedét,
. iián ellenük é p p e n  semmi  gyanúnk 
i i min tciug. (Jó lett volna azonnal el- 

aie.ni azoknak el (ugatását is, kik gya- 
i ik lelkid két polgárt törvényellenesen 
. gi (ittak szabadságuktól.)

A m a g y a r  k o r m á n y  lefog- 
it vasúti síneket, melyek Oláhor- 

_ v , ik 8zállitaudók oly vasút épi- 
11 ni \ a bulgáriai orosz seregnek 

t „amint es élelmezését volt előmozdítandó.
I midi lapok ezen tényt különfélekép 
i ngvará/zák és eldöntetlen kérdésnek 
taitjak. vailjou a vasúti sínek eontrebau- 

lia . ’. gárut) képeznek-e? A közös 
i ■ igvi i ... reriuui —r természetesen orosz- 
1 najlomb-'l — nem akar ez ügyben 
t g i .’íí.:, hanem kérdést intézte- 
i ., sem i ge; hatalmakhoz, valljou ha
li lugani .uak teniutessouek-e a vasúti si
t i .sr .A beeikezeudő feleletek folytán ala- 
áiiiauiió nemzetközi határozat értelmében 
lóg a/után eljárni, addig pedig az osz
tva v kuiuiany sem bocsátja át a határon
X* 4iL Kit.

— A n e m e t b iro d a lo m m a l!
„ni’aigyuiások újra megkezdésére nincs 

HUiv.'ívsejj. Az osztrák minisztérium most 
ni ona.io \umturita beterjesztését és a iho-
/.i-ak a,ta!i elfogadását javasolja. Ezeu 
'a . i.uiKun.i- újra megállapítandó tételei 
ázom. au eliéruéuek a már a két kormány 
.lilái megállapított magasabb tételektől. 
Egy rövid átmeneti időt is tervezgetnek.

Az osztritk-uiH gyar I.loyd- 
u a tai gyalusok újra felvétettek és végre 
' eicje/e-iikhcz közei állanak. — Az ered
mény i -szabb. mint vártuk. — A társa- 

n u-\.m lényegtelen részben elfogadta 
k' ■: I • ruuny követelését a forgalomra 

ne/ve in. u subventio csak évi 300,000 
lorinttai nagyobb lesz, mint eddig. — Te
hát az edeig  kidobott miJliókcu felül még 
Ai lttUjMJ forintot tizeiiiuk — semmiért 
taitni '■ Nem, azért, hogy hazánk ellen
ségeit eiösbitsuk ’

O l t s *  Í C í U Y Ü L É S .
A képviselőliáz október 27-iki Ülésé

i n  Iiankiigyi bizottság az osztrák-ma- 
_v,u Imiik társulat létesítéséről és szabadal
omról /"lo törvényjavaslatpkra vonatkozó 
jeieii.ésének általános tárgyalása volt napi 
renden.

W a b r ni a u n M ó r előadó két óránál 
t-oióib tartó beszédben ajánlotta a törvény- 
javaslat elfogadását, cáfolgatni iparkodva 
Helfy, valamint Chorin és Eichtenstein ál
tal benyújt .tt külön véleményeket. Beismeri 
ő. hogy a magyar nemzeti bank felállítása 
lehetséges és azért — úgymond — csupán 
tíz évre köttetik az egyesség; ez alatt az 
államháztartás egyensúlyának, a valuta 
helyreállításán törekedhetik a parlament s 
talán tiz év maivá az önálló bank felállí
tása lehetséges lesz. (Ha addig anyagi 
helyzetünk egészen tönkre nem lesz téve!) 
Beismeri, hogy az 50 millió dotatió, mely 
Magyarország részére biztosittatik, nem 
elégséges, l iánná He l f y  I g n á c  szóllalt 
fel, ki a bankügyről szólló törvényjavas
latot legfontosabbnak tartja 1867 óta, leg
fontosabbnak azért, mert 1867 óta legelő
ször van szó arról, hogy Magyarország 
megint egy jogáról lemond. Szószerint — 
mondja tovább — csak tiz évre köttetik 
ugyan a szabadalom, de meggyőződése 
szerint végleges lemondásra akarják Ma
gyarországot bírni — és ezt bebizonyítani 
i* igyekezni t<»jr. Azután sikeresen eáfol-

gatva a pénzügyi bizottság többségeinek 
a törvényjavaslatot ajánló jelentését s ki
váltképen a magyar bankjegyek diságiú- 
jára nézve mondottakat határozva cáfolta 
meg s végül azzal végezte be beszédét, 
hogy meggyőződése szerint, ha az arany
járadék kölcsönre három nap alatt 12 mil
liót írtak alá Magyarországon, egy önálló 
magyar nemzeti jegybankra 24 óra alatt 
háromszor anuyit ir alá Magyarország. 
Ajánlja különvéleményét — melyet lapunk 
már egész terjedelemben közölt — elfo
gadásra. (Helyeslés balfelöl.) Ezzel az el
nök kijelenti, a következő szónokra a leg
közelebbi ülésben kerül a sor. Végre A p- 
pony i  Alber t  és S i m o n t a y  J á n o s  
intéztek interpellátiót a miniszterelnök ur 
hoz. Az utóbbinak interpellátiója a Bara
nya megyén keresztül szállíttatni szándé
kolt töltények és fegyverek tárgyában, 
kapcsolatosan az erdélyi fegyverszállítások 
ügyével, mely interpellatiókra azonban 
még nem felelt a miniszter.

A képviselőház octóber 29-iki ülésében 
a banktársulatról szóló törvényjavaslat ál 
talános tárgyalása folytattatott.O b o r i n  Pe
re ne saját különvéleményét ajálva, Walir- 
rnann Mór egyes tévállitásait igyekszik 
megcáfolni. Végül nem fogadja el a tör
vényjavaslatot.

F á i k  Miksa,  ki különben is az osz
trák banknak fizetett uszályhordozója és 
Wahrmann Mórral egyetemben erős érdek
láncokkal van hozzákötve, e törvényjavas 
lat mellett oly huzgósággal kelt síkra, hogy 
Magyarország miniszterelnöke gratulálni 
sietett neki. 8 miérté azért, hogy az ősz 
trák nemzeti bank megtámadott kényural 
mát — melyet a különvélemény megtá
madott — élethalálra, minden áron meg 
védeni törekedett, habár e mellett maga 
is elismeri, hogy csalódhatnak a jelen tör
vényjavaslat pártolói, de e csalódást nem 
tartja veszélyesnek. Elfogadja a törvény- 
javaslatot.

A képviselőház október 30-iki ülé
sében a pénzügyminiszter egy terje
delmes exposé kíséretében az 1878-ik 
évi költségvetési előirányzatot. ter
jesztő elő. Két óránál tovább tartó 
beszédben bizonyítgatta a pénzügyminisz
ter, hogy az előirányzat, mely a jövő évre 
15.638,838 frtnyi deficitet helyez kilátásba, 
reális alapokon nyugvó számításra van 
fektetve. Széli beszéde után a bagatell 
ügyekről szóló törvényjavaslaton tett fő 
rendiházi módosításokat fogadta el a ház 
s azután folytatta a bankügyi törvényja
vaslat általános tárgyalását. Kith Károly 
támadta meg a törvényjavaslatot egy a 
baloldali pártok által tetszéssel fogadott 
beszédben, a javaslat védelmére Dessewtly 
Aurél a jobboldali ellenzék tagja szólal 
fel, beszéde csak azon érdekes megjegy
zésre érdemes, hogy ő még a kormánynál 
is nagyobb ellensége az önálló nemzeti 
baukuak, mert még ba a valuta reudezte- 
tik is, még akkor is elv teudőuek tartja 
azt

K Ü L F Ö L D .
L o n d o n b ó l  érkezett tudósítás sze

rint L a y a r d  egy a szultánnál volt ujjabb 
kihallgatása következtében azon kérdést 
intézte lord Derby-hez, vájjon a britt kor
mány hajlandó lenue-e a szultán különös 
kívánatéra a közvetlen békealkndozások 
megkezdését elősegélui. Ezen nyilatkozat 
folytán Derby megígérte volna, hogy ha 
ladék nélkül kipuhatolja az orosz irányadó 
körök érzületét s ezeu lépés kedvező ered
ménye esetében Angolország magára vál
lalja a közbenjárást. Angoiországban re
ményük, hogy Oroszország most hajlandó 
a békealkudozásra.

P á r  i s b ó 1 távirják, hogy a minisz
térium lemondása elvben eltogadtatott. 
Azon nap, melyen ez közzététetik nincs 
tudva. A miniszterek közvetlenül a megyei 
bizottságok megválasztása után szándé
koztak lemondani, a tábornagy azonban 
azt kívánta.hogy csak a kamarák megnyitá
sáig maradjanak hivatalukban. Francia- 
országban a pótválasztások megtörténtek 
és ez alkalommal tizenegy conservativ és 
négy republicanus jelölt választatott meg; 
e szerint a kamara 320 republicanus és 
210 conservativ tagból áll.

O r o s z o r s z á g  bel  v i s z o n y a i  
mindinkább kirívó ellentétet képeznek a 
téuhéjázó szerephez, melyre a eárt rávette 
környezete. A titkos rendőrség jelentései 
most már komoly aggodalmakat kezdenek 
ébreszteni Gorni-Studenben, a cári főhadi
szálláson is. bonnau a legszigorúbb rend
szabályok alkalmazását parancsolták meg 
az oroszországi hatóságoknak. E szigorú 
rendszabályok azonban csak még élesz
teni fogják az elégtiletlenséget, melynek 
újabban nagy tápot nyújt a birodalom 
anyagi bukását előkészíti') papírpénz gaz
dálkodás. A háború óriási költségeinek 
fedezésére Oroszország kölcsönt többé nem 
kaphatván, a kormány a máris rendkívül 
elértéktelenedett papírpénz tömegének foly
tonos szaporításában keres menedéket. A 
veszély, mely ez oldalról a birodalmat 
fenyegeti, annyira felriasztotta a kedélye
ket, hogy minden rendőri felügyelet és 
censura dacára néhány nap óta az összes 
orosz sajtó a leghevesebben megtámadja 
a papírpénznek ismét tervezett szaporítá
sát, mint a mely végromlásra fogná jut
tatni az országot. Ami be is fog következni.

Mac-Makon elnök tábornagy minisz
tereinek szemére vetette, hogy ötét meg 
csalták, ennek következtében oct. 30-án 
tartott minisztertanácsban beadták lekö
szönésüket. — Az elnök sajnálkozását 
fejezte ki Thiers halála felett, mert ha 
élne, töprenkedés nélkül átengedhetné néki 
a hatalmat.

Derby Károly, Layard és Edhem

pasa tárgyat iák a íékckérih'st a becsi 
kormánynyal. A i ungol kormány Midkát 
pasát kibékíteni igyekszik Mahmud-Damad 
pasával. Oroszország Oláhország feletti 
fennraságra törekszik.

A liáliorii.
lzuia.il pasa tekintélyes hadseregé

vel Muktár pasa hadseregéhez csatlakozott 
és az erősbitések is oly gyorsan eszközöl
tetnek, mikép az az.siai harctér korántsem 
végzetes a törökökre, sőt aligha ugy uem 
fognak járni a most már ismét elbizako- 
dotl oroszok, hogy Muktár pasa kissé 
megugrasztja őket haza felé, azonban hi
hetőleg nagyobb óvatosság és eszélylyel.

