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Az idők és módok!
Azzal m entegeté hazánk jelen 

nyomorult állapotának m egterem tője, 
a haza álbü 'cse a negyvennyolezas 
alkotmány biztosítékainak és főré
szeiben m agának az alko tm ánynak  
feladását, hogy a megm entett, iga- 
zabban ujjáterem tett 67 iki alapon 
majd visszaszerezhetők lesznek az 
elejtett jogok, — noha néhány év
vel azelőtt a G l-ki feliratban annak 
ellenkezőjét á llíto tta  és e részben a 
n- mzet osztatlan helyeslésével ta lá l
kozott.

Nem őszinteség h iányának , ha
nem az öregséggel járó  g y en g eség 
nek tulajdonítjuk e nagyszerű  botlást, 
melynek keserű következm ényei alatt 
nyög a m ag y ar haza a K árpátok tó l 
a Dráváig oly súlyos betegen, hogy 
már is oda túl A usztriában e lérke
zettnek vélik  az időt arra, hogy a 
liarmas bérez és négyes folyó á t
szelte és határolta örökséget jogos 
m artalékul bekebelezzék az egységes 
birodalom egyedül boldogító k é tf jü  
sasos gyom rába, mint ezt a reánk 
ok tro j ált czim ereken m ár oly  régen 
jelképezik.

De h ián j'zo tt az őszinteség azok
nál, kik a 67-es alkotm ány aúta 
hatalm at kezűkhez nyervén, abban 
m agukat minden áron m egörökíteni 
törekedtek.

A választási v isszaéléseket, a 
hivatalos erőszakot, a vesztegetése
ket, gy ilkosságokat, az erkölcstelen
ség terjesztését azzal m entegették, 
hogy ezek szükséges eszközök vol
tak a 67-es alkotm ány m egvédésére 
az ellenzék tám adásai ellen, pedig 
ha m esterük szavára hallgatnak , — 
akkor feladatuknak kellett volna is 
merni, hogy a korm ányhatalom  m i
előbb az ellenzék kezére jusson, m ely 
egyedül alkalm as elem volt arra, 
hogy a megmentett alapon tovább 
indulva, kiküzdje a függőben m aradt 
közgazdasági kérdéseket úgy , mint 
azt a búza érdeke m egkívánja.

Azonban ez u raknak  nem lehe
tett iuyökre, a korm ányhatalom tól 
megválni és mi vezérelte őket te t
teikben , azt szomorúan tanúsítja 
azon gazdálkodás, mely az országot 
az állam i tönk felé ju tta tja . —  Ezen 
urak csak  azért perhorrescálják  a 
reichsrathot, — m ert ez alig  engedné

meg az ilyr gazdálkodást, ú gy  mint 
a m agyar alsóház, m ely készsége
sen m egadta mindig a felmentést.

Azon roppant kormányi többség, 
m elyet az erkölcstelen fusió ám ításai 
m egterem tettek, az erős párt által 
erős korm ány ássa meg hazánk köz
gazdasági és azzal já ró  politikai s ír
já t, mert hiszen az osztrák  korm ány 
nem rendelkezik  oly tömör engedel
mes p ártta l m int a m agyar, a 67-es 
állapotok absurd itása tehát okvetlen 
m egkívánja, hogy a magyrnr korm ány 
mindenben engedjen, mert ez pártja 
segítségével mindent keresztül hajt
hat, mig az osztrák  kormány ezt 
nem tehetné és okvetlen leszavaztat- 
nék, m ár pedig szerintük az egyes- 
ségnek akárh o g y an , de létre kell 
hozatni.

Az osztrák  alsóház a korm ány- 
n j'a l együ tt helyesen fogta fel a 
helyzetet, és az alsóház soha sem 
volt jobb egyértelm űségben a kor- 
m ányuyal, mint akkor, midőn sziu- 
leg azzal elégiiletlen volt és 
a májusi egyezm ényeket halomra 
döntötte, tudták jól oda át, hogy 
T isza  ur mameluk seregével mindenre 
reávihető, m iért ne fokozzák köve
teléseiket oly m agasra, hogy ez ál
tal legfőbb óhajukat a politikai eg y e
sítést is mielőbb elérhessék.

Részletes szám ítások évenkénti 
ötven m illióra teszik azon sarezot, 
m elyet .M agyarország a vám közös
ség következtében fizet és örökre 
elveszt. Ez tökében egy  m iliiárd fo
rin tnak felel meg. —-  E g y  m illiár- 
dot m ár oda ajándékoztak 67-ben, 
midőn nem kö telességből, hanem 
m éltányosságból annak évi kam at
terhet M agyarországra róvíák, de 
az országot még sem óvták meg a 
további osztrák  követelésektől, m ert 
hát csak a m agyar törvényben áll 
az, hogy mi csak m éltányosságból 
vállaltuk  kötelezés nélkül e roppant 
kam atterhet, az o sztrákban  úg y  áll 
az mint kötelesség, ott a m agyar 
m éltányosság elismeréséről szó s in 
csen, hanem annál szivósabban kö
vetelik a bankadósság külön á tv é 
telét. H ogy a közös kiadásoknak 
csak egy csekéiy része fo lj'ik  vissza 
Magy arországba, azt jól tudjuk, ha 
már most ez összegeket tekintjük, 
hogy volna lehetséges az ily álla-

potoknak még egy  évtizeden át fen- 
állása ?

Ezzel azonban legkevésbé törő
dik a mi korm ányunk , főgondjai 
közé ta rtoz ik , hogy ez állapotok 
megterem tése után elvegye útját, 
módját az elégedetlen közvélem ény 
n y ilv án u lásáu ak , egyr büntető tö r
vényt bajt keresztül pártja , mely 
drákói szigorral Uldüzendi a becsü
letes, nem a korm ány által vásárolt 
sajtót és minden hazafias tör kvést, 
m ely kezébe adja az eszközt a 
Hayrnau-féie ostrom állapotot a n y ak 
tiló segedelm ével állandósítani.

íg y  hozza ezt m agával az előre 
tűzött czéliiélküli, esetről esetre kö
vetett, napról napra tengődő politika, 
mely' csak to lvajoknak és csalóknak  
kedvez, de a haza becsületes lakos
ságát vagyouilag tönkre ju tta tja , az 
ingatlan birtokot idegenek és uzso
rások kezére játssza és a haza mil
lióiból erkölcsi mételybe süllj'edt 
proletártöm eget csinál, m ely egyaránt 
képtelen saját jogait megvédeni, a 
mint a külellenség á lta l m egtám adott 
állam ot —  mert hazája akkor már 
nincsen —  védetlenül hagyandja.

Ez az eredm énye „az idők és 
módok'' tak tikájának . Közel már a 
tizenkettedik ó r a , ha addig sem 
ébred fel a nemzet léteiének megmen
tésére: úgy sorsát megérdemiette, 
korm ánya csak olyan, minőt meg- 
érdem lett 1

— T isza  és S/.éll m in iszterek
decz. 4 én Becsbe érkeztek és azonnal ta
nácskoztak az osztrák miniszterekkel az 
átmeneti időszakra vonatkozó törvényja
vaslatok megállapítása és szövegezése tár
gyában. ( Becsben előlcgeseu megállapítják, 
amint érdekükben áll, a magyar törvény 
hozás többségének feladata azt készsége
sen megszavazni. Tuue o regina quid op- 
tes sat.)

— Az osztrák-iuiigyar külü
gyi politikára nézve jellemző a magasabb 
körökkel összeköttetésben lévő és rendesen 
jól értesült „Journal des üebats" következő 
észrevétele: „A bécsi hivatalos lapok olya
nok, mintha .Moszkvában és nem Becsben 
Írattak volna. Nem hihető, hogy ez volna 
Ausztria-Magyarország politikája. — Az 
ilyen sajtó rágalmazza gr. Andrássyt." — 
Az a szomorú benne, hogy nem épen rá
galom ez.

— Kossuth Lajos a „Centem-
porari Review"-beu szót emel Oroszország 
további terjeszkedése ellen. Csípős satyrá- 
val ostorozza azon orosz ürügyet, mintha 
a háborúnak emberies czélja volna. Orosz-

ország csak eszközül használja föl Oláh
országot és Szerbiát, melyek a porta alatt a 
legnagyobb szabadságot élvezték, mint
hogy mindkettővel érezteti hatalmának 
nyomását. Ezen nyomás kiterjed az osz
trák-magyar monarchiára is. A bécsi po
litika már az előbbi évtizedekben is sokat 
hibázott, midőn hitt az orosz csalogatás
nak, 8 Ausztriát az ottomán terület régi 
töredékeivel bővitette. Az orosz boa con- 
strictortöl való összeszoritás veszélyét nem 
hárítja el az orosz Ígéretek teljesedésének 
várása. Gróf Andrásynak most ritka al- 
alkalma van dicsőséggel tetézni magát, 
ha szembeszáll Oroszországgal. Németor
szág — Kossuth legalább úgy véli — 
nem fog beleavatkozni. Németország soha 
sem üzen nekünk hadat Oroszország ked
véért. Másrészt át van hatva azou hittől, 
hogy ha Bécs és Tétervár osztozkodni ta
lálnak a török birodalom foszlányain, a 
legközelebbi 25 év alatt az oroszok, po
roszok és olaszok fogják Ausztriát és Ma
gyarországot egymás közt felosztatni, s a 
zsákmánynak egy darabját mindenesetre 
Oláhországnak engedik át Oroszországnak 
tett szolgálatáért.

— A magyal’ (?) delegatio tag
jai szerdán Becsbe indultak teljesitendők 
szomorú feladatukat, raegszavazandók mind
azt, mit a közös ügyek molochja csak kí
vánhat. Az osztrák kormány nem két, ha
nem három havi átmeneti időszakot kíván, 
mely időre a külkereskedelmi szerződések 
is meghosszabbitatni fognak. A bank pri
vilégiumát csak az osztrák törvényhozás 
liosszabitaná meg hat holnapra. A quóta 
megállapításától függő kérdésekre nézve 
még tervezet sincsen, annál kevésbé 
megállapodás.

— Egy képviselői U.«r van
alákulóbau Budapesten, mely különböző 
pártok tagjaiból alakulna. Egyelőre a füg
getlen szabadelvű, a jobboldali ellenzék 
és a párton kívül álló képviselők alakíta
nák e kört melybe minden képviselő be
léphet a nélkül, hogy pártállásáról le
mondana.

— A t. évi állami bevételek
és kiadások a hivatalos kimutatások sze- 
riut, mint a „Közvélemény" Írja a követke
zők: Bevettek 1877-ben január—szeptem
berben 150.557,000 frtot. Kiadása volt az ál
lamnak összesen 190.452,000 forint. Levon
ván ezen összegből a bevételt 150.557,000 
forintot tett a deíiezit 1877. szeptember 
végéig 39.995,000 frtot, vagyis közel 40 
millió forintot.

Hazánk véradója. Az Í878-
dik évi ujonczjutalékot 40.933 főben és 
az ehhez járó 4093 főnyi póttartalékot 
állapítja meg a ma kiosztott njouczozási 
törvényjavaslat. Az ujonezozás jövő évben 
kivételesen, febr. 15-től április 15-kig ter
jedő időszakban fog megtörténni.