A dunai hadsereg visszavonult lí is- 
grudb.i és igy Szulejmaun pasához kői ott 
azon vérmes — de egyúttal elég helyte
len remények, hogy ő azonnal meglógja 
támadni, a cárevicsuek erősbitések folytán 
tekintélyes haderejét — uem teljesültek és 
jobb ez. igy. Kasgrádhnn biztos és elöuyös 
positiókban nyugodtan várhatja Szulejmaun 
pasa ép ugy mint Ozmán pasa I’levuáuál 
az oroszok támadását. Csak az az egy 
haj, hogy az időjárás oly kedvezőtlen, 
miszerint az élelmezés Várnán és Sumlán 
keresztül igen nehézkes, miután a tekete 
tenger rendesen (őszkor és tavaszkor) há- 
borog. Na de az oroszoknak sem lehet 
igen kellemes a beköszöntő hideg, mivel 
a hadsereg téli hadjáratra nincs lelszcrelve. 
l’levnáról már annyi örvendetest halottunk, 
hogy nem is igen hihetjük el a hirt, hogy 
Gurko tábornoknak sikerült volna az Or- 
kauijével való összekötést elz írui és a tö
rökök dubaik teüszi hadállását bevenni. Ez 
alkalommal az oroszok vesztesége 2500 
ember volt a törököké szintén annyi. 
Azonkívül 80 tiszt — köztük Achmed 
Emi pasa — foglyul, egy zászló és uégy 
ágyú zsákmányul esett az oroszoknak.

Pl ina elleni általános támadást n >■ 
vember 1 re várták. Sefket pasa miiül n 
erejét összeszedte, hogy Ozm in pasánál 
összeköttetését helyreállítsa, minthogy Sej
ket pasa hadserege a negyvenezeret meg
haladja, az esetleg Plevnánal visszaverendő 
o ősz sereg ellen támadólag is lephet fe \

Taiiiii'yiitili.
(  Vége.)

Rendszerünk nincs, monopolisálni akar
ják a tantigyet, akként hogy az minden 
életerejét megbénítva érzi. Nagyváros, 
kisközség, puszta, az nem tesz kiilömbsé- 
get a kormány előtt, ő egy eredményt ki
van ott, hol egy tanító tanít (i osztályt s 
Imi egy osztályt tauit egy tanító. Adott 
egy kaptafát, arra aztán kicsinynek n agy
nak lehet lábbelit varrni. S ez a rendszer
telenség hogy mennyire megölte tanügyiül 
két. hiszem hogy a kinevezett iskola fel
ügyelő urak lesznek szívesek a kir. tan
felügyelő urnák megmondani, ha még ed 
dig uem tudná.

Második hiba az ide oda kapkodás. 
Küld ki a kormány egyéneket a külföldre, 
ezek ott megbámulnak valamit, haza jön
nek. lármát ütnek s az eredmény, hogy 
beviszik iskolánkba, ina ezt, holnap emezt, 
s lesz zűrzavar. Az iskola fel lesz szerelve, 
de a szerelvény portrouus, mert sem idő, 
sem alkalom nincs annak elővételére, de 
még szükség épen nincs rá. Iskolánk va
lóságos képtár, vanuak ott phisikai, t rajzi, 
szemléltető képek, de azok uem hasznos
sági célból lettek készítve, hanem hogy 
legyenek, s épen ez a hasznavehetetlensé
gük bizonyltja kormányunk ide-oda kap
kodását a tanügy körül, a mi az. iskolára 
nézve felette hátrányos. — Nem azt visz- 
szilk be iskolánkba a mi hasznos, jó és 
szükséges, a mi által a gyermeket az élet
nek nevelnénk, hanem mindent látszatra 
teszünk, hogy a statisztikai kimutatás fé
nyesebb és ragyog óbb legyen.

Felcieomázzuk az iskola falát, sőt a 
gyermek eszét is. de ezzel előre uem men
tünk, sőt kárt okoztunk, mert a gyermek
ből tudálékos embert képzünk. melynél 
rosszabb nincs a világon. A mi növendé
keink phisikusok, astronomieusok, geo- 
graphisták, doctor jurisok, nemzetgazdá- 
szok, botánieusok, és minden néven nevez
hető tudósok de uem alaposan képzett 
helyes gondolkodású egyének. Nem tanul 
a pár tantárgyon kivtil, semmit olyat a 
gyermek a minek az életben hasznát tudná 
venni. Felcimomázott iskolánk szellem uél 
kuli, hatása igen kevés, épen ezért hódí
tani uem képes, idegen, mostoha sorsban 
szenved közöttünk. A körülményeket sem 
veszi a kormány figyelembe, hogy csak 
egyet említsek, a falusi és városi iskola 
között szembeszökő a külörabség, hogy 
inig a falusi iskola növendékei a legálta 
lánosabban kevésbé müveit családi körrel 
bírván, fejletlen értelmi állapottal lépnek 
a/, iskolába, addig a városi müveit csalá
dok gyermekei, már a családkörben nyer
tek némi értelmi fejlesztést, mely által a 
tanító munkája nagyban megvan köny- 
nyitve. A falusi iskolákbau félévig azt kell 
tanitaui, hogy nyissa fel a gyermek a 
száját, vegye le a kalapját az iskolában 
stb. a városi iskolában azouual a tanulás
hoz fogja a növendéket a tanító. — A fa
lusi iskola a legtöbb esetben köteles a 
gyermeknek annyi tudományt adni, mely 
egész életében elég leend, mert iskolán 
kívül ő nem folytatja a tanulást. A városi 
iskolák e tekintetben nem bírnak oly nagy 
feladattal, mert ott az elemi oktatást a leg
többször reáliskolai vagy gymnasiális ta
nulás folytatja. — Ezt a körülményt fe
lejteni nem volna szabad s ép ezért a kor
mánynak midőn kötelező tantervét és tan
könyveket ád, ezt tekintetbe kellett volua 
venni, s a körülmények szigorú útmutatása 
szerint készíteni azt. — Majd meglátják

ezen hiba követkjz.ii at iskola láto
gató urak, sokszor szomorúan nevetséges 
lesz az. látva hogy miként kínozzák azt 
a falusi gyermeket, oly stúdiummal, melyet 
rögtön elfelejt, a mint az iskolából kilép 
s csak elmosódó visszhangként hangzik 
majd fülébe.

A legnagyobb baja tanügyünknek, hogy 
hivatásától eltérítjük. A tanttgy hivatása, 
okos, józan gondolkodású egyének kép
zése, a gyakorlati ismeretek nyújtása, az 
élet könnyítése, anyagi jóllét teremtése, 
szellemi élet emelése, tökéletesítése. Ezek 
a tanügynek nemes hivatásai, melyet ez 
jelenben be nem tölthet, mert túl van ter
helve. Mindenből nyújt valamit, s valami
ből semmit. Az eget vizsgáltatja, a földet 
elhanyagolja, a külföldet, a földgömböt 
megismerteti, és saját országán keresztül 
nyargal, a törvények §S-ait bemagoltatja, 
s a szivet a nemes érzelem, tiszta erkölcs 
veteményes ágyává nem alkotja. Viszi a 
gőzök, villámok, légtolnlások hatalmán s 
nem ismerteti, az eromütant, mely által 
magán sokszor segíthetne. Egy szóval a 
tauügy hivatásával ép ellenkező utal kö
vet, majd tapasztalni fogják ezt is a t. 
iskolalátogató urak, s bizony befogják is
merni, hogy tanügyünknek nem az iskola 
felügyelők nem léte volt a betegsége, ha
nem inkább az itt elmondottak.

En részemről nem rosszalom az isko
lalátogatók kinevezését, szerettem volna 
ugyan, ha szakismerettel biró egyének let
tek volna mind kinevezve, de hát ba igy 
van is, megnyugszom rajta, csak buzgal
mat és a tanügy iránt őszinte rokonszeu- 
vet tanúsítsanak. Ez által vélem elérni a 
tanügy iránti közvetlen érdeklődés nagyob
bodását, a mi egyik alapját teszi a tanügy 
haladásának.

Különösen örvendek azon hogy Mo
hácsra nézve dr. Serli ur lett iskola láto
gatóul kinevezve, őt ugy ismerem mint 
kiválón buzgó taniigybarátot, ki nemcsak 
ajakáu, de szivén is viseli a szent ügyet. 
Mohácson talál nagy tért a munkásságra, 
s ő bizonyosan befogja ott látni azokat 
a hiányokat, melyeket fentebb elmondottam, 
mert a mohácsi körülményeknek, az oda 
való társadalmi igényeknek a mohácsi tan
ügy jelen állapota meg nem telel. Ennek 
oka nem a tanítók, vagy iskola fentartó 
telekezetek, hanem az eltévesztett országos 
tanügyi politika. — En hiszom hogy Serli 
úr. őszintén leplezetlenül fogja feltárni a 
hibákat, sőt azok orvoslására is nyújt ja 
vaslatot. — Hogy e javaslat minél célsze
rűbb legyen, igen kívánatos ba ő Mohácson 
„Népnevelők egyletét1* alakíttat. Az alap 
meg vau ott, van legalább is 20 tanító, 
azontúl vannak az egyházi férfiak s pár 
taniigybarát, ezeknek segédkezése mellett 
aztán lehetne üdvös és hathatós mozgal
mat teremteni, mely eredményében a tanügy 
emelkedését mutatná.

A mostani állapot tarthatatlan, ez ront 
és uem javít, ez nem okos, de tudálékos 
embereket neve!. Ezt befogják látni az 
iskolalátogató urak, s bizony nagy hálára 
kötelezik le a nemzetet, ba ezen hibákat 
belátva uem titkolják el azokat, de a kor
mánynak tudomására is hozzák. Ezeket 
kívántam tanügyttnkröl elmondani az is
kolalátogatók kinevezése alkalmával.

Vasadi Balog Lajos.

Tauügy.
A pécsi  t an i t ó e g y l e t  múlt bó 23- 

áu tartott rendes évi közgyűléséből a kö
vetkezőket említjük fel: A választmány ál
tal kijelölt sorrendben a in. kir. közokta
tási minisztérium által észrevételekkel visz- 
szaküldött egyleti alapszabályok képezték 
a közgyűlés első tárgyát. Ezekre vonat
kozólag a következő határozat hozatott: 
Az uj alapszabályok 2. §-ának b. pontja 
(„Az elemi tanodák és a néptanítók tekin
télyét emelni.“ ) fentartatik azon indokolás
sal, hogy a tanítói tekintély emelésére szük
séges, hogy minden egyes tanító ép ugy, 
mint az egész testület hozzájáruljon. A c. 
pont („Az ártatlanul üldözött tanítókat 
pártolás alá venni és a téves irányt köve
tőket jobb irányra terelni.*) a minisztérium 
kiváuata szeriut kibagyatik. A választmá 
nyi ülésekre vonatkozó 17. §. Vizer egy
leti tag írásban foglalt indítványa szerint 
módosíttatik. Az egyleti tagokra vonatkozó 
régi alapszabályok. 8. § ónak végpontj i 
az uj alapszabályok 11 §-ákoz, mint mó
dosítás, esaíoltatik: a 13 §., mely a tisz
teletbeli tagokról szól, a „bel- és külföldi* 
kifejezések kihagyásával módosíttatik. Az 
alapszabályok megváltoztatását illetőleg uj 
§. vétetik fel, mely ekképen szól: „Az 
alapszabályok megváltoztatása, illetőleg 
újbóli összeállítása esetében, az egylet meg
előzőleg a közokt. minisztériumhoz fölter
jesztést intéz. A közokt. minisztérium azon 
óhaja, hogy a „Fécsi tanitóegylet* a ba- 
ranyamegyei összes tanítókat működési 
körébe vonja, keresztül nem vihető, miután 
az egyletnek több izbeni kísérletei s ez 
irányban jóindulatú törekvései mindannyi
szor hajótörést szenvedtek.

Ulvastatik a pénztár, illetve az „Eöt
vös alap* megvizsgálására kiküldött bizott
ság jelentése, melyből kitűnt, hogy a be
fizetendő tagdijaknál nagy hátralék, az 
„Eötvös alap*-nál pedig 24 frt. 92 kr. 
hiány találtatott, mire nézve határoztatott: 
A két évi hátralékosok a pénztárnok s 
egyleti főjegyző közvetítésével felszólittat- 
nak a hátralékban levő tagdijak lefizeté
sére. Az „Eötvös alap*-ra nézve pedig, 
miután a bizottság az adatokat a hiányo
san szerkesztett jegyzőkönyv alapján vette 
fel; továbbá miután a tartozásoknál ka
matos-kamatot számított i igy az Ugy va
lódi állása és a bizottság kimutatása közt 
nagy eltérés mutatkozik; az erre vonat
kozó jelentés Keber i cs  Imre volt elnök 
és Krause  Nándor volt pénztárnok urak

nak adatik ki, liogy az eddigi pénzkezv 
lésről felvilágosítást adui szíveskedjenek.

Elnök fölemlíti, m'szerint erkölcsi kö
telessége volua minden tanítónak saját ér
dekében a tanügyi szaklapokat anyagilag 
és tehetsége szerint szellemileg is pártolni, 
támogatni; de miután saját tapasztalásá
ból tudja, hogy ezt kivételesen nagyon 
kevesen teszik: indítványozza, hogy az 
egylet karolja fel legalább a hazai szak
lapokat, és rendelje meg az egylet szá
mára: a Népnevelők Lapját, Néptanodát, 
Család és Iskolát, Népiskolai Tanügyet, 
Tanügyi Füzeteket, az aradviiléki tauitó- 
egylet Közlönyét és az Engarischer Schul- 
botet. Ez indítvány helyesléssel fogadtat út 
s a nevezett lapok megrendelése iránt li i- 
tározat hozatott.

< ti vastat ik Kepics Vince pécsi közs. 
tanító beküldött jelentése, melyben az 1875. 
évi szeptember hóban megtartatni szándé
kolt általános megyei tanitógyülés költsé
gének fedezésére bcgyült pénzösszegekről, 
mint a rendező bizottság elnöke, beszá
mol. A kinmtatásos jelentés szerint a gyű
lésre 4 egylet (a pécsi, péesváradvidéki, 
mohácsi és liaranyavári) jelentkezett, egyen- 
kint 10 frtnyi hozzájárulással, mi összesen 
40 ütőt tesz. A 40 frtnyi összegből fedez
tetett az előleges kiadás: 19 frt., 24 kr. 
nyugtázott összeg s igy még maradt 20 
frt. 76 kr. Ezen összeg tehát a fentemli- 
tett 4 tanitóegylet közt arányosan felosz- 
tatik s minden egyletre eső rész megkiii- 
detik. Ennek eszközlésével az egyleti fő
jegyző közbejöttével a pénztárnok bizatik 
meg.

S zva e sek  Mihály egyleti főjegyző 
olvassa az egylet évi működéséről szóló 
jelentését. Eszerint az egylet ez évben a) 
három közgyűlést tartott, melyeket mindig 
választmányi ülés előzött meg. A tagok 
közül ezen gyűléseken értekezést tartottak: 
S e h u l t z  Imre,  Vizer  Endre ,  Kliu- 
g e n b e r g  J a k a b  és K o s z t o l á n y i  J á 
nos. b) Bizottságot küldött ki Baranya- 
megye földrajzának terjedelmes megírá
sára. c) Elintézte a baranyamegyei m. kir. 
tanfelügyelő 595. sz. átiratát, melyben a 
hivatalos egyletbe való beolvadásra szólit- 
tatik fel az egylet, d) Továbbá küldött ki 
bizottságot célszerűbb alapszabályok kidol
gozására, melyek időközben fel is terjesz
tettek megerősítés végett; de első ízben 
a tanfelügyelőtől, másodízben a kormány
tól küldettek vissza módosítás végett, d) 
„Eötvös alap*-ra szép pénzösszeget gyűj
tött, melyet azonnal rendeltetése helyére 
juttatott stb.

Végül az elnök tiszttársaival az eddig 
viselt tisztségről leköszönvén, felhívja a 
közgyűlést korelnök és uj tisztikar válasz
tására. Korelnöknek egyhangúlag megvá
lasztatott: Seb ne i d é r  István. A válasz
tás az alapszabályok értelmében titkos sza
vazás utján ejtetett meg a következő ered
ménynyel:

Megválasztattak elnöknek: Warga Fe
renc; aleluükuek: Sehultz Imre; főjegyző
nek: Szvacsek Mihály; aljegyzőnek: Borsy 
György; pénztárnoknak: Vizer Endre; ellen
őrnek : Schneider István, és künyvtáruok 
uak : Kozsics Sáudor. Választmányi tago
kul megválasztattak a helybeliek közűi: 
Kliugenberg Jakab. Kosztolányi Jáuos, 
Mibálovics Autal, Szivér István, llaffuer 
Vilmos, Fetz István, Vörös Mihály, Szel- 
rnaim Győző; a vidékiek közöl: Keruer 
János, Sznopek Fái, Haver István, Faust 
Komád, Nebr József, Kontrohr János, Sze
keres Ágoston és Mártou János.

Mohács, 1877. oki. 30-án.
A népuevelés lehető előmozdítása sze

rintem a legjobb politika; mert az által a 
hazai ifjúság mindinkább alkalmassá téte
tik arra, hogy mint a leendő polgárság 
érdekeit megértse és azokat érvényesítse.

Ez az ut kétségkívül a legbiztosabb és 
legrövidebb az állam és igy az általános 
jólét felvirágoztatására is.

Minél inkább ki van képezve valamely 
nemzet, annál képesebb az saját érdekei
nek megértésére és annál inkább is fog 
az igyekezni azon, hogy ügyeit saját elő
nyére rendezze. Az ily nemzet szellemileg 
és anyagilag mindinkább gyarapodván, 
mint életrevaló önállóságát s függetlensé
gét a legjobban biztosítja; — ha még 
nincs: megszerzendi.

A szellemi s erkölcsileg kiképzett 
állapot, mely anuyi jónak kutforrása, az 
egyedüli tőke, melyet semmi hatalom el 
nem kobozhat s melyuek kamatai kimarad- 
hatlanok.

Ezen tőke az, mely még a szorosan 
vett politikai dolgokban is a legbölcsebb 
és legéberebb Útmutatónkul szolgál; mely
uek megszerzése és bírása tehát jövőnk 
legbiztosabb alapjának tekinthető.

Aránylagos felvilágosodás nélkül ér
dekeinket meg uem értjük, azok szerint 
uem cselekszünk; a nemzetközi nagy ver
senyben mindinkább tért veszítünk, mi a 
természet csalhatlan törvénye szerint csakis 
romlásunkkal végződhetik.

Ezen tudattól áthatva, a haza értel
misége a legnagyobb örömmel fogadta a 
68-ban alkotott közoktatási törvényt, mely 
a legszebb reményre nyújtott kilátást, mi
után meg volt győződve, hogy az abbau 
lerakott elvek életbe léptetése által a haza 
jövője a legbiztosabb alapra fektettetik, 
oly alapra, mely kellőleg megerősödvén, 
azon a haza jóléte, tliggetlensége és al
kotmánya, a politikai egyenetlenségek da
cára is, mindinkább megizmosodbatik . . .

Lehet-e ennél jobb politika V! ..
Fájdalom azonban! a szép remények 

nem, vagy csak igen csekély részben tel
jesültek: azon szép törvény mely ezelőtt 
9 évvel hozatott s melynek már eddig



I
na^y eredményeket kellene fel mutatni, most 
is rsak i papiroson van m 'g ; megvalósítva 
azonban távolról sincs.

És mi az oka, hogy a törvén}’, mely 
„>jmlen párt készségével találkozik, s mely 
a befektetett tőkét a legdúsabbau kama
toztatná, még a nagyobb községekben és 
városokban se képes érvényre jutniV...

Többféle okot emlegetnek: az anyagi
as tanerő hiányát; — hogy a hatóságok 
a dolgot nem veszik komolyan stb.

Mindezek kétségkívül szerepelnek ; de 
azok nem elegendők ily életbe vágó tör
vény kijátszására. — Szerintem a legfőbb 
okok ezek: a köztigyek iránti általános 
közönyösség, az erős akarat hiánya és 
különösen, hogy nincs,  ki  a m ti 1 a s z 
f á s o k é r t  az i l l e t ő  h a t ó s á g o k a t  
f e l e l ő s é g r e  v o n n á . . .

11a az euditett törvény végre nem haj- 
tatik, azért szerintem el ső s o r b a n  is a 
m i n i s z t e r  fele 1 ős, a 2 d i k b an  a tan- 
f e l ü g y e l ő  és a 3-bau az i s k o l a s z é k .

Ott, hol e ;i tényező hivatását és kö
telességét teljesen átérzi és erős akarattal 
bir arra, hogy azt a törvény szelleme sze
rint buzgosággal és erélyesen teljesítse: 
ott a legnagyobb valószínűséggel már előre 
meg lehet mondani, hogy a uépnevelés a 
törvényhozók óhaja szerint minél előbb 
felvirulund.

Ellenkezőleg, a hol a 3 tényező egy
más kezére nem játszik, egyik a má
sikat felelőségre nem vonja, — hivatásukat 
teszik is nem is : ott az iskolai törvénynek 
semmi eredménye se lehet ..  . így vagyunk 
a többi közt Mohácson is . . . A törvényt 
itt is végre lehetett volna hajtani, esak a 
kellő erély alkalmaztatott volna. Hogy 
ezut m is igy lesz-e: tőkép a 3 tényező 
ezu .mi szerepléstől függ . .. Majd meg
látjuk.

A limit évben .a  népiskolai hatósá
gukról” hozott törvényben célszerű volt 
a/nu intézkedés, liogv a tanfelügyelők 
mellé, kik teendőiket egymagok csakugyan 
el nem végezhették, községenként úgyne
vezett iskola-látogatókat rendelt; mert ez 
áltál a tanfelügyelő nem kéntelenittetvéu 
a sok időtrabló iskola-látogatásra és 
mégis teljes képet nyerhetvén az iskola- 
látogatók által azok állásáról: idejét ér
tekesebben felhasználhatja az által, hogy 
dtt jelenhet meg, a hol fontosabb teendője 
akad, és a netáui közvetítést a miniszté
rium és az illető községek közt nagyobb 
ereduiényuyel eszközölheti, és e mellett a 
uetán hanyag iskolaszékeket és hatóságo
kat i- .nagyobb buzgalomra serkentheti.”

Részint mint iskolalátogató, részint 
mint iskolaszéki tag a lenti tényezőkben 
in igain is szerepet nyervén, most midőn 
szerepléseinket megkezdjük, nem tartom 
i .leslegesuek, az ügy érdekében némely 
észrevételeket kockáztatni.

föltéve, hogy mint iskolaszék köte
lességeinkben ezeutúl híven a törvény ér
telme szeriut óhajtuuk eljárni: tigybiszem 
nj ív must meg kell állap >dui a lelett, hogy 
a törvényt mi kén t  é r t e l me z z ü k  és 
h így azt mi ként  h a j t s u k  végre ,  hogy 
i;:/ az égés/, évben azon határozottan meg 
álláp tott elvek szeriu' k ivetkezeteseu el
járhassunk.

Természetes ugyanis, hogy minden 
inunkauak a rend az eleje és hogyha már 
a' egyes embernek m:g kell működése 
mikéntjét állapítania, kogv munkája köuy- 
uyebb és sikeres!) legyen: annál inkább 
szükséges az egész testületnél, a h >1 több 
es különféle gondolkodású egyén működik, 
liogv működése az egész éveu át öntud i 
to>. egyenletes és sikeres legyen és hogy 
v mellett a tagokat hiába ue taraszsza. 
i ! tudván, miszerint csakis reudezett műn 
k inna lehet eredménye.

A mely iskolaszék miudou előieges 
terv nélkül indul az évnek: az aligha tog 
a törvény követelményeinek megfelelni. 
Mert nem elég ám, az iskolákat meglátó 
gatui, a gyűléseket tartani és ott a hia- 
uyok felett talán egymásnak panaszkodni. 
Az iskolaszéknek go i loskodaia és köve  
t e l n i e  is kel l .  kogy a hiányok orvosol- 
tas.ianak és hogy a hanyag iskolakötele
zettek szülei folyton, igazságosat) és szigo 
r un iiiegintesseuek és meg tüntessenek.