A .Szegeden múlt vasárnap 
tartott uépgyülés kimondta tiltakozását a 
vám és bankügy közössé tétele ellenében. 
A gyűlés melyen sok ezer polgár jelent 
meg, egyúttal megadta Szluha Ágoston

S á lad é  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Mailáth-tér 22. szám alatt.

egyik szegedi országos képviselőnek a bi
zalmatlansági szavazatot és rosszalásár fe
jezte ki eljárása felett, mig az alsó kerü
let képviselője Kállay Ödönnek bizalmat 
szavazott.

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
A képviselőház nevember hó 28-iki 

ülésében a legreactionariusabb fejezete a 
büntető (javaslatnak tárgyaltatott, mert az 
a politikai jogok elnyomását, a sajtó sza
badság eltörlését czélozza kárhazatos párt
érdekből. Nagyon helyesen jártak el tehát 
Mocsáry, Simonyi és Helfy, midőn éles 
bonezkés alá vették eme fejezetet. A szó
lás és sajtó szabadság bajnokai voltak ő';. 
Mocsáry indítványozta, hogy e fejezet 
visszautasittassek a Deák Ferencz által 
készített 1843-iki törvényjavaslat szelle
mében! újabb szövegezés végett. A ház 
többsége szavazás által igazat adott 
Csemcghynek, Deák Ferencz ellenében, 
előbbre helyezte a pártérdekeket, mint az 
igazság, a parlamentaris tisztesség, a szu- 
badelvüség követelményeit.

A képviselőház november 29-iki ülé
sében folytatta a büntető törvényjavaslat 
részletes tárgyalását. Megkísértették itt-ott 
uémelyek módositványaikkal enyhíteni a 
javaslat dracoi szigorát, igyekeznek sza
badelvűbb jelleget adui e fontos törvény
könyvnek, iparkodnak megakadályozni a 
törvényjavaslat azon intézkedéseit, melyek
nek czélja nem a jogrend mugvalósitása és 
fenntartása, hanem törvényes üldözése ama 
politikai pártnak, mely „a független, sza 
bad Magyarország " jelszavát irta zászló
jára. De hasztalan minden törekvés, falra 
hányt borsó a legalaposabb érv is, a ház 
többsége nem fogadott még el eddig egyet
lenegy lényeges módosítást sem. Megsza
vazza minden tétovázás nélkül e többség 
a legreactionariusabb intézkedéseket, nem 
törődik semmit a szólás- és sajtószabad
sággal s minden lelkiismereti l'urdalás uél - 
kül fogadja el a leguemtelenebb fegyvert, 
melyet valaha politikai párt, poiitikai 
ellenfelei irányában alkalmazott. — Ma 
jelentékenyebb vita a lázadásról szóló fe
jezet tárgyalásánál fejlődött ki. Az ellen
zéki szónokok meggyőzőieg kimutatták a 
fejezet érthetetlen szövegezését, túlságos 
szigorát, a többség azonban mellőzött — 
szokása szerint — minden módosítást.

A képviselőház dec. 1-éu tartott ülé
sének legfontosabb mozzanata, hogy a 
hirhedt 173-ik §. mely szól az Ausztriával 
való kapcsolat elleni izgatásról, visszauta- 
sittatott a jogügyi bizottsághoz. A kor
mánypárt egy része maga is belátta an
nak az absurdumuak a nagyságát, melyet 
a ház e szakasz elfogadása által elköve
tett volna.

A képviselöház december 3-iki ülésén 
a büntető törvénykönyv folytatólagos tár
gyalása ntán felelt Tisza Kálmán Simonyi 
Lajos bárónak a székelyföldi események 
ügyében. Tisza azt válaszolta, hogy a kor
mány nem akar beavatkozni a bíróság

T á E f i á .
A pös-belvarnsi templom.

Kevés város vau hazánkban, mely 
annyi monumentális s részben a dicső, s 
részben a szomorú hajdankorról tanúságot 
tevő középületlel dicsekedhetik, mint Pécs. 
Jobbára a vallás, tudomány s humanismus 
érdekében jöttek létre ezen épületek s úgy, 
hogy az illető nagylelkű alapítók: mind- 
megannyi a kath. egyháznak müveit és 
áldozatkész méltóságai — az építkezések
nél nemcsak az említett czélok, hanem még 
a művészet érdekében is áldoztak.

Mindegyik ilyen középületen többé- 
kevésbé feltűnően észrevehető az építés 
korának művészete és az építészeti műiz- 
lés. Csak egyet emlitek : a székesegyházat. 
Egész hazánkban ezen templom az egye
düli épület, melyben még az Árpád ház
ból származott királyok korából bírunk 
becses építészeti műemlékekkel. De a ké
sőbbi kor művészete is képviselve vau 
benne. Minden átidomitása, kijavítása hí
ven tükrözi vissza az illető kor művésze
tet, úgy hogy a templom valóban müépi- 
tészi kincstárnak nevezhető.

A kereszténység magasztos tanainak 
hazánkban való elterjedése első századai
ban kétségkívül a szent István által alapí
tott pécsi püspökség temploma: a jelenlegi 
székesegyház volt egyike a legnagyobb- 
szerüeknek.

A törökök megvetve itt lábukat, más
fél százados uralmok megalapítása első 
tizedében irigy szemmel nézhették az em
lített székesegyházat, mert mielőtt hozzá 
lógtak mosé-jok építéséhez, elhatározták, 
bogy ők is olyan nagy épületet emelnek 
Allajuk, mint a „hitetlenek" saját istenök

diesőilésére. Az építkezésben tehát a ver
sengés vezelte őket. Ok túlteuui akartak 
az akkori székesegyházon, melyet ekkor 
már pajtának használtak — mi ha nem 
sikerült is, mosé-juk — a mostani belvá
rosi templom — mégis térbeni nagyság 
tekintetében egy kissé megközelítette azr. 
E mosé nemcsak Magyarországon, hanem 
messze földön a stambuli Sophia- s a cai- 
rói Rudzsi-mosé után a legnagyobb volt.

Századok viharoztak el felette s e tö
rök reliquia ma is fenáll, hirdetve az úr 
dicsőséget.

A vártemplom után a belvárosi tem
plom képezi városunk legszebb monumen
tális épületét, mely ugyan nem annyira 
a sajálképi művészet, mint inkább roppant 
térbeni viszonya, a uiuuka géptaui nagy
sága s főleg azon műtani ügyesség által 
gerjeszt bámulatot, mely minden alaprészé
ben szemlélhető. A templom fekvése is a 
főtér mérsékelt lejtő csúcsán — nagyban 
emeli a hatást, melyet az a szemlélőben 
kelt.

Az épület tömör s jobbára faragott 
koczkás terméskőből való. Alapfalai teljes 
arányban vannak a rájuk nehezedő kúp
pal, melynek magassága - - a régi mérték 
szerint szólva — 14 öl és 3 láb. E kupola
— belülről szemlélve, hasonló a góth Sty
lus égbe mutató magas hajlású boltíveihez
— emelőleg hat a kedélyre, szóval a tem
plom belsejének szemlélése önkéuyteleulil 
az égiekre irányítják a hivő gondolatait, 
s benne annak beismerését keltik fel, hogy:

non est hic aliud, nisi domus Dei et porta 
coeli."

A mi a templom eredetét illeti, arra 
nézve Haas M. „Baranyamegye története" 
czimü müvében Fapanek után azt Írja, 
hogy egy halálra Ítélt keresztény rab aján
latot tett az akkori pécsi pasának, hogy 

ha megkegyelmez életének és visszaadja

szabadságát: egy elhagyott magánház pin- 
ezéjében elrejtett kincset fedez fel neki. A 
pasa elfogadta az ajánlatot s a kincsnek 
csakugyan birtokába is jutott, melyből 
aztán mecsetet építtetett.

E mecset déli oldalán, mint azt a múlt 
iránti kegyeletből a legutóbbi kijavítás al
kalmával ismét napvilágra hozott vörös 
és sárga kövekből álló ajtó ivek mutatják: 
3 bejárat volt. A minaret pedig az épület 
azon szegletéhez volt építve, mely a je 
lenlegi oskola utcza felé esik.

E mecset kupoláját a mi azou időben 
ritkaság volt — ólomlemezekkel fedték be 
a törökök, melyet azonban midőn innen 
kiűzettek mint értékes tárgyat onnan le
szedtek s mindennel a mi a mecsetből (No 
meg a városi polgárok vagyonából is. 
Szerk.) elvihető volt, elvittek.

így jött e mecset a jezsuiták birto
kába. kik azt menten nagy költséggel kath. 
templommá idomittatták át. A tornyot, a 
sanctuariumot, a két oldalszárnyat, és ora
tóriumokat s a sírboltokat a jezsuiták épít
tették. A Jezsuita rendnek II. Józsel csá
szár alatti eltörlése után e templom a vá
rosnak ajándékoztatott belső felszerelése 
s alapítványaival együtt. A Jezsuitáktól 
eredő oltárok, néhány kép, kehely, egy
házi öltönyök stb. ma is találhatók e temp
lomban.

1780 ik évtől áll fen e templombeli 
plébánia, mint városi plébánia s igy há
rom év múlva százados évfordulóját Unne- 
pelendjük meg s remélhetőleg ünnepélye
sen, mert városunk sz. kir. várossá tételé
nek százados évfordulója is ez időre esik.

E század elejéig minden fedél nélkül 
volt a kupola, a mikor vörösre festett siu- 
delylyel fedték be. A 30 as években kija
vították e tetőzetet, melyet a 6t)-as évek 
elején cziuktetővel íielyettesitettek.

Az idő vasfoga azonban ezen, vala

mint a templom falain s egyéb részein 
is az évek meglehetős hosszú során át — 
nagyobb mérvű pusztításokat tett.

Korviselt, komor látványt nyújtott a 
templom. Újból kijavítása és csinosbitása 
általános óhaja volt e város közönségé
nek, mely is a mégindnlt kezdemé
nyezésre nem késett a restaurálásra szűk 
séges költséggel, a miért is mint a temp 
lom ez időszerinti plébánosa kötelességem
nek tartom részemről e helyütt is hálás 
szívvel mély köszönetemet uyilváuitani Pécs 
sz. kir. városnak mint kegyúruak, jelesen 
pedig a t. tanácsnak és a városi törvény
hatósági bizottságnak azon nagylelkű ál 
dozatkészségeért, melyet e templom kijaví
tásához szükséges intézkedések megtétele 
által tanúsítottak.

Híveim nevében elismerőleg kell még 
megemlékeznem Baldauf és Zsilla mérnök 
urak, uiiut a terv készítőiről, továbbá Szántó 
J. vállalkozó építőmester, Kleber ácsmes
ter, Hillebraud bádogos, llotfman K. asz
talos, Kindl F. lakatos és Zsoluay Vilmos 
urakról, mint kik az Isten dicsőségére s 
városunk díszére fenálló belvárosi templom 
immár befejezett restaurálásához szükséges 
s magukra vállalt muukálatokat pontosság
gal és lelkiismeretességgel teljesítették.