Szükséges azért. Hogy a hanyagság 
mértékét, mely szerint a m ‘g'iiiiretendóket 
a/, elöljáróságnál követke/,etes'-n es rost le
sen bejelentse, már előre in ’gáfi ipitsa.

Szükséges, hogy az ismétlő iskolára 
és az abba járni kötelezettekre nézve szia 
ten tisztában legyen: . hogy azon tanon 
eok, kik azokat rendesen ueui látogatják, 
fel ue szabaditassanak stb.

Szükséges továbbá, hogy az adatokat 
mindezen tekintetekből pontosan gyűjtö
gessük; hogy félévenként, illetőleg az év 
'égén miudenről részletes, határozott és 
az igazságnak megfelelő képet és számok 
kai ellátott kimutatást készíteni lehessen.

Hogy a esak nagyjából felemlített dol
gokra nézve ily kimerítő, részletes és az 
tlgy fontosságánál lógva megkívántaié 
munkát végezhessünk, és azt következete
sen és erélyesen végrehajtsuk és hajtassuk : 
oda vezérfonalokul szolgáló határozott irány
elvek okvetlenül szükségesek.

Csak egy példát mondok: a moh. 
kát. felekezet 9 osztályát hetenként 3 is
kolaszéki tagnak kell meglátogatnia: a 
következő gyűlésig tehát 4 hét alatt 12 
tag 36 osztályt látogat meg és mind e lá
togatásokról jelentést kell tennie. Ha már 
most mind a 12 tag nem ad rövid kime
rítő jelentést, melyen könynyen áteshetni; 
továbbá ha a gyűlés ezek és más oly dol
gok felett is, melyeket bizonyos megálla
pított elv szerint egyszer mindenkorra el 
lehetne végezni, mindannyiszor vitába bo- 
esájtkozik: akkor az iskolaszéknek egyéb 
tanácskozásra alig marad türelme és ideje.

Es a jegyzőnek különösen meggyűlik a 
baja.

Hogy azon jelentések rövidek és mégis 
kimerítők legyenek: szükség, hogy azok 
egy elv szerint készítessenek és a meny
nyire lehet számokkal fejeztessenek ki: a 
felesleges és gyakori vita kikertilhetése 
végett pedig szükséges, hogy a szülők 
megbüntetése is már megállapított módon 
történjék. Így aztán marad idő oly dolgok 
telett is tanácskozni, melyek alkalmilag 
felmerülnek s melyeket előre elintézni nem 
lehet. Ha már tesz az ember valamit: le
gyen is annak eredménye.

Ha valaki célszerűbben gondolja a 
dolgot elintézhetni: tessék előállani! . . .  
A dolog megérdemli, hogy vele bővebben 
és gyakrabban is foglalkozzunk.

Hogy a mohácsi iskolaszékek és a 
többi hivatott közegek mily buzgalommal 
és eredraénynyel végzendik ezentúl felada
tukat: arról mint iskolalátogató bátorko
dom majd észrevételeimet időnként „részre
hajlás nélkül * elmondani. . .

Serli Sándor.

Különfélék.
— A novemberi honvédségi előlépteté

sek közt találjuk a helyben állomásozók 
közt Stájer István és Weidiuger Alajos 
főhadnagyoknak kinevezését másod osz
tályú századosokká.

-— A szerb tövis irtása tárgyában több 
Ízben bocsáttatott ki rendelet a törvény- 
hatóságokhoz, a mely rendeletek azonban 
több helyütt nem hajtattak végre elegendő 
szigorral. Ezen tapasztalat arra indította 
a he iigymiuiszteriumot, hogy ezen tárgy
ban nagyobb szigort fejtsen ki és az illető 
hivataltőnököket személyesen is felelőssé 
tegye az e tárgyra vonatkozó rendeletek 
végrehajtása miatt. (Nagyon üdvös lenne, 
ha e szigor Baranyára is kiterjedne, mert 
a szerb tövis a legutóbbi évek óta nagyon 
szaporodik itt, különösen a nagyobb ura
dalmakon. így a pécsi káptalan tulajdonát 
képező jakabbegyi erdő tisztásaiban na
gyon terjed e veszedelmes gaz.)

— A közmunka váltságok tárgyában 
több oly ellentét mutatkozik az egyes tör
vényhatóságok közt mely teljesen kie- 
gyeztethetlen. Nevezetesen a kézi napszá
moknál 20 kr. és 1 frt. 40 kr, közt vál
toznak a váltsági árak az egyes megyék 
közt. Nagyon természetes hogy az útépít
kezéseknél ue vezetés különbséget tett az 
ily váltságdíj-különbözet. A kormány ke
belében most erre tanácskozások folynak, 
melynek célja oly módozatok megállapí
tása, melyekkel az oly szükséges egyen
legesség elérhető legyen

— Öngyilkosság. Farkas Ferenc jó
módú budai külvárosi cipészmester múlt 
szerdán reggel nagy szomorúan beállított 
a „fehér farkasá hoz, megivott egy fél li
ter bort s mint ki utoljára ivott, fejlehor- 
gasztva, sóhajtozva hagyta el a gondüző 
tanyát s indult vala a légszeszgyár felé, 
a hol aztán bevárta a reggeli vonatot. 
Ott sétált fel és le a siueken s nyilván 
azon gondolkozott, hogy a közeledő vonat 
milyen hamar fogja őt a más világra ex
pediáim. Egyszerre éles fütty hallatszott, 
Farkas úgy tett, mintha nem is hallaná, 
a mozdonyvezető még egyet Rittyentett, 
kiáltozott, de hiába, a vonat robog, zaka
tol, nyüszög, még egyet tüttyent, megál
lítani már nem lehetett, egy perc, egy 
pillanat . . .  mire Farkas fejére borítja téli 
kabátját s odaveti magát, nyakkal asiure... 
A vonat elhaladt rajta. Farkas egyet-ket
tőt vonaglott s kiadta lelkét. A mozdony 
kereke elválasztotta a fejet törzsétől. Far
kas jóm Adu iparos volt, 10—15 legéuyuyel 
dolgozott s igy ő ne.n esik az öngyilkosok 
azon kategóriájába, kiket a nyomor indított 
e szörnyű tettre. Tettének okául, asszony*, 
emlegetnek.

— Autó da fé. A pécsi járásban levő 
Szaláuta községben múlt vasárnap délutáu 
négy sokaez pásztor gyerek a maguk módja 
szerint vígan játszadoztak egymással a 
mezőn. Valami csekélység miatt azonban 
összevesztek egymással s verekedni is kezd 
t.-í,. Később kibékültek egymással, de az 
ó- ./.i koe anis o'tozőj i, egy 15 éve- tár
sak ellen buszút forraltak és elhatározták, 
hogy — megégetik. A kiszemelt áldozatot 
becsalták egy közeli pásztorkuuyhóba, azon 
ürügy alatt, hogy ott majd együtt alsza
nak az est beálltáig. Csakugyan le is fe
küdtek. L>e amint észrevették, hogy társuk 
elaludt, kibújtak a kunynóból s bárom 
oldalról f (gyújtották azt. A füstre s a tűz 
sercegésére leiébredt a liu s gonosz tréfá
nak vélve a dolgot, szitkozódván, ki akart 
menekülni a lángok közül. Erre társai út
ját állották s visszataszították az égő 
kunyhóba, Lói a füst és hőség következ
tében csakhamar eszméletét vesztve össze- 
rogyott. A lelketlen vadállatok ott marad
tak, mig a kunyhó hamuvá-peruyévé égett 
az áldozat felett. Este felé valahogyan 
hire ment a faluban e rémtettuek. Az em
berek rögtön kisiettek a helyszínére, hol 
a üut még életben találták, de teste az 
égési sebek következtében borzasztóan el 
volt torzítva. A három káuibált azonnal 
elfogták s bekísérték Pécsre.

— A mohácsi gyűjtő bizottság pénz- 
tárnoka Babreg Ferenc úr által bekülde- 
tett hozzánk az orosz sereg jogtalan tá
madása és általa fellázított bolgár rablók 
által is földönfutókká tett törökök segély
zésére adakozók névszerinti kimutatása. 
Ezen kimutatást esak úgy közölhetjük ter
jedelme miatt, ha és mennyiben lapunk 
más oldalt igen igénybe vett tere megen
gedi. — A befejezett mohácsi gyűjtés ered
ménye pénzben: 404 frt. 16. kr. — Kevert 
búza 1520. liter. — Bab 289. liter — Eze
ken kívül hat db. ezüst huszas 2420. gramm

tépés. 17 db. zsák, egy ing és bárom le
pedő. — E neraeslelkü adományok a fő
városi központi segély bizottmánynak már 
elküldettek.

A  t ő r ü k  s e b e s ü l t e k  rés zére tiszt. Békássy 
József sellyei ev. ref. lelkész úr küldött be szer- 
kesztőségilnkhez 7500 gramm tépést, melyet az 
iskolás gyermekek által tanuláson kívüli órákban 
csináltattak. Intézkedtünk, hogy a tépés mielőbb 
rendeltetése helyére jusson és fogadják a nemes 
érzelmű intézők ezen adományért és a szenvedő . 
török harcosok nevében forró kösz önetünket.

— Gyász/elcntés Duchon Ivánné szül. 
Vid Gizella és leánya Duchon ürzsike, úgy 
Duchon József és neje szül. Hermán Ilka, 
valamint Duchon Ilka és férje Molnár Já
nos, Duchon Ödön, Emma, Iréu és férje 
Zsiga Károly, József, Irma és Beatrix, úgy 
szinte Vid Károly és neje szül. Bischitzky 
Lenke, mély fájdalommal jelentik felejthet- 
len férje, illetőleg tiuk, testvérük, sógoruk 
és vőjiik Dachon  Iván ügyvédnek, folyó 
1877. évi nov. hó 1-én esti 6 órakor éle
tének 28. és boldog házassága 1-ső évébeu, 
hoszasb szenvedés után történt gyászos el- 
hunytát. A boldogultuak hűlt tetemei f. évi 
nov. hó 3-án délután 4 órakor fognak a 
Nepomuk-utcai 7. számú házban beszentel
tetni ésjnnena budakülvárosi közsirkertben 
örök nyugalomra helyeztetni.

— A pécsi takarékpénztárnál megürült 
könyvvezetői állásra Hölbling Victor urat, 
ennek állására pedig Schuhmaun József, 
a pécs-mohácsi vasútnál volt pénztárno
kot választották meg a napokban.

— A pécsi kereskedelmi ifjúság ön- 
képző s betegsegélvző egylete javára no
vember hó 10-én Scholz féle sörcsarnokban 
tombolával egybekötött táncestélyt rendez, 
melyre a nagyérdemű közönséget tisztelet
tel meghívja a rendezőség. A főnyeremény 
több értékes tirgy mellett egy igen érde
kes és a közönséget meglepő tárgy leeud. 
Ezen estélyen Dankó Gyula jól szervezett 
népzenekara fog közreműködni. Belépti 
jegy személyenként 50 kr. családjegy 3 
személyre 1 frt 20 kr. és előre kaphatók: 
Eizert János, Reinfeld A., Alt & Böhm és 
Waisz Antal tiai uraknál, — este a pénz
tárnál. Felültizetések köszönettel vétetnek 
s ujságilag nyugtatnak. Legfőbb felada
tának tartja, a becses látogatók igényei
nek minden tekintetben megfelelni a ren
dezőség. Kezdete pont 8 órakor.

— Az országos képzőművészeti társu 
lat utolsó választmányi ülésében bejelente
tett, hogy a műcsarnok még e hóban tel- 
jeseu elkészül, úgy hogy az első kiállítás 
31-étől kezdve bár mely napon megnyit- 
tathátik. Ennélfogva ö felsége felkéretni ha- 
tároztatott, hogy a megnyitási napot ki
jelölni s a megnyitást személyesen eszkö
zölni kegyeskedjék. Újabban pártfogók 
lettek 1000 frtnyi alapitványuyal Ypsilanti 
szül. Siua Anastázia hercegnő, gr. Feste- 
tieh Dénes, Ybl Miklós, Pueher József, gr. 
Keglevich István. Eddigi 20Ó frtnyi ala 
pitványát 1000 írtra kiegészítette gr. Zichy 
Jenő. Néhai I nger Henrik örökösei a bol
dogult 500 frtos alapítványát szintén 1000 
frtra felemelték, ezenfelül bejelentetett 32 
uj tag. A műcsarnokkal szomszédos telek a 
társulat által 21000 t'rtérl megvásároltatott.

— Miletics Szvetozár a hírhedt szláv 
agitátor Ugye uj stádiumba jutott. A bu
dapesti törvényszék fenyitő osztálya ugyan
is elhatározta Miletics vád alá helyezését 
a kir. ügyészség indítványa értelmében fel
ségsértés eiiuén s egyszersmind elrendelte 
a további fenyitő eljárás beszüntetését dr. 
Kaszapinovics, Joannovics, Jaukovits és 
Rajkovits Vazul ellen. A Miletics elleni 
vád címére az indokolásban azon megjegy
zés foglaltatik, hogy a felségsértés bün
tette consumálja a felségárulás és hűtlen
ség büuét, mely címek alatt a Miletics 
elleni vizsgálatot megindították volt. A 
vád lényegeleg az 1715. évi VII. tcikken 
alapszik. Miletics szabad lábra helyezése 
iráuti kérvényét a törvényszék ismét elve
tette, mert törvényeink értelmében felség
sértési bűntettel vádoltak szabad lábra he
lyezése inegengedhetlen.

— Muszka kegyetlenségek. Sófiából 
Írja az „Egyetértés” levelezője e saját sze
mével látott jelenetet: Most (okt. 19.) 
hoztak Leenodreváról egy öreg bolgárt 
s két nőt: feleségét s leányát. Az oroszok 
ez! az öreget levetkőztették volt s meg- 
gyujtották a haját és szakálát, az öreg 
asszonyuk pedig levágták a fülét és orrát. 
A leány nyakán találtak két-három ezüst 
darabot, sikoltva kérte, iiogy hagyják meg 
azt neki, mert az drága emléke, inkább 
minden pénzét odaadja. Megfogták s őt 
is meztelenre vetkeztetve, 8-an egymásután 
a legaljasabb kínzással illették, ráadásul 
megcsonkították. A leány meghalt; az anya 
tán megél holnapig, az öreg bolgár pedig 
most haldoklik. A törökök által felszedett 
három áldozatot aztán a bolgárok nem 
akarták befogadni házukba, s a komman 
dans pasa, Mehemet, e művelt és gyengéd 
ember szállíttatta őket egy török házához; 
azontelül sietve kirendelt három orvost, 
hogy ha lehet, valamit segítsenek a borzal
mas kegyetlenségek e szegény áldozatain.

— Curiosum. A b.-gyarmati népbank 
pecsétjének ilyen körirata vau: „A b.-gyar
mati népbank hivatalos pecsétje.“ — A 
bécsi nemzeti bank e napokban egy áti
ratot küldvén ez intézethez, igy irta rá a 
címet: „An die b.-gyarmati népbank hi
vatalos pecsétje in B.-Gyarmat.”

— A mi ritkaság. A gyéresi nép
könyvtár, a „H—s“ Írja, 300 kötet könyv
vel rendelkezik s oly erősen igénybe vau 
véve, hogy a munkás föld-népét még a 
munka napok sem riasztják vissza az ol
vasástól. Ki viszik a könyvet a mezőre, 
és alvás helyett olvasással töltik el a pi
henésnek szentelt időt. Valóban ez oly 
szép vonás, ami ritkaság és a mi megmu
tatja, hogy a népkönyvtárak nagy hasz
nára szolgálnának a nép művelődésének,

lia volna kellő erő és eré[y azoknak mi
nél több vidéken való terjesztéséhez.

— Esküdtszéki tárgyalás N. Szeben- 
ben. E hó 23-án tárgyalták N.-Szcbenben 
a kir. ügyészségnek Negrutiu (Fekete) 
Miklós oláh lapszerkesztő ellen indított 
sajtópört. Az eljárás tárgyát a „Cartile sa- 
teaniului romána” cimlt román néplapban 
megjelent cikk képezte, melynek fertelmes- 
ségét, a magyarok ellen való éktelen dü
hét egy két kifejezés is eléggé jellemzi. 
„A magyar kutyák* ugatják Romániát 
azért, mert ez a köteléket szétszakította, 
melyek őt a török császársághoz — ama
zoknak barátjához — csatolta volt. Hm! 
Miért ue, ha nekik jobban tetszik önálló 
urakká lenni, mint sem meghajolni és adót 
fizetni egy pimasz és ugrifüles fajnak, 
amilyenek a magyar mágnások ő nagy
ságai. A magyar kutyák azt is ugatják, 
hogy Románia hadserege rongyos stb. Ta
lán nagyobb, kiéhezettebb és fegyverfor
gatásra képtelenebb, mint a magyar hon
védek! Ugassatok hát csak ugassatok!“ 
stb. A részreliajlatlan szász polgárok, mint 
esküdtek, egyhangúlag felmentették a vád
lottat. E nyomorult fajtól mást várni nem 
is lehetett.

— A báránybőrök és a háború. A 
„Russkij Mir“ közli, hogy az orosz kor
mány a nyers báránybőrök és az ezekből 
készült ruhák kivitelét betiltotta. A „Mosz- 
kowszkija Viedomosti* e tárgyban arra 
utal, hogy ezen árucikkeket Oroszország 
területén még múlt augusztusban különö
sen az angolok vásárolták s valószínűnek 
tekinti, hogy ennek folytán az orosz had
sereg téli meleg ruhában szükséget fog 
szenvedni, ellenben pedig a török hadak 
azzal olcsón orosz kelmékből valóval és a 
kellő időben lesznek ellátva.

— Fecerunt magmim áldomás. A „Szá- 
zadok” f. é. októberi füzetében leírja Szi
lágyi Sándor Thurzó Borbálának 1612. 
szeptember 30-án Bitsén tartott lakadalmát, 
melynél fényesebbet Keveset látott Magyar- 
ország. A lakodalomra nemcsak Magyar- 
ország hanem a szomszéd Német- és Len
gyelország főurai és nemesei, valamint 
számos uralkodó hivatalosak voltak és 
képviseltették magokat. 25 tehén, 80 borjú, 
300 bárány, 300 malac, 800 tyuk, 200 lúd, 
301X) tojás, 100 nyúl, 35 szarvas, 1000 
pisztránk, 1500 más féle hal, 100 köböl 
zab, 50 szekér széna, 35 akó ecet fogyott 
el akkor.

Beküldetett. A mai számunkban 
közzétett K a u f m a n n  és S i m o n  h a m 
burg i  bankház hirdetését a t. olvasó kö
zönség figyelmébe ajánljuk. Igen jó ala
pon szervezett és több jelentékeny összegű 
főnyereményben részesítő, eredeti sorsje
gyek vétele ajánltatik, alkalom nyaltat
ván, hogy környékünk lakosai is része
sülhessenek a sorsjegyk idejébeui inegsze- 
rezhetésében. Ezen sorsolási vállalatnak 
szilárdsága mellett kezeskedik tniud az il
lető kormány részéről nyújtott kezesség, 
mint pedig nevezett hirdető háznak jó 
hírneve, miszerint a nála már számosán 
előfordult nyeremények kifizetésénél, leg
szilárdabb pontossággal jár el.

I R O D A L O M .
S  A babonák könyvéről, Varga Já 

nos e kitűnő munkájáról a hivatalos lap 
a következőket Írja: „Ezen könyv érdem
legesen megbiráltatván, úgy tartalmilag, 
mint alakilag jeles, a veszélyes babonák 
kiirtására és józanabb felfogás terjesztésére 
igen alkalmas könyvnek találtatott. Miért 
is emlitett müvet a vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter, iskolák s népkönyv
tárak számára úgy a tanfelügyelők, mint 
az egyházi főhatóságok utján melegen 
ajáulotta.

=  Mebner Vilmos könyv kiadó hivatalában 
(Budapesten, Kalap-uöca 4. sz.) megjelent F éval 
P á l „Az ö rd ö g  fia  és a három  vörös em
b e r” cimü regényének ő-ik füzete, franciából for
dítva Mártonffy r Frigyes által, eredeti képekkel 
illusztrálva. — Ara egy füzetnek 25 kr. 
T a b o r a k y  é s  P a rsc h  nemzeti zenemű
kereskedésében Budapesten megjelent: „A veres- 
haju" Lukácsy Sándor eredeti népszínművének 
közkedvességii dalai, - Lehullott a rezgő nyárfa.
-  Nem szól a tilinkóm. — Dinom, dánom, sum, 

sum, suie. Fecském, fecském édes fecském. — 
Hallod-e kis leány, hallod-e? — Tisza mentén 
hóilviz partján. — Hullámzó Balaton. — Csipke- 
bokor. Enekbangra zongora kíséretre Erkel Elektől. 
Ára 1 frt.

== B e k ü ld e te t t :  H ázi n ap tá r , hasznos 
tudnivalókkal és mulattató tartalommal. Szerkesztő 
Huszár Imre 15 képpel, kiadták Légrády testvérek 
Budapesten. Ara 50 kr.

5 5  Beküldetett: „A jövő költészetének re
formjai.” Tartalma: I. A bölcsészet és történetiro
dalom reformja. II. Az „örök költészet” III. 
Deák, Kossuth és Arany tévedéseinek szomorú ered
ményei. írja és kiadja havi füzetekben Hollosy 
István M.-Szigeten. Ára egy füzetnek 00 kr.

=  A „Vasárnapi l 'jság ” október 38-iki 
száma következő tartalommal jelent meg: Ozmán 
pasa (arcképpel'. — „Egy kunhalomnál,” költemény 
Darnay Vikt-rtól. — „Ne nyúlj hozzám” elbeszé
lés Jókay Mórtól. — A magyar kisdedóvás újabb 
mozzanata [két képpel Jankó Jánostól]. — Egy 
tőrök vár a Kaukázusban [képpel], — A luiori 
obeliszk fölállítása l'árisb&n [képpel], — Csata 
után: halottak eltemetése a Grivitza előtti orosz 
táborban [képpel]. - -  Stanley újabb fölfedezései 
Afrikában. Sárni Lajostól. — „Servadac Hector 
kalandos vándorlása a naprendszeren át * Verne 
regénye [képpel], -  Egy uj repülőgép [képekkel].
— Az osztrák államvasut-társaság uj pályaudvara 
Budapesten. — Irodalom és művészet stb. rendes 
hetirovatok. A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára 
negyedévre 2 frt, a „Politikai Ujdonságok“-kal 
együtt 3 frt. Teljes számú példányok január 1-étöl 
még folyvást kaphatók. Ugyancsak a Franklin-tár- 
sulat kiadó hivatalában [Budapest, egyetem-utca 
4-dik sz.] megrendelhnto. A „Háború-Krónika” 
negyedévre a „Vasárnapi Ujság“-gal 2 frt 50 kr.

A „Lányok Lapja” 20-ik száma a következő 
tartalommal jelent meg: A rózsa temetése. Költe
mény, Várady Antaltól. — Egy fehér rózsa törté
nete. Elbeszélés, Mikszáth Kálmántól. — A kosár. 
Színmű Csengey Gusztávtól — A gyermekek órája. 
Költemény, Longfellow után: K. G.-Gyertyagyuj- 
tás előtt. Apró csevegések egyről-másról, Lacházy- 
tól. — Október hó jelenségeiről. Közli: Kőszeghy 
Géza. — Feleletek, kérdezősködések. — Minden-

•
félék. — Betűtalány, fzátigta'iny, sakkfelalvánv
szerk. üzenetek, hirdetés. — E:en rendkívül érde
kes 38 hasábra terjedő, elegáns kiállítás i, gazdag 
tartalmú lap megjelen havonként kétszer; elő.ue- 
tési ára felette csekély, negyedévre t frt. félévre 
2 frt.„Szerkeszti és kiadja Dolinay Gyula. Buda
pest Ősz utca 15 sz.