Az ég áldása legyen rajtok s mun
kájukon !

Jlendlik Ágoston
pécs-belvárosi apát-plébános.

A  tisztaságról.
(Elmefuttatás, mely a szorgalom és munka mellett 

is kardoskodik.)
A tisztaságról szólván, mindjárt azon 

kellene kezdenünk, hogy oly tárgyat vá- 
lasztánk, mely magában véve nagyon is 
kényes és mással összeköttetésben sokszav ú

magyarázatot igényel. Mert alighogy czik- 
künk Írásához hozzáfogtunk, valamit el
feledvén, annak teljesítése végett félre dob
tuk toliunkat s íme tintafolt támadt Íróasz
talunkon. Ez tehát bizonyára nem tisztaság 
dolga és mulasztásból származott, annak a 
mulasztásából, hogy tolluukat a tiutatartó 
helyett asztalra tevők. így elmondhatni 
legelsőben is, hogy a tisztátlanság mulasz
tásból ered. A mulasztással közeli rokon
ságban áll a hanyagság, röstség és nem 
sokat hibázunk, azt állítván, hogy a pon
tosság, szorgalom, serénység sokban elő
mozdítja a tisztaságot.

A tisztaság különben a mellett, bogy 
egészen viszonylagos valami, szokás és 
természet ajándéka. A tenger hullámaitól 
ostromolt hollandi, kit vész és vihar fenye
get, a legtisztább népek egyike, annyira 
kényes a tisztaságra, bogy házába térvén, 
czipőjét vagy csizmáját küszöbe előtt küun 
hagyja, nehogy csak porszemet is szobá
jába vigyen. A nápolyi, vele született lus
tasága mellett, a tisztaságra sem ügyel és 
makaróniját piszkosan költi el.

De hát hol kezdődik a tisztaság? 
Nézd meg ivópoharadat s azt veszed észre, 
hogy cseléded keze szenyje öt ujj képében 
maradt rajta. Nem tőrödül vele, mert meg
szokott egyhangúságban folynak napjaid 
s a szólás vagy feddőzés unalmadra vál
nék, avagy fogalmad sincs talán a valódi 
tisztaságról! Mert ha azt megtanultad volna, 
semmiben sem gyönyörködnél jobban, mint 
a szépen megtérített asztalban, melyen 
fénylik és tündöklik az utolsó sótartó is. 
Ha cseléded tisztaságban nőtt fel, úgy a 
legtakarosabb asztallal is elkészül az idő 
alatt, mig a gyámoltalan félszegen és pisz
kosan térit fel. Az ügyesnek már rá áll a 
keze és természetszerű ösztönnel, künnyüd- 
séggel és örömmel végzi azt, mire a tunyát 
vagy műveletlent nógatni, h tj-zolni kell.



haíioköiébe s íi.. m fogja királyi kegyelem 
utján beszüntetni a további zaklatást. A 
ház Tisza válaszát tudomásul vette, vala
mint a Simonfay interpellátiójára adottat 
is. mely a délvidékem oroszbarát fegy- 
vt rszállitásokkal foglalkozik.

A dee. 4 iki képviselőházi vita meg- 
hlietős élénk és érdekes volt. A büntető 
törvény könyvnek a párbajokra vonatkozó 
fejezetét tárgyalta a ház. A javaslatot 
megtámadó szónokok igen helyesen meg
j. evezték: ezen SS ok sem elrettenteni, 
s--iii javítani nem fognak, sem nem elég 
szigornak a párbaj megszüntetésére, sem 
nem elég enyhék azon esetre, ha a pár
viadalt meg akarjuk engedni. — Egyál
talában nem helyeselhető, hogy egy tár 
sadalmi betegséget törvényes intézkedések 
által akarunk orvosolni; paragraphusok- 
kal társadalmi előítéleteket kiküszöbölni, 
társadalmi nézeteket megváltoztatni nem 
lehet. — A társadalmi bajokat csak maga 
a társadalom orvosolhatja helyesen. — Ha 
e fejezet törvény erőre emelkedik, akkor, 
miután a párbajozás lehetetlenné téve nin
csen. csak alkalmatlanná, a következmény 
az lesz, hogy a párbajozás úgyszólván 
csak a tehetőbbek privilégiuma lesz, mert 
a sanyarúbb anyagi helyzetűnek nem lesz 
módjában küllőidre menés stb. által kike
rülni a kellemetlen következményeit annak, 
lm oly cselekményekért a melyekre nézve 
ír nos bir<), fegyverrel kezében száll ki a 
sikra. hogy életét kockáztassa azért, a mi 
a legfőbb • a becsületért. — A fejezet fe
letti vitában a legkülönbözőbb nézetű szó
nok.>k vettek részt. Voltak, kik a párbajt, 
e szükséges mszat, elvileg absurdumnak, 
de :i gyakorlati életben majdnem kikerül- 
lietleiniék mondták. — Voltak ismét má
sok. kik határozottan kárhoztatták a kö
zépkor ezen maradványát. — A fejezet 
változatlanul elfogadtatott, a 299. §. kivé
telével. mely visszautasittatott az igazság
ügyi bizottsághoz, miután nincs henne 
megmondva, hogy mit kell érteni a pár
bajszabályok alatt.

K t  l f O l u .
F ra  nezia  o rsz á g b a n  még folyton 

tart a /avar. A köztársasági pártbeliek 
nem akarják megszavazni a költségvetést 
oly kormánynak, mely a köztársaság el
lensége. Mac-Mahon folyton változékony 
szerepet játszat magával: majd engedni 
látszik a jogos követelésnek és Dufaure-t 
lóz/a meg kormányalakítással, Grévyvel a 
kamara elnökével, kit a frauezia köztársa
ság  jövőbeni elnökének szemeltek ki a 
respuhlica bivei, majd ismét a legkonokabb 
ellenállásra adja magát és kész inkább 
eiőszak- és államcsínyhez folyamodni, sem 
hogy a köztársasági elvek végleges dia
dalra jutását előmozdítsa.

F ra n e z  ia  ő rs z ág  és Anglia kor
mánya között élénk közlekedést lehetett 
észre venni a lefolyt héten. Némely lapok 
szerint AngolországFraucziaországotigyek
szik megnyerni egy esketőleges oroszellenes 
conlitióuak, melynek hatása következtében 
osztrák - magyar birodalom Németország 
káros hatású sphaerája alól megszabadi- 
tatnék s igy a rég óhajtott hármas szövet
ség jönne létre, melynek czélja Törökor
szág integritásának fentartása szemben az 
orosz hatalom túlterjeszkedése ellen.

O la s z o rs z á g  ismét mozog, a zava
rosban szeretne újra halászni. A várnégy
szöget erősitteti és felszereli, czirkáló ha
jókat küld az ádriai tengerre s különösen 
Albánia partjai közelébe. Olaszország ez 
intézkedése csakhamar Angliát is tettre 
kés;teli. m g Ausztria-Magyarországnak az 
el reu léteit parancsolja. Angolország ne- 
liány hajét ennek következtében a Gibral- 
tári szoroshoz rendelt. Törükoszág két 
gabonával telt olasz hajót fosdalt le, miután
8 még ilyenkor is hiba lesz munkájában. 
Szokás és vele született ügyesség meg foly
tonos ápolása és önként fejlődő fokozása 
e tulajdonnak teszi a mestert. Hogyan fog 
a főzésnél eljárni, ki a külsőségekben is 
tisztátlau, felszeg s a valódi Ízlést még 
csak lőréből sem ismeri?

„Szép a s sz o n y  fő z té b ő l  en n i!
mondja a magyar: s ez magában fog

lalja mindazt, mi a tisztaságra, a jóizü- 
ségre és illemre vonatkozik. Tiszta konyha, 
csillogó edény, hófebérségü ruha, tiszta kéz 
és tiszta működés: ez az, mit a szép fo
galma a konyhában és terített asztalon 
tartalmaz. Mennyire csalódnunk kell azon
ban. tapasztalva, hogy az a bizonyos szép 
asszony, pohár vízzel akarván szolgálni, 
ujjai közt tartja a poharat a helyett, hogy 
kényelmesen kívül fogná: a kést, melylyel 
Kenyeret akarunk szegni, nem nyelénél, 
hanem élénél fogva nyújtja ide; majd tá
lalni akarván, a fazékba nyúl, a helyett, 
bogy kény linesen a fülénél fogva hozná 
elő; s mi több, úgy adja tél a tálat, hogy 
i'jjai zsírban vagy főzelékben (Űrödnek, 
holott mennyire könnyebben és a szemre 
is tetszetősebben bánnék vele, ha tenyerén 
hozná, mintegy feledtetve, hogy emberi 
kez jatsza itt íőszerepét.

Mi az a tisztaság, s mily kényesek e 
részben a művelt nyugati nemzetek, mutatja 
az, hogy a legnagyobb gyárakban, melyek 
élelmiszereket állítanak elő, a kéz lehető 
legcsekélyebb mértékben érintkezik a tu
lajdonképi anyaggal, nehogy izzadság vagy 
inásuemU testi kigőzölgés megmételyezze 
azt. Így például a svájezi és francziaor- 
h/agi nagy csokoládgyárakban a rostokon 
pörkölt kakaóit a legtisztábban tartott gé
pek törik össze, s ugyancsak külön e czélra 
Készült gépek veszik át a gyúrást, miután 
az ilykép kikészített tésztát ismét más-más 
gép munkálja meg és adja át rendelteté
sének.

Könyveket lehetne a tisztaságról Ír
nunk, ha valamennyi árnyalatát elemezni

azok az osiroiutárl megszegték Olaszor
szág dörgedelmes jegyzékben követeli a 
hajók szabaddá tételét. A porta követke
zetességből hihetőleg tagadó választ fog 
adni és igy Olaszországgal is aligha nem 
lesz coutiietusa, ennek folytán azután las- 
san-lassan majd csak európai háborút fo
gunk látui.

S z e rb ia  aetióba lépése ismét előtérbe 
lep, azonban hírlik, hogy Anglia jegyzé 
két intézett volna Belgrádivá, figyelmeztet
vén a békekötés jogtalan megsértésére, mig 
Törökország Szerbia aetióba lépése esetére 
Milán detrouisatióját fogja kimondani és 
Karagyorgyevits líerczcg fog utódául ki- 
szemeltetni Milán e körülmények folytán 
nagy zavarban vau, nem tudja magát el
határozni. Némely lapok azt is jelentik, 
hogy Szerbiában kormányválság van ké
szülőben.

E g y p to m . Az egyptomi Khedivc a 
török szultáunak adandó segélyhadak szá
mát (50.< MHJ főre óhajtja felemelni.

A  háborít.
Az ázsiai hareztéren a folytonos ha

vazások é.s rósz időjárás miatt, úgy látszik 
befejezettnek tekinthetjük az ez idei had
járatot, mely nézetünket különben Muktár 
pasa egy sürgönye is megerősíti, melyben 
azt mondja, hogy az oroszok téli lakást 
készítenek a l’aszin síkság falvaiban. Az 
elűhad Deve bojunnál áll. ütközet nem volt. 
Havazik. Kars vára, amint a táviratok je
lentik, árulás folytán esett el.