A „Hasznos Mulattató" cimü ifjúsági folyó 
iratra különösen felhívjuk az ifjúság figyelmét. E 
havonként kétszer, szines boritékbm megjelenő 
díszes folyóirat a serdültebb korú müveit ifjúság
nak van szánva. A 20-ik füzet következő tarta
lommal jelent meg: Őszi reménv. Költemény, Re- 
vicky Gyulától. — Utszéli történet. Ríjz, B. Büt- 
ner Linótól. — Gondolatok, németből. Mire ta
nít az élet? Elb széles, Revicky Gyulától. — Ado
mák. közli: Pataky István. — A hegyekről. R -sz  
K—ntól. — H ilottak estéjén. Költemény, Somló 
Sándortól. — A halottak ünnepe. Rajz. _ A szé
kelyföldről. Dolinay Gyulától. — Valamit az órá
ról és a nap beosztásáról. Közli: Kőszeghy Géza. 
— Apróságok. — A török néptanító. Közli: Kraj- 
tsik Soma. — Innen-onnan. —Vegyes közlemények.

Számrejtvény, rejtett szó, szófeladvány, meg
fejtők nevei stb. -  A ,.H. M." előfizetési ára fél
évre 2 frt. negyedévre 1 frt. Szerkeszti és kiadja 
Dolinay Gyula, Budapest. Ősz utca 15 sz. A két 
testverlap ára félévre 3 frt. 70 kr.

KÖZGAZDÁSZAT.
(Királyi elhatározás a kisbirtokosok 

földhitelegyesülete ügyében). A magyar 
kisbirtokosok országos földhitelegyesületét 
létesítő bizottság mint annak idején jelentve 
volt az általa célbavett nagyhorderejű in
tézmény létesítése érdekében szükséges 
mozgalom megindítása előtt, az ügy mi
nél nagyobb sikere kedvéért, kaldöttségi- 
leg járult f. évi jul. 5-én k i r á l y  őfe l sége  
elé, hogy legmagasabb erkölcsi s anyagi 
támogatását kérje ki az egyesület részére. 
A felség már a küldöttség elfogadása al
kalmával hangsúlyozta, hogy a kisbirto
kosok hitelügyet sz ivén h o r d j a  és ez 
osztály hitelviszonyaiuak rendezésére szol
gáló földhitelegyesületet a maga részéről 
is támogatni kész; most pedig egy királyi 
kéziratban, mely a pénziigyminister útján 
közelebb a létesítő bizottság tudomására 
hozatott, kijelentette, hogy magánpénz- 
tárából 10,000 forintnyi összeggel járul az 
egyesület életbe léptetésének előmozdításá
hoz, mely összeget teljesen kamatmentesen 
és viszszafizetés kötelezettsége nélkül él
vezheti az egyesület. Egyidejűleg kimondá, 
miszerint az e g y e s ü l e t  e l n ö k é t  és al 
el n ő k é i t  ez állásukban az egyesület alap- 
szabályi tervezete értelmében, mindenkor 
a koronázott m a g y a r  k i r á l y  e rős i -  
t end i  meg.  A király ezen legmagasb 
elhatározása, mely a kérdéses hitelintéz
ménynek megalkotását oly nagy mérték
ben elősegíti s annak kétségnélkül oly nagy 
erkülesi boderőt kölcsönöz, az e l ső  e s e t  
M o n a r c h i á n k b a n  a r r a  nézve,  hogy 
m a g a  a f e j e d e l e m  j á r u l  pénz-  s 
h i t e l i n t é z m é n y  l ét es í t éséhez.  Maga 
az összeg, tekintve, hogy a gyűjtendő ala 
pltváuyok összegéből egyszersmindenkorra 
csak tiz százalék fizetendő be készpénzben,
100,000 f r tnyi  a l a p í t v á n y i  t ő k é n e k  
felel meg; sőt még ennél is nagyoFb ér
téket képvisel az egyesületre nézve, a mén 
nyiben t e l j e s e n  k a m a t m e n t e s  és 
v i ssza  nem tér í t endő.  Ezen legmagasb 
fejedelmi tény által maga a király a ma 
gyár kisbirtokosok hitelügye rendezése 
iránti jó akaratának tényleges pénzbe i 
hozzájárulása s az egyesület kormányza
tára való befolyásának biztosítása által 
adván kifeje ’ést, egyúttal oly solidaritásba 
hozta a létesítendő országos közintézettel 
legmagasabb személyét, mely azt nem csak 
a létesítés idejében, hanem a késő utókor
ban is a megbízhatóság és erkölcsi szilárd
ság lég  n a g y o b b  mér t ékéve l  ruházza 
fel. — Most már csupán a társadalmi tá
mogatás mérvétől függ, hogy a felség ál
tal nem csak létrehozatni kívánt, hanem 
állandó védszámyai alá is vett nagy hi
telszervezeti mű a hazai nagyszámú, élet
revaló, de hitel dolgában támogatásra szo
rult kisbirtokos-osztály számára mielőbb 
a kellő számú alapítványok tétele által 
tényleg létrejöhessen.

— Egerből Írják, hogy ott a borter
més mennyiség és minőségre nézve is ki
elégítő. Ara egy 56 literes akónak 4—5. 
frt. Ezen áron szedik a borkereskedők a 
jó hamisítatlan bort, de igy sem talál ve
vőre az eladandó mennyiség. — Ez is egyik 
gyümölcse az Ausztriávali átkos közgaz
dasági házasságnak. Drága és értékes ter
ményeink nyakunkon maradnak, holott ha 
nem szorulnánk oly nagyon a pénzre, és 
önálló vámpolitikánk volna három-négy
szeres árakat vehetnénk be értük.

GABONA ÁRAK
a f. é. október hó 27 tartott hetivásáron.

Búza 1U0 klg.
Löszt. II. oszt. III. oszt. 

ft. 11.40 ft. 10.80 ft. 10.30
Kétszeres „ „ „ 9.10 T) 8.70 „
Rozs „ „ „ 7.90 V 7.50
Árpa „ „ „ 7-80 M 7 . -
Zab „ . „ 6.80 r> 6.60 „ —.—
Kukorícza . 8 . - o 7 . -

Hajdina 100 klg. ft.
Széna » n n 3.—
Szalma fi n 1.20

NAUV FERE.VCZ 
laptulajdonol.

H A K 8 C H K . M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős nerkeaitó.____  Seerkeeitó tár*.

Meghívás.
A „pécsi korcsolyázó egylet” ez évi 

alakuló k ö c g y tt l6 s é t  f. h ó ' 4  é n  d é l 
u t á n  3  A ra k o r  tartja meg a tornacsar
nokban, melyre az egylet t. tagjai ezennel 
meghivatuak.

Pécsett, 1877. november hó 1-éo.
A a e ln ö k sé g .



t ’8. k. sz. mohács-pécsi I 
Kir. szab. pécs-barcsi I

Hirdetmény.
Folyó év november hó lő-töl 

kezdve a mohács-pécsi s pécs-bar
csi vasúton

egy uj menetrend
lép érvénybe.

A személy szállító vonatok in
dulási idejei a kifüggesztett menet
tel vekből vehetők ki.

Pécsett, I877. november hó 
I -én.

A mohács-pécsi, s 
pécs barcsi easüt üzlet vezetősége. 

oho (1 1) K e lle m iy .

4603 2Í4 (3—2)
szám

Mohács-pécsi vasút. 27-7 (2— 1)

Hirdetmény.
Folyó év o k tó b e r  J i l -é u  életbe 

lop, ihKí (lunngőzhajótársnlati p ó n ta -lia -  
jó ti Budapest és Orsóvá közli

uj menetrendé
. ’vién az ra 25 perckor délután Mo- 

b á c s r á l  i n d u l ó  17. szánni hajó csat
lakozási helyi vonat csak h é tfő n ,  k e d 
d e n . e a i i tö r tö k ö n  és p é n te k e n  top
közlekedni; né- a hét többi napjain a 
-zcinély szállítás Mohács és Pécs közt a 12 
ra 30 p. délkor Mohácsról induló 51. 

-zárna vonattal eszközöltetik.
Kelt Pécsett, 1877. évi okt. hó 20 011.

A mohács-pécsi vasút üzletvezetöségc.
K e lle m f .v .

27!i i 2- - I >

Hirdetmény.
Alólirt közséf: elöljárósága részéről 

közhírré bozatik, hogy Izsép községe a 
regálé jogot az uradalomtól miután meg
vette. > zen jogot 3 (három) egymásután 
következő évre — f. é. n o v e m b e r  h ó  
11-én d é le lő t t  ÍO ó r a k o r  Izsópén a 
község házánál árverés utján fog bérlte 
adatni.

F.setleg 20 évi haszon élvezete is el
adandó lészen, az ez iránti feltételek Izsép 
özség túrájánál hetekintpetők.

Kelt Izsópén, 1877. évi okt. hó 25-én.
S ’ umuptr Miklós, Balassa Bálint,

h. jegyző biró.
15760 1-77 272 (3 —2)

Árvpmsi hirdetmény.•/
A | éesi kir. e f. törvényszék telek- 

tör,w, < sztálya részéről közhírré tétetik, 
hegy S  ’ Ilermanu, mint özvegy Haris 
Telin-],, engedményese felpere-nek 254 

és j . ulékai miatt alperes Sobr

telekk. 1877

Árverési hirdetmény.
A mohácsi kir. jbiróság telekkönyvi 

osztálya részéről közhírré tétetik, hogy 
Farhner Jeau telperesiick 200(1 Irt toké és 
járulékai miatt alperes Appelshoifer Emí
lia úgy is mint néhai Farhner Frigyes 
örökösének biróilag lefoglalt, alperes s né
hai Farhner Frigyes nevén a mohácsi 
3006 szánni tjkvben 116. hsz. és 58a 
összeirási szám alatt felvett és 8000 frt o. 
é. g ő z m a l o m  a becsár kikiáltása s az 
alább következő feltételek alatt közárve 
résen eladatui rendeltetvén, arra határna
pul 1877. év i n o v em b er hó  30-1 k 
n a p ja  és szükség esetén az árverésnek 
becsáron alól is eszközlésére második ha
tárnapul 1 8 7 7 . é v i d ecem b er h ó  31. 
n ap ja  mindenkor e járásbíróság telek 
könyvi irodájában d. c. 10 órára kitüzetik.

Feltételek:
1. Az árverés kezdetével a becsár 1<> 

"lo, Vagyis *00 frt o. c. bánatpénzül az 
árverező biró kezére leteendő, mely a ve
vőtől az utolsó vételári részletbe számítás 
mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár 
egy részét az árverés után 30 nap, egy 
részét az árveréstől számítandó három hó
nap és az utolsót az árveréstől számítandó 
öt hónap alatt, mégis az utóbbi részletet 
mindenkor 6 °/0 kamatokkal ezen járás 
bíróságnál lefizetni.

2. A vevő az árverés után azonnal 
birtokba léphet, a tulajdonjogi bekeblezés 
azonban akkor fog eszközöltetni, ha vevő 
az árverési feltételeknek eleget tett.

3. Felszólittatnak a jelzálogos hitele
zők, hogy kik nem ezen telekkönyvi ha
tóság székhelyén, vagy annak közelében 
laknak, a vételár felosztása alkalmával le
endő képviseltetésök végett ezen hatóság 
székhelyén megbízottat rendeljenek, s azok 
nevét és lakását az eladásig jelentsék be, 
ellenkező esetben hivatalból kinevezendő 
gondnok által fognak képviseltetni.

4. Végre felhivatnak mindazok, kik 
a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más 
igényi, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, igénykereseteiket jelei) hir
detmény közzétételének utolsó napjától 
számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi beje- 
leutvényeiket pedigaz ingóságokra nézve az 
árverés kezdetéig, habár külön értesítést 
nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóság 
nál benyújtsák, különben azok a végrehaj
tás folyamát nem gátolván, egyedül a 
vételár fölöslegére fognak utasitiatni

Kelt a mohácsi kir. járásbíróság, miül 
telekkönyvi hatóságnál 1877- évi október 
hó 11-ik napján.

és mje született Sobr Lotti je- 
l i, >i lakosoknál biróilag lefoglalt.

Ír’ toké 
A1 l> i ; I 
1.1
a j.c-i 47)39. >z. telek jegyzőkönyv ben f,i- 
V, u 4G4*. hszsz. s zo l  lő fekvőség és 
p ii cc GIG frt bocsát mellett, úgy a p'csi 
2i l  ü >»ánu telt ^jegyzőkönyvben felvett 
741 7 1 S/.-Z. ízőllő ftkvőségnek és j> ncé- 
u, k J/4 léfZc 2< 6 fit 75 kr. becsár kiki
á ltsa  .«; z alább következő feltételek a'aít 
1 öza; verésen eladatni rendeltetvén, »rra 
i a á;n; ji'il 1877. év i n o v e m b e r  h ó  
20 . ü a p j a  és szükség esetén az árverés 
in' b,esaron alól i> eszközlésére második 
atámapul 1877. év i d e c e m b e r  h ó  

2 0 , n a p ja  mindenkor a pécsi kir. tör 
vény szék telekkönyvi irodájában d. e. 10 
órája kitüzetik

Feltételek:
1. Az árverés kezdetével a becsár 10 

“ 'agyi* 61 frt 60 kr. és 20 frt 67 kr. 
bánatpénzül az árverező biró kezére le
teendő. mely a vevőtől az utolsó vételári 
részletbe számítás mellett visszatartatván, 
ezek tartoznak a vételár */» ré zét az ár
verés ntán azoüDUi. 1 részét az árverés
től -zámjtaudú két hónap és ' ,  részét az 
árveréstől számítandó négy hónap alatt, 
mégis az utóbbi két részletet mindenkor 
ti u „ kamatokkal ezen töl véryszéknél le
fizetni.

2. A vevők az árverés után azonnal 
birtokba léphetnek, a tulajdonjogi beke
belezés azonban akkor fog eszközöltetni, 
ba vevők az árverési feltételeknek eleget 
tettek.

3. Felszóliittatnak a jelzálogos hite
lezők, hogy kik nem ezen telekkönyvi ha
tóság székhelyén vagy annak közelében 
laknak. a vételár felosztása alkalmával 
leendő képviseltetésök végett ezen ható
ság székhelyén megbízottat rendeljenek s 
azok nevét és lakását az eladásig jelent
sék be, ellenkező esetben hivatalból kine
vezendő gondnok által fognak képviseltetni.

4. Végre telbivatuak mindazok, kik 
a lefoglalt javak iránt tulajdoni, vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi bejelentvényeiket 
pedig ingóságokra nézve az árverés kez
detéig, babár külön értesítést nem vettek 
is. ezen telekkönyvi hatóságnál benyújtsák, 
különben azok a végrehajtás folyamát nem 
gátolván, egyedül a vételár fölöslegére 
fognak utasittatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak 1877. október hó 5-én 
tartott üléséből

kiadta
É r t i  Ig n á c ,

________  kir. törvényszéki jegyző.

2238 sz. 2 7 0 ( 3 - 2 l
ki.

Pályázati hirdetmény,t, •

Az üresedésbe jött V i l l á n y ,  V irá 
gén és H e re z e g  8 /.e iit i n ú r t o n  hó/.. 
> égek  egyeteméitől állói villányi körjegy 
zőség egybekötve 1000 frt készpénz fize
téssel, szabad lakás és 3 */2 hold told ha 
rzon élvezetével, f. é. X e v e m lte r  lió  
1 8 -lk  n a p j á n a k  re g g e li  8 ó r á já n  
Villány község házánál választás utján 
fog betölterni.

Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik 
ezen állomásra pályázni óhajtanak, miként 
a választásra kitűzött határnapig alulírott
nál beuyujták kellően felszerelt kérvényei 
két.

Gárda lö7T. October hó 8 áu.

K is s  A la d á r
hely. szbiró.

I H á l á n  v i l a t k o z a t o k

I

fj.

I

a HOFF-féle maláta készít
mények által a kőhhurut- 
bul és étvágyhiányból való 

meggyógyulásért,
A es. k. udv. malátagyár tulaj

donosa Hof f  J á n o s  úrnak, Becs, 
Graben, Branuerstrasse 8. Buda
pest, Kalapufea 10.

Embertársaimnak hasznot teendő 
j í  kötelességemnek tartom közhírré 
Ijg tenni, hogy 2 gyermekem, 2‘T, éves 
k Johannám és 7 éves Marim, ki 16 
¥  héten át köhhurutbau és hányásban 
Q szenvedtek, a Hot (féle malátaeu- 
^  korkák és a malátaliszt rövid hasz- 
^ nálata után teljesen helyreállottak 
£ és előbbi jó étvágyukat vissza- 

í  nyerték. Jh
Legbensőbb hálámat kifejezvén 

e maláta készítmények feltalálója- 
nak vagyok tisztelettel

Dann inger Karolina. 
Budapest, Józsefváros, Magdol- 

na-utca 2
Dr. Fiedler úr rendelete folytán 

kérem szíveskedjék nekem csecse
mőnek való malátatáp lisztet 2 
szelencével postai utánvét mellett 
küldeni. Tisztelettel

Ulrich Ignác, vendéglős. 
áfV* Kapható Pécsett Zuckcriuaudl 
A. füszerkereskedésében, Ferenciek 
utca —

k e l e t i  Z h -á -T o o r-u .
melynek folytán kivitelünk keletre majdnem teljesen megszűnt, arra kénysze

rít, hogy

chiiia-ezustúru gyárunkat
ahbabagyuk, s hogy a legdíszesebb cliimie/üst árú állá gyártmányokból álló 
roppant készletet tetemesen az előállítási áron alól árúba bocsássuk. Kimerítő 

árjegyzék kívánatra ingyen s bénnentve küldetik.
|3SST E e* * á lllto tt á ra k .

a:zeli'tt, most csak azelött. most i•sak
Gdrb kavéskaláii ft ,3.50 ft 1.50 1 drb vajtartó ft 5.— tt 2.■—
G „ evökalan v 7 50 _ 2.h( > 1 1 Il  gyertyatartó rt 8.— V 3.—

G „ asztali k*;s „ (.50 2.«0 ii drb késtarti Jt 5. — n o.7t*
G „ „ villa „ ;.5o 2 bO 1 „ cnkorfogii V 2 50 V 1.
1 jjevefineritö kai: n̂ 5. 2.:ío i; „ csemegekés » G - o50
1 „ tejuserit" kalan „ 3 J 0 r 1.50 n . villa „ G.— r o.:»< ►
1 „cukortait*’> lakattal ft II s. I „ mitarto p n 0.70

83
zü B  3 8 § »

Legújabb s zárkészülekkel biró iuggomh-gárnitura 1 ftért, parafadugó ehiuae/.üst 
tVjjel és 40. kr. 1 drb dohány szeleneze 2 ft. Továbbá díszes tálcák, theakannák, 
girandolok, cukorssóró, tojás sze'Vice. logpiszkáló tartó, olaj és ecettar.o s még 

számos más cikk báiuttlatog olcsó áron.
( kü l önös  t i g y e l e mr e  m é ltó .  "3RS 

Irii. cvőkalán imind e 24drb összesen egy díszes tokban 24fit. helyett csaklOft.
„ kés I Ugyanez británia ezüstből 24 drb tokkal csak 7 ft.
„ vilin j Levél beli megrendelések gyorsan és lelkiismeretesen telsesit- 

letliek.
í ' K E I S  E . Becs (Kothentkurinstrasse 29. sz. a.)

-  /sSléká

iivéskaláu’
2<>S (12—*))

A szegedi 
országos kiül- 

lg? Utason F ig y o lm e z te té s . érdem
éremmel tün- 
tettetett ki.

Bátorkodom a tisztelt közönséget, valamint tisztelt vevőimet figyelmez
tetni, miszerint saját felügyeletem alatt a leggondosabban készített, a buda
pesti kereskedelmi kamara által címlapom mint védjegy ,00/1S7S számmal

Sgj ellátott és hatóságilag engedményezett
'Twi ___  —sósborszesz

az alább következő cégeknél mindenkor valódi minőségbe e r e d e t i  árakon 
kapható P é c s e t t : Reeh Vilmos, Kisí rt János, Bu ’hcr W., Mesterliázy, 

fjgf Korácsics K.. Sipáét Istv., Föglcr M. és Muldini L. uraknál.
Tisztelettel

255 (6—4) VI.
Bárvárt Károly,
Ver. Sfagy-ife&ő-gtca j 8. sz. alatt 

Budapest.
.jífe jws* ;e&- tr; 'Jfyz síjjje %&£ "St>

!f 4. Isi iiiegfsitliitva a k a r  lenni !!
a z  n e  o l v a s s a  e z e n  h i r d e t é s t  2ö(> 5  f )

A fehórnemii- és vás/onárak különleges
I té c s .  K i i r t n c r s l r . s s c  ÍJ . t .  e m e l e t .

..liij szolgalat ir.it mir a legtávolabb vidékeken isme;

gyara
vannak gyé ve, np úgy

a lég .|i> .1,1, i-s legjobb lelc rnein iI>k"t .4 vaszonarukat, mint azelőtt, es készpénz 
vagy utánvét mellett kóyeíkezó szabott ar .k szerint kübli meg. Azon áruk, a melyek

a melyek allitja eb tizet
nem tetszenek becsereljetnek és vissza is vetetnek

Á r je g y z é k e k  é s  m in tá k  in g y e n  és  b éru ien tv e  k ü ld e tn e k .
(■ rti-iiürck siliori f-szeres sima melle! 7 l.öo. 1.75, 2. 2.50. gazdagon diszitett mellel 

‘ t.óö, 2. 2..iO. 3. hímzett tuellel t. 2.JS), 3. .3.50. valódi csinos cosmonosai perkatb.d; vagy 
i.ascis oretoiibd f. 1.50, 1.75. 2, 2.50, valódi ostort szövetből f. 2, 2.50. .3. valódi tiszti 
v szuab d I'. ,3, 3.50, t. rumburgi vaszonb d f. 1. 4 50, 5, ij, 7.

töityák. pauiutos vaszonb d C. 1. 1.50. tiszta lenből készült vaszonb d f. 125 1 50 rum- 
burgibol (. 1 75. 2. 2.50, parkéiból f. 1.50, 2, 2.50. 

fiullerok, tucatja t*s kezelők lel tucatunk.-at legújabb divituik 1. 2. 2.50, 3.
Zsenkcndük tiszta vászon, fehér 0 darab ipkint f. 2, 2.5 ). 3. 4. 5. (>. szövött színes szé-

bAkel f. 3. 3.50. J 5, it, pamutbatiszt színes széllel, szintirti f 1 1 25. 1.50.
AUú /.ubbonvuk. gyapotból f. 1. 1.25. 1.50. 1.75. 2. Merino valódi t szt* gyapotból f. 