Az európai hareztér ismét élénkülni 
kezd és ha a hirek, melyek az európai 
harcztérről e héten napvilágot láttak, va
lóiknak bizonyulnak, úgy a törökök ügyét 
épen nem moudhatjuk végleg elveszettnek. 
Azon kellemes helyzetben vagyunk, hogy 
a bosszú időn keresztül telsorolt muszka 
győzelmek helyett ismételten a török fegy
verek dicsőségét hangoztathatjuk. Említet
tük különben már múltkori lapunkb in , 
hogy Szulejmau pasa kéinszemléket tart 
és hogy e kémszemlék a törökökre nézve 
kisebb-nagyobb győzelmet is hoztak, azt 
a kezeink közt levő táviratokból örömmel 
regristáljuk. Nevezetesen Szulejmau pasa 
távirata jelenti, hogy egy 40 zászlóalj gya 
logságból álló kémszemleesapat lovasság
gal és uyolez tüzérséggel Kadiköjből kém
szemlére ment Trszteiuk és Mocska léié, 
hol majd ugyanannyi oroszszal több órai 
heves ütközetet vívott. Ez ütközetben az 
oroszok 2‘XkJ embert vesztettek. A törökök 
vesztesége 216 ember (köztük 80 tisztj 
halott és 649 (köztük 43 tiszt) sebesült.

A „Dail Telegraph' ot hiteles magán
forrásból értesítik Sumlából, hogy a törö
kök Tiruova környékén megverték az oro
szokat. orosz részről 3000 ember halt meg, 
vagy megsebesittetett. A törökök veszte
sége jelentéktelen. A törökök hir szerint 
Tiruovát bombázzák. Ha ez örvendetes hir 
megerősittetik, úgy Ozmán pasa helyzete 
PlevDánál jelentékenyen könnyebbül. Stra
tégiai szempontból véve a dolgot, csakis 
Szulejmau pasának lehet hivatása, Ozmán 
pasa helyzetén könnyíteni, ha Szulejmau 
sikeresen halad előre, úgy az oroszok kény
telenek lesznek, nagyobb haderőt Plevna 
alól elvonni, hogy Szulejmau pasa előre 
nyomulását, mely a Balkán hadsereg el- 
vágatását a főseregtől czélozná és eredmé
nyezné, — megakadályozzák. E körülmény 
Ozmán pasa kivonulását Plevnából, vagy 
esetleg Plevna felmentését vonhatná maga 
után, mit annál is inkább remélhetünk, 
mert Szulejman pasával egyidejűleg Me
hetned Ali is megkezdte az otfensivát és 
az orosz támadásokat már négy napon 
át veri vissza. Szulejman és Mehetned Ali 
pasák együttes komoly fellépése táu örven- 
detes eredményt fog létrehozni az ellia-
akaruók. A cseléd például mosogat vagy 
a padlót súrolja, midőn egyszerre kopog
nak s ő az ajtóhoz siet, hogy beboesássou. 
Ani eszébe sem jutott, hogy kezét hirtelen 
megtörölje, hanem bepiszkolja vagy leg
alább bevizezi a kilincset.

S mi történik ?
Annak rende szerint magad is egye

nesen a kilincs után nyúlsz, távozván, s 
keztyüdet vagy kezedet beszennyezed, még 
az is megeshetvén ilyenkor, hogy midőn 
zsebkendődet akarod előkeresni, ujdonnatúj 
kabátodon mocskot ejtesz. S ha e miatt 
szép ruhadarabodtól elmegy kedved, még 
boszaukodui is fogsz a cseléd otromba 
ügyetlensége s magad gondtalansága miatt, 
mert végre is belátod, hogy a művelt em
bernek itt túl kellett volna járnia a műve
letlen ember eszén.

Egy szó mint száz; nagy baj, nagy 
nyomorúság és valódi társadalmi métely 
biz az, hogy cselédeink oly szabadon tö- 
kéletlenkedhetuek és senki őket felelősségre 
nem vonhatja. Egy részt — igaz — a hiba 
a cseléd tartók bán rejlik, mert elmulasztják 
őket a tisztaságra figyelmeztetni s illetőleg 
minden alkalmat megragadni, hogy a ta
karosságra és csínra kellő gond fordittas- 
sék; de azért bátran kimondjuk, hogy a 
tisztaságnak a népnevelésnél kellene kez
dődnie. Nem egy üdvös dolgot sajátftna 
el igy népünk; s nem egy átkos íélszeg- 
ségtől menekülne meg örökre.

A munkakerülés nem virulna még e 
drága világban is, és a szorgalom sok oly 
tőkét kamatoztathatna, mely egészen pár
iagon hever. Aztán az a tevékenység, mely
nek java most csak roszra irányúi, akkor 
bizonyára a jónak, a hasznosnak állna 
szolgálatában csakis.

Vegyük például cselédeinket. Mily fej
törésbe kerül még a legfürgébbnek is, mig 
a pókhálót észre veszi vagy a kályha pár
kányán éktelenkedő ujjnyi port meglátja; 
s ellenkezőleg mily furíanggal jár el a 
piaczi bevásárlásoknál. A száztólit valódi

gyott török nemzet szomorú helyzetében.
A Sipka szorosban csak meg-meg 

szólalnak olykor az ágyuk — de azután 
minden elcsendesedik, hogy a tőliadsereg 
kétségbeesett fegyverzaját hallhassa leg
közelebb.

Törökország uj hadserege Drinápoly- 
nál lesz öszpontosiiva, az egész hadsereg
150.000 emberből fog állani. Parancsnoka 
Keuf pasa.

Szerbia aetióba lépését megelőzőleg 
Milán fejedelem beszédet tartott a kivonuló 
csapatokhoz, hangsúlyozván a biztosabb 
eredményre való kilátást Szerbia legköze
lebbi hadjáratában, melynek most jobban 
felfegyverkezve s egy hatalmas szövetsé
gesre támaszkodva kell háborúba menni. 
Szerbiával szemben Törökország már is 
mintegy 3 0 —40 ezer embert állított fel s 
azonkívül a közel íekvő tartományok fegy
verfogható) népei felfegyvereztetnek, hogy 
igy fegyveres erővel törhessenek annak 
idején be Szerbiába.

A Korcsinából.
A tekintetes szerkesztőség szives en 

gedelmével egy jegyzőkönyvi kivonatot 
terjesztek (zárjel alatt közbeszúrt magya
rázattal) az olvasó közönség elé:

.Jegyzőkönyv. Felvétetett Lakócsán, 
1877. évi október hó 8 án a korcsinai viz- 
szabályozó társulat választmánya állal tar
tott gyűlésben Jelen voltak: Lejtéuyi 
György elnök, Budai Béla mérnök, M >n- 
spart János tiszttartó, Jclies Tamás lakó- 
esai, Gál János drávafoki bíró, választ
mányi tagok : Neumann Jeromos társulati 
mérnök, Kölgyessy Antal társ. pénztáritok 
és Ponauer József társ. jegyző.

XIII. A mérnöki jelentés olvastatván
fel, mely szerint:........ b) jelentés tétetik,
hogy az ásatási munkálatok is annyira 
haladtak, hogy azok nemsokára teljesen 
befejeztetnek (november végén csatorna- 
munkások ásókkal és lapátokkal mennek 
a plébánia birtokán keresztül a csatorná
hoz, alul egyengetik a partot, középett hi
ányzik az eset), miért is a kereseti kimu
tatás alapján a II. részletfizetés (22 ezer 
forinton telül) is hekövetkezik, — és pe
dig az időközben változott (önkényes elté
rés folytán!) és szaporodott (miniszteri 
engedély mellett!) munkához képest. — 
Budai Béla mérnök é.s választmányi tag 
ur fel kéretvén az iránt, hogy azon megbí
zatást, mely szerint mint (a számtani mű
veletekben) szakértő a társulati mérnök 
által beterjesztett kereseti kimutatást (szám 
tételeinek össze vagy össze nem hangzása 
iránt; a tervezettől eltérő és igy kereszt
metszeteiben és hosszában változtatott esi 
torna felmérése nélkül, mire péuz is kell) 
felülvizsgálja és azt elfogadhatás esetében 
saját aláírásával ellátva, vagy tú ljegyzé
sei kíséretében terjessze be az elnöknek 
(hogy a kimozdított löld mennyiségét mű
szakilag megállapító okmány, és a mérnök 
és vállalkozó által egyetértőleg eszközölt 
eltérések tagadására szolgáló bizonyíték 
legyen) — fogadja el, mely megbízatást 
Budai Béla elfogadván, az elnök ezen 
felülvizsgált kereseti kimutatás alapján a 
vállalkozónak (a csatorna teljes befejezése
kor szerződésszerűen) megjáró készpénz 
összeget a pénztárból kiutalványozni fel- 
batalmaztatik. (November mintegy 20-ikán 
18 ezer forint kifizettetik — és pénz alig 
marad a pénztárban.)

XIV. Tárgyalás alá kerülvén, Deutsch 
Lajos vállalkozó kérvéuye, mely szerint a 
csatorna elkészítésével a II-dik részlet- 
fizetést kiutalványoztatui (már is) kéri, to
vábbá szerződése értelmében kéri a befe
jezett munka után a csatoruaásatási rnuukák 
felülvizsgálata ta világért sem a társulat
uzsora módjára számítja fel még a kraj- 
ezáros portékában is. Erre neki különös 
privilégiuma vau, melyet szabadlopásuak 
neveznek.

Kijelöltél neki mészárszéket, bogy 
annyival pontosabban és gyorsabban hozza 
a húst és a lehető legjobb minőségben. 
O azonban ép ellenkezőleg más helyiséget 
keres tel, a hol olcsóbbat é.s rosszat kap. 
Ulcsó húsnak híg a leve! Tehát nem elég, 
hogy nyerészkedik, hanem még távolabbra 
is meuvéu, idődet elrabolja. Az idő drága 
voltával cselédeink nem törődnek; nem 
tudják, hogy az idő: pénz. Ezt minden 
áron megölni, a dolog alul miudeukép ki- 
bújui: főfeladatuk.

Atalában elmondhatni, hogy ha mű
velt ember, állainliivataluok, tanár, katona
tiszt, kereskedő annyi szabadalom ual élne 
hivatala körül, mint cseléd a szolgálatban, 
az államgépezet mihamarább feuakadna; 
és a legjobb hivatalnoknak is távoznia 
kellene szolgálatából, ha csak rövid időre 
is annyi gyarlóságot tapasztalnának benne, 
mint nem a rósz, de a középszerű cseléd
ben. S tudni kell, hogy a mi fogalmaink 
szerint már a középszerű cseléd is vajmi 
gyarló teremtése az Istennek.

És a népnevelésnek valóban itt kel
lene közbelépnie! Mi oly nagy tőkéje, va
lódi kincse a francziának a hangyaszor
galmon, a muukakedven, a szellemi és 
kedély ruganyossága nevelte áldásos te
vékenységen kívül'( Felelet: A takarékos
ság, az elégültség! E két tulajdon fejleszti 
ott oly csudálatosán az ipart; s az ipar 
adja meg a jólétet, melyben a fendicsért 
tisztaság oly nagy és örvendetes szerepet 
játszik.

Alkalmat adni a népnek, hogy az ily
nemű erényben gyakorolja magát; hogy 
megtanulja, mikép az idő meggazdálkodá- 
sában valódi nemzeti kincs rejlik, ez volna 
legsürgősebb teendője a uépnevelésnek. És 
ennek felkarolási módjáról közelébb.

____  V. V.

általi házi átvétele iráut; nehogy x társu
lat átvevő bizottsága a felülvizsgáló minisz
teri mérnökkel szemben a társulati érdekek 
képviseletében valahogyan csak tizedrészé- 
vel is birjou a csatorna azou ismeretének, 
melylyel a válla'kozó rendelkezni és saját 
érdekében a felülvizsgálatnál a latbi vet
het) iránti intézkedést megtenni. — Hatá- 
roztatott: a) hogy a második részlet fize
tése iránt a fentebbi pontban a társulati 
mérnök (jövőről szóló) jelentése alapján 
már intézkedve lett, — továbbá b) az el 
nők ur magbizatik, hogy a munka belője 
zése után a ni. kir. közmunka és közle
kedési minisztériumot (hol a kisajátítási 
terv belső ellenmondásait é a törvény- 
szabta kellékek kiáltó hiáu,ait észre nem 
vették) kérje meg, — nogy a csatom i 'le
fejezett munkáinak (becsületes házi átvotel 
esetében vagy szükségtelen, vagy lehetet 
len, vagy bünvizsgálati műszaki szemlével 
pótolható) felülvizsgálatára kebeléből vala
kit (például a minisztert a kisajátítási terv 
elfogadására ügyesen rászedő műszaki kö 
zeget) küldjön ki, — egyúttal batátozta 
tolt, bogy a felülvizsgálatnál az (eltérések 
kel eszközölt műfogásokhoz szemet ínnyé 
és a valótlan kisajátítási tervet felterjesztő) 
elnök; (az eltérési müfogások és a valót 
lan kisajátítási tervnek mestere) a társu
lati inéi nők; és a (mit sem, kit sem kép
viselő, nem is ártérbirtokos, tapasztalati in) 
jegyző; úgy (a mit sem, kit sem képviselő, 
nem is ártérbirtokos, de annak daezára az 
elnök által a választmányba becsempészett) 
Monspart János tag ur (de a világért sem 
a számtauou felül még a mértanban is 
szakember és káptalani képviselő Bu lai 
Béla mérnök; a világért sem az elnök ál
tal képviselt érdekeltség után a legnagyobb 
érdekeltséget képviselő társulati és választ
mányi tag, a feketevizi tervnek szakértelmi, 
ha nem is okleveles megbuktatója az el
térések felfedezője, az úgynevezett .ártér
fejlesztési" és a kisajátítási műfigások 
uieghiusitója, a kisajátítási tervrajzból még 
a tőle már háromnegyed év óta megtaga
dott társulati térképbe is belátni képes 
Sterba Jáuos) legyen jelen. *

A tények e syntaxisa, reményiem, 
el!gérthető, lia nem is káptalau az ember 
feje.*)

Lakócsán, L877. deezember 1-sején.
Sterba János, 

ártérbirtokos plébános.

*) A társulati működés vidékén sokat oka 
sott „Népzászlcja* és az e vidék érdekeit figye
lemmel kísérő „Somogy" tisztelettel megkéretnek 
a fenti közlemény szives átvételére. Sterba.

Válasz II hi urnák. — (46 — 47. 
számban megjelent czlkkeire.)

Meglátszik, hogy H. ur tanügyi térti, 
ki a tanügygyel komolyan, hivatásszerű m 
foglalkozik, de meglátszik az is, hogy 
gyengéd bírója a tényeknek, melyeket a 
kormány a tauügy terén véghez visz. Én 
nem vitatom el a jó szándékot és nemes 
akaratot a kormánytól, én hiszem, hogy 
ő csak jót óhajt és akar véghez vinui. de 
az eszközök használatában téved s erről 
őt meggyőzni, azt hiszem, nem gáucsos- 
kodás, sem a kormány elleni agitátió, mint 
inkább honpolgári kötelesség.

Eu is közvetlenül komolyan figyeltem 
a kormány mindennemű intézkedését, mit 
az iskola körül tett, s bátran állítom, hogy 
r e n d s z e r t  nem találtam abban. — Nem 
a körülmények szüksége szerint intézkedett, 
hanem idealiter, nem vetett számot a le
hetőséggel, nem alkudott meg az idő és 
a gyermekek tehetségével, hanem idegen 
tapasztalatok nyomán teremteti magyar 
tauügyet, mely nem magyar a legkisebb 
izében sem. — A uiit én állítottam, azt a 
tapasztalatból merítettem s ha van rendszer 
iskola ügyünknél, az az önzés, s pár egyént 
boldogító rendszer.

Nagy rendszer e az, hogy a tant'el- 
Ugyelőség kortes jutalom volt, sőt a leg
közelebb időben is egy kinevezés ezzel a 
színezettel birt. Továbbá, bogy a tanítók 
úgyszólva mellőzve vaunak s előléptetésről 
szó sem lehet.

Keudszer-e az, mely a tanítót nem az 
iskola szellemévé teszi, hanem rabszolgá
jává, ba rendszer, úgy az elhibázott és 
helytelen.

E téren bő adatok vaunak rendelke
zésünkre, melyekből nem az tlluik ki, begy 
a kormány rendszert követ a tauügy eme
lése érdekében, hanem hogy a tanügy esz
közzé lett leléptetve.

A sok tantárgyakra nézve fen kell 
tartanom nézeteimet, ez is egyik tanúsága 
a helyzet és szükségesség nem ismerésé
nek. A speciális tautervről ez alkalommal 
hallgatok, minthogy arról nemsokára rész
letesen fogok szóllani.

Végül még arra teszek megjegyzést, 
hogy H. ur indokolatlannak tartja azou 
örömömet, mit Dr. Serli ur kinevezése fe
lett nyilvánítottam, holott előbb elitéltem 
az iskolalátogatok kinevezését. Én csak 
azou kinevezést helytelenítem, hol ép semmi 
szakismeret, buzgóság nincs, hogy a kine
vezés csak titulus s az illető rá se kederit.

lJr. íSerli urat személyesen ismerve, 
meggyőződtem arról, hogy ő igeu tevekeny 
és buzgó ember, s a tanügygyel is sze
retett foglalkozni, továbbá ismerve némileg 
a mohácsi viszonyokat, valóban szerencsés
nek tartom a kinevezést, s reményiem hogy 
Mohács tanügyéuek emelkedését fogja ered
ményezni. — E feletti örömömnek nyilat
kozatot adni, azt hiszem, nem iucousequeu- 
tia. Ezen örömöm még nagyobb lenne ha 
H. urat is mint tanfelügyelőt — lehetne 
szerencsém üdvözölhetni, mert hiszem hogy 
a hiányos intézkedések mellett is, jártas
sága által kormányzata alatt levő iskolák
ban a tanügynek felvirágoztatását eszkö

zölné. — Igeu de, nincs rendszer g a te
hetséget elnyomják, elhanyagolják. Yan’rá 
elég ,példa.

Állításaimat, mert azok valótlanságá
ról H. ur nem győzött meg, fentartom 
adja ég, hogy a panasz soká ne tartson' 
s a kormány rendszeres tanügyi politikát 
kövessen, mép pedig olyat, mely a nemzeti 
typásnak, szükségességnek és az életnek 
megfelel.

\ asadi Balogh Lajos.

Különfélék.
— Felhívás! Sajnálat túl tapasztaljuk 

hogy a már 6 év óta fenálló torna- és 
tiizolto egylet nem részesül oly mérvű 
támogatásban, melyre hivatási és'kitűzött 
magasztos ezéljánál méltó volna- s i-y a 
hideg közönyöség által előidézett felosz
lása van káros kilátásban. — Ha tekin
tetbe vesszük, hogy Magyarország kisebb 
városai, sőt falvai is mily hévvel karolják 
tel ezen intézményt s mily áldozatok árán 
igyekeznek ezt fentartani, ha tekintetbe 
vesszük továbbá a társadalmi élet szellemi 
és anyagi érdekeit a személy és vágyó,i 
biztonság nigyfoutosságn követelményeit 
melyeknek egyik literét képező városunk
ban eddig is a tűzoltó egylet: — akkor 
hinnünk kell, hogy Pécs városának polgá
rai saját jól felfogott érdekükben nem fog
ják megengedni e nemes és közli iszuu in
tézet bukását Egyletül)Á 1878. évi január 
bo 1-én újonnan fog megalakulni s erős 
hitünk szerint vagyunk meggyőződve, hogy 
a végfeloszlással lényeg -tett egylet további 
fenállását mindenki óhajtj i. — Eoből fo- 
lyolag tisztelettel f-lkérjitk Pécs szab. kir. 
város tisztelt polgárait, hogy minél többen 
sorakozni sz.veskedjeuck az ujonnin ala- 
kulamló „pécsi torna- és tűzoltó egylet" - 
hez annyival is inkább, mert a tagsági díj 
oly csekély (havaukint 50 kr.), hogy azt 
mindenki, nagyobb megterheitetés nélkül 
fedezheti. Pécs 1877. november hóban. A 
Pécsi torna- és tűzoltó egylet igazgató vá
lasztmány nevében, Aidinger Jáuos polgár- 
mester, mint elnök.

— Fölhívás! Közelegvén a karácsom,i 
ünnepek, — Pécs szab. kir. város tanácsa 
bizalomtóljeseu szólítja fel e város ember- 
szerető lakóit karácson ajándok fejébeui 
adakozásra. Mely ekkép begyük összeg
vagy bármily nemű adakozás e városi 
úgynevezett Kudolphinumban 3<l számra 
menő árva- és leleucz-gyermekek maidéit 
nemű szükségletei fedezésére fordittatik. 
Ily nemes könyör-adományokul bármely 
terményi-, élelmezési e/.ikkek úgy szinte 
ruhaueuiüek is elfogadtatnak. A kegyes 
adományok a városházán a gazdasági Ili 
vataibau átadandók. Kelt Pécsett, deczem- 
ber 0-áu 1877. Sz. kir. Pécs város tanácsa.

— Pécs sz. kir. város há2Í pénztárá
nak. zárszámadását vizsgálta meg a na
pokban egy e czélra kiküldött bizottság, 
mely miután azt a legnagyobb rendben 
találta, teljes megelégedését fejezte ki a 
pénztáritok: Dévéuyi úrnak. E bizottság 
mint értesültünk — a legközelebbi köz
gyűlésen a péuztáruok úr iráut való di
csérő elismerésének az által is szándéko
zik kifejezést adni, hogy példás buzga
lommal s lelkiismeretességgel kifejtett 
tevékenységéért remuueratiót indítványoz 
számára.

— Többek azon kifogásoló megjegyzi 
sere, hogy hát miért nem fejezik be már 
valabára a belvárosi templom restaurálá
sát — azt Írhatjuk miszerint a főbejárat 
tetőzetére terveit Szent László és Szt. Ist 
váu szobrok Bartalics műhelyéből, a bejá
rat homlokzatára szükséges terracotta ékít
mények pedig Zsoluay gyárából csak ta
vasszal kerülnek ki, a mikor is ez említett 
hiányok pótoltatni s a templom körül a 
díszes vaskerítés is felállittatni fog.

— Sic itur ad astra. A pécsi jogaka- 
demia hallgatói üdvös mozgalmat indítot
tak meg. E mozgalom pedig az u. n. vita- 
verseuyekuek a jogakad. olvasókörben való 
behozatalára irányul. A joghallgatók az 
ilyen vitaversenyek megtartása által, úgy 
a rögtönzött élőszóbeli előadásban, mint 
az évszak és bizonyítékok gyors feltalálása 
és alkalmazásában akarják magukat gya 
korolui.S hogy ily versenyek iránt nagyobb 
érdekeltséget is keltsenek : pályadijat tűz
nek ki, melyet öukörükbeu eszközlött gyűj
tés folytán szereznek meg. A vitaversenyek 
tárgyai a jog és államtudományok, vala
mint a szépirodalom köréből vétetnek. L 
komoly és szép törekvésért csak dicsérhet
jük az akad. ifjúságot. (Csak aztán szal
matűz ne legyen c mozgalom. Szerk.)

— Azt újságolja a „Fünfk. Zeitung" 
hogy nekünk uj évtől fogva concurren- 
sünk lesz. Úgy vau, mi is hallottunk va 
lauiit arról, hogy egy Sz.-Fehérvárról ide- 
velődött kereskedősegéd egy papi párti 
lapot akar megiuditaui. Sorra is járta a 
helybeli t. papságot, de ueui akadt köz
tük moeceuásra. Nem lesz hát coueurreu- 
süuk — a mi különben legkevésbé seui 
alterálua miuket.

— Kenedi Géza lapunk volt belmun 
katársa, jelenleg pedig fővárosi hírlapíró 
a napokban az államtudomáuyokból sike
resen letette a tudori szigorlatot a buda
pesti egyetemen. Kenedi ur — miut hall
juk — egy helybeli tanintézethez váu 
tanárul kiszemelve.

— Vörheny, kanyaró és veszélyes t  >- 
rokgyuladás járvány következtében a pées 
városi iskolaszék elrendelte az elemt is
kolák szünetelését négy hétre, kivéve a 
belvárosi 5-ik és 6-ik osztályát. — E jár
ványos betegség a szigeti külvárosi l-só 
tiu osztályban először jelentkezett, mely
ben a tanítás beszüntetéséig 26. a tniso- 
dik osztályban 21, a harmadik osztálybau



lo fiú, az első leány osztályban 27, a má
sodik leány osztályban 22 leány betege
dett meg. A háramlik leány és negyedik 
riu osztályban egy betegségi eset sem for
dult elő. "haláleset nem történt. Az iskola 
bezárásakor még 53 tanuló volt beteg, a 
többi már felgyógyult és nehányan már 
mezítláb az utczán tánezoltak. — Tévedés 
azt hinni, hogy kénvszeritett templom lá
togatás a járvány oka. mert a tanítók az 
jjy kényszerre amúgy is semmi hajlamot 
nem éreznek, igazi oka a fával való takaré
kosság következtében hiányos flités.

— Javában működik országszerte az 
adóprés. Csak magában Budapesten 15 
ezer adóhátralékosnak ingó bingója vau 
lefoglalva adótartozás fejében. Ezen ingó
ságokat, mint a „Budapest” ezimtl lap 
írja — két e czélra építendő nagy rak
tárba hordják majd össze s állandó árve
réseket tartanak henne. A két nagy rak
tárt a végrehajtást szenvedettek költségén 
építik fel — a luzionalis Tisza-kormáuy 
nagy dicsőségére.

— Pécsett sem vagyunk különben az 
adóe'CCUtió dolgában. Fertálymesterek, 
adóvégrehajtók, ezek segédei s a városi 
hajdúk nagyobb része mást sem tesznek: 
mint intést, figyelmeztetést Írnak, kihorda
nak, kiragasztanak, sürgetnek, kutatnak 
foglalnak, lefoglalnak, fölülfoglalnak, pe
csételnek, letiltanak, zárolnak, dobolnak — 
szóval valóságos hajtóvadászatot tartanak 
az adóra. Itt Pécsett — mint ezt egy az 
adószedésben közreműködő közegtől hal
lottuk — a lakosságnak legalább is har
madrésze van megzálogolva. Árverés azon 
bán mindössze csak 3 vagy 4 történt az 
évben s ezek is csak azért, mert az illető 
végrehajtást szenvedettek innen távozni 
szándékoztak annélkul, hogy adóhátralé
kukat kifizették volna. E körülmény min
denesetre arról tesz tanúságot, hogy az 
adószedéssel megbízott közegeinkben vau 
emberies érzés. De ha ez továbbra is igy 
tart, félünk, hogy ők is türelmöket vesztik 
s szószerint teljesitik Széli Kálmán paran
csát, az az nemcsak intenek és foglalnak, 
hanem licitálnak is.

— Még valami az udóexecut iához. Új
évkor valami 2U0 pécsi háztulajdonos azon 
kedves meglepetésben fog részesülni, hogy 
a házbér beszedésével nem kell fáradniuk, 
miután illetékes helyen gondoskodtak ar
ról, hogy lakóik ne náluk, hanem a városi 
adópénztárnok: Dévényi úrnál alkalmatlan
kodjanak a bázbérrel.

A pécsi nőegylet feladatának meg- 
felelőleg a f. é. karácsonyi ünnepek alkal
mával városunk szegényei között nyo
masztó anyagi helyzetük enyhítése czéljából 
ruházat, élelmi s tüzelőszerek kiosztását 
határozta e l: minthogy azonban a segé
lyezendők nagy száma az egylet anyagi 
helyzetét túlszárnyalja ; az egylet a felebaráti 
szeretet és a nemeslelküek áldozatkészségére 
van utalva; miért is a legmélyebb tiszte
lettel felkéretik a n. é. közönség miszerint 
termények, tüzelő anyagok, s ruházatok
ban) bármily csekély adományával az ügye- 
fogyottak s szükölküdők segélyezéséhez 
hozzájárulni, s könyöradományait, és pe
dig a ruhanemüekbelit Scbnaidt Mari egy 
leti alelnöknőhöz (Molnár utcza 12. sz. a.) 
mig egyéb könyTöradomáuyokat Erreth 
Etuilia egyleti pénztárnok úrnőhöz (Molnár 
utcza 4. sz. a.) beszállítani kegyeskedjék.

— Kossuth Lajos rövid idő előtt ka 
pott egy koszorút, melyet Zlinszky Ist- 
vánné urbölgy Kossuth édes atyjának sír
ján tenyésző virágokból kötött. Most, ne
vezett úrnő nagy hazánkfia atyjának sirja 
iránti figyelmét továbbra terjesztvén, egy 
felhívást küldött szét oly czélból, hogy a 
kegyelet adományaiból az elhagyatott sir 
rendbe bozassék és díszes vasrácsozattal 
bekerittessék. A kegyelet fillérei, felhívást 
kibocsájtó úrnőhez Kondorosra, u. p. Csor- 
vás, küldendők és hírlapok utján nyugtázva 
lesznek.

— Mitől is lehet nyehrákot kapni. 
Múlt hó 22-éu temettek el Székes
fehérvárott egy fiatal kereskedőt: Kut- 
hardt Mórt, ki nyelvrákban halt el. E 
borzasztó nyavalyának szülő oka, mint a 
„ Veszprém*-et a családhoz közelálló roko
nok biztosítják, nem volt más, mint levél- 
boríték. A megboldogultnak, mint százunk 
közül kilenczvenkilencznek azon rósz szo
kása volt, hogy a levélboriték enyves szé
lét nyelvével nedvesítette meg. Hónapokkal 
ezelőtt szintén ezt téve, de oly szerencsét
lenül, hogy a levélboriték enyves széle 
megkarezoita a nyelvét; a seb eleinte fel 
sem tűnt, de később oly veszélyessé kez
dett lenni, hogy Bécsbe Billrotb egyetemi 
tanárhoz kellett fordulni, ki az alig sejtett 
okot egyenesen az enyves levélboritékban 
konstatált;!. A karczsebből nyelvrák lett 
és egy szép fiatal fértiéletnek véget szakí
tott. Ily szomorú előzmények után talán 
leszokunk a levélyeg és levélboriték nya
lásáról 1

— Az idők nagy kérdéséhez. Hogy a 
Németországgal kötendő kereskedelmi és 
vámszerződésre vonatkozó tárgyalások meg
hiúsulta folytán bekövetkező óriási zava
rokkal már a németországi érdekeltek is 
behatóan foglalkoznak, mutatja a követ
kező levél, melyet Ziillner D. regensburgi 
nagykereskedő, ki Szegzárdon nehéz bo
rokat nagy mennyiségben szokott vásárolni, 
egy szegzárdi alkuszhoz intézett s melyet 
egész terjedelmében közlünk. A levél igy 
hangzik: Ismeretes ön előtt, hogy 1878. 
január 1-én az osztrák-magyar és német 
birodalmak közt létező kereskedelmi szer
ződés ideje lejár. Hogy a szerződés meg nem 
ujitásából, a szerződő államok lakóira mily- 
nemü hátrányok hárulnak, mutatja azon kö
rülmény, hogy mi hosszú éveken át Szegzárd 
bortermelőivel folytatott üzletünket meg

szüntetni vagyunk kénytelenek, mert a 
vám, mely eddig 16 márka volt, 100 már
kára szándékoltatik akónkint emeltetni, 
vagyis 5 írtról 25 frtra. Felhívom azért a 
bortermelő urakat, hogy minden módon a 
szerződés létrejöttét szorgalmazzák az illető 
ministerimnnál, nehogy a mindnyájunkra 
nézve oly végzetteljes szakítás bekövet
kezzek. T. K.

— Hajdanában azt mondta a mese a 
debreczeni gőzmalomról, hogy ha az egyik 
oldalán belökik a kévebuzát, a másik ol
dalán mint szalmakalap és friss czipó sze
detik ki. Éhez hasonló szépitőszert hirdet 
most egy vegyész, illusztrálva hirdetését 
egy képpel. A kép egy fürdőszobát tüntet 
elő, melybe a baloldali ajtón vén asszony 
megybe s ott megfürödvéu, a jobboldali aj
tón távozik, még pedig egészen nekigöm- 
bölyödve és megfiatalodva. De már az ilyen 
szemmellátható eredménynek bizonyára 
akadni fog temérdek hívője.

—Eredeti mód a tolvajok felisnu résére. 
Herfordból írják, hogy az Engerbe vezető 
utón négy gazember útját állta egy mé
szárosnak és szépen megkérték, hogy nála- 
levő pénzét szíveskedjék átszolgáltatni. A 
mészáros az udvarias, de veszedelmes tag- 
lejtések által kisért felszólítás által annyira 
meg volt lepve, hogy szó nélkül adta át 
a nála levő 80 márkát. Néhány perez 
múlva a mészárost szégyenérzés fogta el, 
hogy oly könnyen megijesztette magát. 
Szégyenérzete közben hirtelen egy gondo
lata támadt: hirtelen visszafordul, óvatosan 
közeledik az utonállók pénztárnokához és 
egy pillanat alatt levágja fülét. A levágott 
füllel aztán gyorsan elillant s Engerbe érve, 
egy rendőrrel a tolvajok felkeresésére in
dult. Nemsokára rátaláltak az egész társa
ságra. Az egyiknek feje be volt kötve. 
Részvéttcljesen tudakozódnak baja után és 
a bekötött fejű fogfájásról panaszkodik. A 
rendőr leveszi a kendőt s azt találja, hogy 
ép azon füle hiányzik, a mely a mészáros 
birtokában vau. Mind a négy jó madár 
elfogatott s hirszerint a mészárosnak 
különös uj módja a tolvajok felismerésére 
többe fog kerülni 80 márkánál.

— Nem kell enni braunschuieigi kol
bászt, mert mint egy orvosi lap Írja, ettől 
a híresnek csúfolt kolbásztól, melyet elég 
bolondul sokan az egészséges magyar kol
bász elé helyeznek, Lipcsében százan be
tegedtek meg, s a vizsgálatból kiderült, 
hogy azok trichiuesek voltak. Különben, 
akik külföldről — a mi károsításunkra — 
hozatják és eszik a kolbászt, midőn ide
haza is elég van — megérdemlik a meg
betegedést.

— A párisi köles, segélyzö magyar 
egylet által az építendő háztelek megvé
telére kiboesájtott 100 ftos kötvények el- 
vállalatában a következő uernes érzelmű 
s hazafias aláírók vettek részt: Magyar
honban Mohári Gyula, plébános. Gróf Wenk- 
heim Rudolf. Dr. Hajnald Lajos, kalocsai 
érsek. Dr. -Szalui Kálmán, orvos. Rima
szombati takarékpénztár. Újvidéki takarék- 
pénztár. Szabolcsmegyei takarékpénztár 
(Ajándék) Szatmári takarékpénztár egye 
sülét. Gromon Dezső, főispán. Aradi keres
kedők társulata. Temesvári első takarék 
pénztár. Siklósi takarékpénztár. Kőszegi 
takarékpénztár. Bajai takarékpénztár. Pá
pai takarékpénztár. Szegedi takarékpénz
tár. Szeged város közönsége. Gróf Zichy 
Victor. Gróf Zichy Géza. Kecskemét város 
közönsége. Temesvár város közönsége. 
Szatmár város közönsége. Szombathelyi ta 
karékpéuztár. Szegedi ipartársulat, isáak 
László, alispán. Külső Szolnokmegyeí taka
rékpénztár. Török Szt.-Miklósi takarékpénz
tár. Harkányi Frigyes képviselő, egy-egy 
kötvényei, Budapest fővárosa 8 kötvényei. 
Külföldön. Zichy Mihály, festő. ( Ajándék) 
Munkácsy Mihály, festő. Paczka Fereucz 
festő. (Ajándék) Türr István, tábornok. 
Dr. Krisbaber, orvos. Szalui Ágost. Báró 
Sebluga Ágost, l'llmann, lovag. Cerettói 
Báró Schindler, consul kötvényei. A folyó 
év május 6-án tartotti közgyűlésben kelt 
határozat értelmében a t. ez. aláírók a 
párisi kölcsönösen segélyzö magyar egy
let háza alapitó tagjaivá válván, neveik 
az egyleti ház dísztermében márvány táb
lán arany betűkkel fognak megörökittetni. 
A pesti hazai első takarékpénztár tovább 
is elfogadja a kötvény értékének megfelelő 
100 ftuyi összegeket (esetleg 25 ftnyi ha
vonkénti részletfizetés mellett is) s a t. ez. 
aláíróknak a lefizetett 100 ttért a nevezett 
iutézet által egy végleges kötvény posta 
fordulattal ajánlott levélben átszarmáztatik. 
Páris, 1*77. november 25-én párisi köl
csönösen segélyzö magyar egylet Szalai 
Ágost titkár Zichy Mihály elnök.

— Lapunk mai számának mellékletén a 
mohácsi úrbéri pernek sokak előtt érdekes 
vázlatát kezdettük meg levelek alakjában, 
nehogy e„ által lapunk többi rovata kiszo
ruljon, a folytatásokat, mennyiben nagyobb 
tért veendnek igénybe mellékleten adandjuk.

— Lapunk mai számához mellékelve 
vannak az A.th enaeum  által kiadott la
pok, nem különben a „ B u d a p e s t i  B  a- 
z a r “ illusztrált előfizetési felhívásai, me
lyeket lapunk t. olvasóinak becses figyel
mébe ajánlunk.

— Milyennek képzelik a chmaiak a 
poklot és menyországot? Egy naradai cbi- 
nai templom falain igen szépen le van 
festve a túlvilági jók jutalma és a gono
szok bünhödése. A pokol kályhafélének 
van festve szárnyajtókkal, melyek mögött 
az ördög ül. Kis ördögök húzzák a bűnö
söket a pokol ajtaja elé és a sötétség fe
jedelme. mig egyik kezével a kulcsokat 
veszi elő zsebéből, a másikkal nyársát 
nyújtja ki, hogy a bűnösöket a kályhába 
tolja, s elégülten mosolyog áldozataira. — 
A jók az égben felhőkön ülnek, disznópe
csenyét esznek és angyalok környezik, kik 
legyezőkkel a legyektől oltalmazzák a bol
dogokat.

— A néhány évvel ezelőtt elhunyt
Gianoue János kőfaragó fiát Adolf >t szép 
kitüntetés érte a budapesti összekötő vasút 
építése körül mérnöki minőségben szerzett 
érdemeinek elismeréséül. Ugyanis a király 
Ó felsége az arany koronás érdemkeresztet 
adományozta neki. A Gianoue család egy 
másik tagja: Giauone Sándor géplakatos 
pedig, ki Amerikát és Ausztráliát bejárta, 
a napokban tért vissza városunkba, hol a 
két világrészben szerzett szakismereteit ér
tékesítendő ipartelepet szándékozik felállí
tani. Legyen üdvözölve körünkben!

— Egy uj emberirtó gép. Torpedo-lég- 
gömb a neve egy uj hadikészüléknek, mely- 
lyel jelenben az Egyesült Államokban tesz
nek kísérleteket. Czélja az, hogy a torpedók 
a levegőbe emeltessenek, honnan épen az 
ellenséges hadsereg vagy város fölött ön
működő készülékkel leoldozódváu a gömb
ről, kigyulva s szétrobbanva az ellenség 
soraiban halált, rombolást idézzen elő. Az 
embergyilkolás mesterségében gyönyörűen 
haladunk a XIX. század dicsőségére.

— Zenemüvekről. Hirdetési rov.i- 
tünkben t. olvasó- és olvasunőink ismét — mint 
minden évben — találkoznak Heller J. S. berni 
világhírű zenejátékmiiveinek ajánlataival. Heller ur 
ez altalanosan kedvelt müveket valóban csodalat̂ a- 
mélto tökélylyel készíti; nem ajánlhatjuk tehát 
eléggé, hogy ily jatékmiivet szerezzen maganak 
mindenki s ehhez legjobb alkalom a közeledő kara- 
csüuünnepek: egy tárgy sem. ha még olv értékes, 
pótolja e müveket. Mivel lepheti meg a térti nejét, 
a vőlegény aráját, a barat barátját szebbel és ked
vesebbel? Az aggkorut emlékezteti boldogan leélt 
tiatalkori időkre; vigasztalja a reménytelenül sze
retőt; vele együtt kesereg nevetés remél; a szen
vedőt, beteget legkellemesebben szórakoztatja; a 
magányosnak hü társalkodója; a házi körben fo
kozza a kedélyességet a hosszú téli estéken. Di- 
cséróleg ki kell emelnünk az olyan vendéglősöket, 
kik vendégeik mulattat.isara ily zenemüveket meg
szereztek. A volt költséget — mint több oldalról 
meggyőződtünk - még egyik sem sajnalta s aj mi
jük is a t. vendéglősöknek ily zenemüvek beszer
zései, miután a vendégek csakis óla gyülekeznek, 
hol ilynemű mulattatasban részesülnek. Még meg
jegyezzük, hogy a zenedarabok választása jól át
gondolt; a legújabb, valamint a legkedveltebb 
régib dalmüvek, operettek, tánezok és dallamok, 
vidám és komoly hangzásunk. egyesítve talál
hatók a Heller-íele müvek között; s ismételten 
ajánljuk azok mielőbbi beszerzését. Gazdagvalasz- 
téku képes árjegyzékek mindenkinek bérmentesen 
megküldetnek, BA- Mint értesülünk, ilynemű já
ték müvek a házalok áltál mint Heller-félék ki- 
náItatnak; ennek müvein azonban mindenütt rajta 
van a név, minden egyéb mü idegen, ha mindjárt 
kézírással vannak ellátva. Legjobb egyenest a készi 
tőhöz fordulni Bernben.

Legújabb.
A harcztérről lapunk zártával jött hí

rek szerint Szulejman pasa Elena köze
lében az orosz koronaherczeg seregének jobb 
szárnyát megverte és Tyrnova felé megfu
tamította. Elesett 3000 orosz holtakban és 
sebesültekben, 300 foglyul esett, a törökök 
többi közt 14 ágyút és 40 löszerszekrret 
zsákmányoltak. Egy utóbbi tudósítás sze- 
i int a török sereg bevette. Elenát és 5000 
oroszt ejtett foglyul. Mehemed Ali ujonez 
seregével oz orosz támadást visszaverte és 
Plevnával már is az összeköttetést helyre
állította.

Rövid hírek.
— Dumas Sándor franczia iró, főváro

sunkba jön. hogy közelről ismerje meg 
azt a uépet, melyről atyja „az öreg Du- 
mas” oly elismerőleg nyilatkozott mindig.

— Keller őrnagyot, a bécsi német 
attachét, csakugyau miudeukorra eltávolí
tották Béesből, hol az Uchatius-ágyuk iráut 
oly kiváló érdeklődést tauusitott. Az őrnagy 
utóda gróf Wedell, ki jelenleg a bolgáror 
szági csatatéren időz.

— A honvédtisztek özvegyei s árvái 
ellátására szolgáló alapitól a 30-dik kimu
tatás szerint Szeude Béla miniszterhez 
33.7*7 frt gyűlt be.

— Boldog Perzsia! A „Times of lu 
dia“ azon csodálatos bírt közli, hogy a 
perzsa sah tizennégy évre elengedte alatt
valóinak az adók felét, sőt a sah hat évre 
egészen el akarta engedni, de miniszterei 
arra figyelmeztetők, hogy nem kell a ué
pet egészen elszoktatui fizetéstől. Mondják 
hogy Takinjnál rendkívül gazdag arany
bányákat fedeztek fel, és ez a sah uagy- 
lelküségéuek oka.

— A mint a „Kelet Népével” Belgrád- 
ból tudatják, — irja a „P. C.“ — legköze
lebb cultusminiszteri rendelet által fog meg
hagyatni, hogy az orosz nyelv minden 
gymnasiumhau kötelező tautárgyul vétessék 
töl. Az egyetemi épület egy terme orosz 
kápolnává alakíttatott, hogy Natalie her- 
czegnő orosz rítus szerint végezhesse az 
istenitiszteletet.

— Budapesteu átalános izgatottság 
uralkodik a vámtariffa ellen. A kereske
delmi kamra és iparegyesületek is részt 
vesznek az izgatásokban.

— A telephonnal a kereskedelmi mi
nisztériumban legközelebb kísérletet fognak 
tenni, és ba sikerül, alkalmazzák.

— A vasúti és gőzhajózási főfelügye
lőség az ezüst árkelet pótlékot deczember 
havára 6 százalékkal állapította meg.

— Lukács Gyula az orosz-török 
harctérről hazánkba érkezett. — Somogy 
megyében régészeti s történelmi egylet 
alakul. — A báttaszék-dombovár-zákányi 
vasutat decz. 1-én az állam vett át. — 
„Távirdaközlöny” czimü szaklap indul 1 
meg. — Barabás Miklós jeles festőnk 50 * 
éves jubileumát ülte meg Budapesten — ) 
Berlinben magyar kör alakult.

— A pápa egészségi állapotáról ked- j 
vezőtlen hírek érkeznek. Az orvosok úgy 1 
vélekednek, hogy Pius nem hagyhatja el 
többé az ágyat, s eltiltották még attól is, 
hogy audiencziákat adjon.

— Két ezer hordó bPortig P, az

hogy pálinkát vásároltak közelébb M. Vá
sárhelyen a muszka hadsereg számára. 
Hordóját 240 frton vették.

— A perzsa sah tavaszra ismét ellá
togat Európába. Mint az „Endependance 
Belge” irja, Magyarországot is útjába ejti. 
(No lesz kelete a birkának, a hol a sah 
és kísérete megállapodik.)

— Az európai hadseregek létszámának 
leszállítása érdekében Angliában egy béke
liga alakult, melynek nébáuy tagjai jelen
leg Becsben működnek ez Ügyben. Buda
pestre is lejönnek agitálni, még mielőtt a 
jövő évi ujonczjutalék megszavaztadk Bár 
siker koronázná szép vállalkozásukat!

— 98 éves választó. Pestmegye duna- 
pataji választó kerületben Szt. - Benedek 
községben a választó polgárok között egy 
98 éves is van, kinek ueve Pákozdi Be
nedek.

— Valami Kő vési nevű úri ember 
mobile perpetuumot talált fel. Találmányát 
Pozsonyban akarja elkészíttetni. Ez az úri 
ember úgy látszik nem tudja, hogy mig 
örökké tartó anyagot nem fedez fel valaki, 
addig a perpetuum mobilere gondolni — 
szelíden szólva — hasztalan fejtörés.

— A párisi közkiállitáson olyan vil
lanyos készüléket is állítanak ki, mely
3—4 holdnyi teret úgy megvilágít, hogy 
rajta a mezei munkát éjjel is lehet foly
tatni.

— Gyönyörűséges állapot. Budapesten 
a legújabb kimutatás szerint jelenleg tizen
négy ezer lakás áll üresen. A nagy nyo
morúság miatt sokan elköltöznek a főváros
ból a vidékre, sokan pedig kisebb laká
sokban húzzák meg magokat.

— A magyarosodás érdekében az osz
trák államvasut magyarorsrági képviselő
sége utasította állomásait, hogy az étter
mekben jövőre csak oly felszolgáló pinezé- 
rcket vegyenek fel és tűrjenek meg, a kik 
magyarul is ítészéinek.

— A magyarországi püspöki kar leg
fiatalabb tagja: Olteaun János u. váradi
g. kát. püspök meghalt. Csak 37 éves volt.

Színészet.
Múlt szombat, vasárnap s hétfőn fel

emelt belyárakkal „Kapitáuy kisasszony.” 
Geneé-uek ezen operettéjét Rákosi plán
tálta át a fővárosi népszínházba, melynek 
még ma is egyik legszebben jövedelmező 
darabját képezi. Pécsett is megtetszett. 
Szép számú közönség nézte végig mind
annyiszor. A mi magát a darabot illeti 
az eléggé megfelel az operettet kiváuó Íz
lésnek. A libbretto (a Oliarlotte kapitáuy e. 
vigj. után átdolgozva) többé kevésbé mulat
ságos, hclycukiut sikamlós s általán a szem
lélőnek figyelő és gondolkozási tehetséget 
nem erőlteti meg nagyon. A zeuéje úgy 
terjedelembeu, mint dallamosság és eorreet 
ség tekintetében sok más operette zenéjén 
túltesz. Vauuak benne egyes részletek, me
lyek ugyan nem Geneé szerzeményei, — 
de e részleteket nagyon jól szőtte be a 
darabba. Akárhány kisebb nagyobb rész
let fordul elő benne, mely „Dinoráh”-ból, 
„Faustéból s a „Prófétádból való. Az első 
felvonás fénypontja a négyes dal egész 
refrainje is valami Weikert „Scklitteufabrts- 
líed”-jéből való.

Az előadás jelesen folyt le. Az egyes 
szereplők közül első sorban Gerőtíué tűnt 
ki: Fansette virgoncz szerepével elemében 
volt. Dalaival ezúttal úgy bánt el mint 
szellő a virággal. Külső megjelenése is 
nagyban emelte azon fényes sikert, melyet 
ez alkalmakkor aratott. Balogról (Lamber- 
to) nem mondhatunk újat. Csinos alakot 
csiuosan képviselt s dalait kitünően éne
kelte el mint mindig. Nyomban utána Szép 
és Szombathyt illeti az elismerés, melynek 
a közönség az előadásokkor tapsokban 
kifejezést is adott. Az előadásokat csak 
Tolnayné zavarta meg; miáltal? azt tud
ják azok, kik hallgatták éuekét, kik pe
dig nem hallották azokban minek keltsünk 
rósz véleményt Tolnayné művészete iránt 
— Írván róla terjedelmes és őszinte recen- 
siót. A zenekar s az énekkarok jól visel
ték magukat.

Végül — hogy el ne felejtsük — a 
sziuiigazgató: Gerőfi úrhoz intézünk szót 
aziránt, hogy ba a „Kapitány kisasszonyát 
ezentúl adatja, legyen gondja arra, hogy 
a darabba eléggé ügyetlenül bevont püs
pököt és papokat ne olyan az utczárúl 
felszedett subanezok adják, kik otromba 
mozdulataikkal nagyon sértik a jó ízlést. 
Aztán vegye tudomásul az igazgató úr azt 
is, hogy színpadon, ba szerepeltetnek is 
papot, de nem végeztetnek vele egyházi 
functiót. A zászló szentelésnél előfordult s 
paródiaként feltűnt füstölés, keresztvetés 
maradjon el ezentúl, mert az efféle nagyon 
sérti a vallásos érzületet.

K ed d en : Szünet.
S z e rd á n :  Rendes helyárak mellett 

ismét „Kapitány kisasszony.” Közönség 
szép számmal volt jelen az előadáson.

C sü tö r tö k : Szép János jutalomjáté
kául „Fatinicza.” Az előadás tiszta jöve
delmének fele csak 14 frt volt, mely ösz- 
szeg semmikép sem áll arányban Szép 
János érdemeivel. A szereplők nagjon 
kedvetlenül játszottak, a mi udvariatlanság 
volt a jelenvolt közönség iránt. Igaz, és 
elismerjük, hogy az üres ház lehangolja 
a színészt, de az is igaz, hogy a valódi 
színész, játszván nem érezteti a közönség
gel e lehangoltságot.

Ma (szo m b a to n ) „A kékszakállú 
herczeg” czimü s a szinlap szerint „nagy
hírű” operette kerül színre. j

I R O D A L O M .

=  E u r ó p a  m ű v e lő d é s i  t ö r t é 
n e lm e  különös tekintettel hazánkra, ily

czimü műre vettük ft. Rézbányái Járna 
pécsi árvaintézeti igazgatónak előfizetési 
felhívását, melyben különösen Ígéri, hogy 
e műben lánczolatos összefüggésben, kimu
tatva találandja az olvasó, az egyéni és 
lelkiismereti szabadság, az egyenlőség és 
testvériség megalapítását, a nő családi és 
társadalmi viszonyainak újjáalakulását, a 
keresztény társadalmi és állami intézmé
nyek, a művészet és tudomány, az ipar és 
nemzetgazdaság minden ágainak keletke
zését és fokozatos fejlődését mindazon té
nyezőkkel, melyek az előhal adásra előnyös 
vagy káros befolyással valának. Szóval: 
az értelmi és erkölcsi, az anyagi és tár
sadalmi fejlődés minden kiváló m izzau i- 
tát, felvilágosító megjegyzések és elvi fej
tegetések kíséretében. Á mű négy füzetre 
lesz beosztva, melyek mindegyike egy-egy 
korszakot tartalmaz, s időközöukiut lesz ki
adva.A négy füzet két kötetet képezem!. Az 
első tűzetnek, mely a IX. század végéig tér 
jedő korszakot tartalmazandja s 15 sűrűn 
nyomatott ivre terjedend, előfizetési vagy 
megrendelési ára postai küldéssel csak 1 frt. 
50 kr. Az előfizetések vagy megrendelé
sek, szerző nevére czimzendők, (Pécs, ár
vaház) s január közepéig beküldendők. 
Szerző nevében biztosítékát véljük birui 
arra nézve, hogy ismét egy hazánk iroda'- 
mában hézagpótló tudományos becsű mii 
kerülend ki városnak nyomdáiból.

=  A legtartalmasabb politikai hetilap 
„A Nép Z á s z ló ja .” Szerkeszti Mende 
Bódog. Megjelen minden szombaton, úgy 
hogy vasárnap már a legtávolabbi vidé
keken is olvasható. Előfizetési ára negyed
évre 1 frt 50 kr. Aki négy előfizetőt gyűjt, 
egy példányt ingyen kap. „A Nép Zász
lója” kiadóhivatala. Budapest, Lipó-utcza1 
2. szám.

=  TAborszky ás Parsch nemzeti zenemű 
kereskedeseben Budapesten megjelent: „ P e tő f i 
sze llem ének ."  Dallam L isz t F e reu ez tó l. Zon
goráinkét kézre ara 80. kr. — Négy kezre 1 frt.

EE A -Figyelő" irodalomtörténeti közlöny 
III. kötete 5-ik füzete [Deczemberi] tartalma: Á 
Halotti beszéd kora és hazaja. Békési Emiltől. 
Mikes Kelemen, Abati Lajostól. — Janus Panno
nius, Pfeiffer