2 ’iO. 3. 3..r». 4. telselyem I. 2 50. 3..i'). eg.*>z selyem l. .>. ií. 7, 3. szövött zubbonyok f.
2.4(0. J. J - '0 .1 rcpe 1. 3, 3.50. 1. 4.5 *. getyak 1; is.ni ■> sz ivetek!) d. ugyanazon árért kaphatok. 
Ferli-haruii, ak, a legjobb min őségnek ti paroukin’. f. 2. ^.50. 3 .1.50. 4 -12.
\ü i Ingek, sjítéli, tvjJájsvl vagy a nélkú! f. 1.15. 1.5o. szegély diszitéss-.d tetszés szerinti 

kivágassa! 1. 1.7.-». 2. 2.;>o, bímzszzkkel I. 2, 2.2íi. 2.50. angol szab - bimzett szegéivlyr* 1 f. 
2 25. 2.50. .3. valódi tiszti vászonból nvij ,-gl vagy a nélkül f. 1.75 2. 2.25, szegély diszi-
r.,>W f  2- 2.2:>. 2 .)). 3. hímzésekkel t. 2 7.3, 3. 5.51, i. kézi munkával f. 2.25, 2.5(1, 3.

Il lírt nu  saillpk legfinomabb s Hónból, szegél v díszít issei t. 1.25. 1,50, 2. hímzésekkel f 
1 75, 2. 2.50. 3. hibiáét^ díszítéssel f. 2.7.5. 3. 3.50. 4. batiszt-clairb d f. 4. 3. K parkettról 
1 1 75. 2, 2.50.

\u-nadrignk . siffon. segély diszites.ei i. |,2.5, 1.5o, hímzésekkel f. 1,50, 1.75, 3, hímzett 
Jí>zitéssel !'. 2. 2.50. 3, parketb d 1. 1.50, 2. 2.5o.

iÖr-Sjeofcnyik. legjobb sillonból, -zegelylyel vagy szeles taglalással f 1.75. 2, 2.25, fod- 
loiLal f. 2.25. iz.i)ü. 3, uszalyszoknyak szeg-lylyel vagy széles foglalássá) f. 2.50. 3. tó'jro - 
ka! f. 3. 3.Ő0. i. liinjZéfScí !• 4. 5. ij. parkét szoknyák !’. 2, 2.50, 3. 

linzi-vászon, tiszta len. i i  ce^l. sz.des. 215 meter bosszú f. 7, 3, H, 10. 
freas-vászoii. tiszta le-. 80 ceíjí. szítás. 29 meter hosszú f. 13, 14. 13. 18.
Irlandi szövesd vászon, tiszta len. 33 riieíer Ui,szzg f. 20. 22, 24. 27. 30, 34. 37, 41;. 
Kntuhurgi vászon, tiszta len. 41.5 meter hosszú f. 34. 35. 20, 27, 28. 30. 35, 40—10J 
Uppilök. varras nélkül, tiszta len, 152 cent, széles, 234 cent. liósszn ti darabonkint I.' 

10.50, 18. 2O.5O. 22. 170 cent. széles, 234 cent. hosszú t> daraboukint f. 13, 20. 21.50 24 
20. félvaszoti 150 cenj. szeles 224 cent. bosszú 0 daraboukint f. 10. 12. 14.

Asztal terítékek, Ó szemeiét- t. 4.75. 5.50. 5.75. 0.50, 8; 14 személvre f. 9. 10. 11 12 
13, 15. damast 0 személyre f. lg. ti, iá, Uj. 18; 12 személyre f. 2f. 22. 2d! 20, 28. 32 
lelzaszou 0 személyre f. 3.50, 4. 4.50, 5: 12 szeioslyr: f, 0. 7, 8. 3.

kavelerüés, tjszta len. 0 személyre f. 0. 7. 3, 9. 10. 12; 12 szewé'vre f. 10. 12, 14 10 
20. 24, félvászon 0 személyre 1*. 3.5(1. 4. 4.5(1; 12 személyre t. 0. 7, 8. - 

H áló  kábátok , ö ltönyük , a^yneu iüek , leány  es’ gyerm ek fe liérnem üek  vala
mint minden e szakba vágó aruk, az árujegyzékekben világosán láthatók. Mindennemű tu
dósításokra készségesen ée ingyen válaszoltacik.

i

K IH m w  M É G  I '  Í I U T M A  !

A !\Haager W.-féle
Érdemjelt'riit'"'Jcl 1 cs. kir. kizár. szah. valúdi, t is z ta _____

c  Jz: a -  m  á -  j  -  o  1  'a- j
mely :t orvosi tekintélyek nltal niegvizsgálttatott és k ö n n y e n  
e m ész th e t ő seg e  folytán gyermekeknek is ajánlható mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m el s tü d ö h a jo k  
tCÖrvély, J a g u u a to k , k e lé sek  b ő r k iü té s e k , m ir ig y -  
b a jo k , gy e n g esé g  slb. ellen.

E gy ü v eg  a ra  1 Irt. kapható gyári raktárban: B ecsb en  
H eu m a rk t 3  szám  a. **) valamint a osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jóbbnevü íiUzerkereskedésekben.

t ’ M  ^ 1,1 I kapható: K o v á c s  M. gyógyszertárában, I{ eeb  
Vi lnius ,  B la i ih o r n  31. és 8 im «tn J á n o s  füszerke- 

reskedésébeu. B a j á n :  B o z s e k  és G e l l e r  ma un gyógyszertárában, M i 
e b i t  s tüszerk. H o lt á c s : L u i z e r  V. és P y r l t e r  J. gyéigyszert. S /.ig c t-  
v á r o t l  s E á z i t s  V. O c s o l k á  1 és Ba g ó  (Üszerkeresk. Z n m b o r b a u :  
We i d  i n g e r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csukamáolajt árulnak. Kikerülendő e megcsalatást kéretik a kö 
zönség csak olyan üveget mint 1) ő rs  eh-féle c s u k a  máj o l a j j a lmeg-  
töltóttnek tekiuteui, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
M/ V r l *1 /  m A  scl,iífllíllí !,eui nemzetközi sehkötő szerek, és a nevyorki 

Hall es Kukl-féle „tsozodont gyár* főraktára. 278 (6—1)

Nyomatott Taizs Miháiyuál Pécsett 1877,

16669/1877 271 (3—2

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. e. f. törvényszék telek

könyvi osztálya részéről közhírré tétetik, 
hogy Hegyi Emma pécsi lakos felperesnek 
200 frt tőke és járulékai miatt alperes 
öreg. Kaszás József, ifj. Kaszás József ég 
neje született Vörös Róza. úgy Kulin A lolf 
szilágyi lakosoknál biróilag lefoglalt, a 
szilágyi 81. számit telekjegyzőkőnyvben 
felvett 26/6 számú ház és */4 telek,  va
lamint ennek l ege l ő  i l l e t ő s é g e  920 
írt o. e. bees.ir kikiáltása s az alább kö
vetkező felietelek alatt köz á r  v e r é s e n  
e I a (I a I n i rendeltetvén, arra h ilárnapul 
IS 77 . év i n o v e m b e r  h ó  ‘J l - i k  
n a p j a  és sziiKség cselén az árverésnek 
becsáron alól is eszközlésére második há
túi napul 1877. év i d e c e m b e r  bő  
2 1 -ik  n a p ja  mindenkor Szilágyon a 
községi házban d. e. 10 órára kitüzetik.

Fettétel k\
I. Az árverés kezdetével a becsár 10 

°/0. vagyis 92 frt o. é. bámttpénzzül az 
árverező biró kezére leteendő, mely a ve
vőtől az utolsó vételári részletbe sim ítás 
mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár 
'4 részét az árverés után egy hó alatt.
7> - '  ■’ ■7y részét az árveréstől számítandó két hő
im p alatt, mégis az összes részletet min
denkor 6°/0 kamatokkal ezen törvényszék
nél lefizetni.

2. A vevő az árverés után azonnal 
birtokba léphet, a tulajdonjogi bekebelezés 
azonban akkor fog eszközöltetni, ba vevő 
az árverési feltételeknek eleget tett.

Az árverés öreg Kaszás József és 
neje Kossá Katalin (' 7 és 8 alatti szol
galmi jogának tekintetbe vétele nélkül, to
llút tehermentesen fog eszközöltetni és ezen 
szolgalmi jog a vételár') il fog kiegyenlí
tetni.

4. Felszóliittatnak a jelzálogos hitele
zők, hogy kik nem ezen hatóság székhe
lyén vagy annak közelében laknak, a vé
telár felosztása alkalmával leendő képvi
seltetésök végett ezen hatóság székhelyén 
megbízottat rendeljenek; s azok nevét és 
lakását az eladásig jelentsék be, ellenkező 
esetben divataiból kinevezendő g„u Ínok 
által fognak képviseltetni.

5. Végre felhivatnak mindazok, kik a 
lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni véltük, igénykereseteiket jelen hir
detmény közzé éviének utolsói napjától 
számítandó |;> nap alatt, elsőbbségi beje- 
1 ntvihíveiket ji ' lig ingóságokra nézve az 
a yeres I. oz(|;té’g, habár külön értesítést 
m iii vetlek in c* oi telek üuyvi hatóság
iid benyújtsák, klllöubeu azok a végrehaj
tás (olyanját n in gátolván, egyedül a vé
telár Illőségére lógnak u’asittatoi.

A pécsi ku’.vyi törvényszék mint te
lekkönyvi hal'Ságnak 1*77. u'it 7,. ^ 
tartott üléséből

kiadta
É rti Ig n á c ,

kir. törvényszéki jegyző

Xj iij ts tm k  k eze t a  (szeren- 
Cx ó n p k !

375,003 bírod, márka 
vagy 218,750 frt.

l«-nyereményt nyerheti a Ip^ujabbaii romié 
Zoli. az állam áltál eogeilélyezett és tfaranti- 
ropott pénzsorsolas 1n.1l.

Az uj terv oly előnyösen van berendezve 
hogy néhány li nap alatt 7 sorsolásánál 42000 
nyeremény jatszatik ki. melyek közt van a 
175.000 bir. markas vagy 218750 frt főnye
remény nevezetesen pedig: 

bir. márka

I

bir. marka
nyerem. 2 .0 ,000  7 nyer. 15,000

- 125000 1 „ 12.000
* 80.000 23 „ 10.000
,  00.000 3  ̂ swoo
, 50.000 27 5,000
* 40,000 52 ,, 4,000
r. 10,000 2íX) 2 400
e 10,000 410 ,  1.200

25.0 00 021 r 500
.. 20.0 0 0 700 .  250

stb- ®tb- 2(),035 ,  138
Lzen. az allani áltál rendezett és garanti- 

rozott nagy sorsjáték közelébb törtenend*) első 
húzására, mely mar Juoius 13-án és 15-én 
történik

1 egosz eredeti sorsjegy ara G marka vagy 
l;a 1 ^ marka vagy l S/4 l’rt. 1 negyed
8 márka vagy 90 krajcár.

Minden megrendelés az összeg beküldése 
vagy utánvét mellett a legpontosabban esz
közöltetik, s minden megrendelő megkapja az 
allam címerével elltott eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos játék
terv ingyen küldetik meg, úgy szintén a húzás 
után azonnal a sorsolási lista.
. . nyeremények kifizetése az állam garan- 

fiája mellett azonnal történik vagy postán való 
küldés altul, vagy nagy összeköttetéseinknél 
fogva az osztrak-magyar birodalom minden na
gyobb varosában velünk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankhazunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy szerencsének örvendtek, s igen sok nye
remény közt többször a főnyereményt is 
tőlünk vett sorsjegy nyerte, melyek az illető 
érdekelteknek közvetlen ki lettek fizetve.

„Keméljiik tehat. hogy ily biztos alapon 
levő vállalatunk tömeges részvétnek fog ör
vendeni. Szives megrendeléseket minél előbb, 
de minden esetre még f. é. november 15-dike 
előtt kérünk 273 (6 - 2 )

Kaufmann és Simon
bank- és váltó-üzletének Hamburgba küldeni.

Mindennemű államkötvények, vasúti rész
vények és kölcsön$orsjegyek megvételnek vagy 
eladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mondanunk 
a bennünk eddig helyezett bizalomért, melyet 
szives megrendelőink pontos és lelkiismeretes 
szolgálnia áltál ezentúl is legfőbb törekvésünk 
kend kiérdemelni.


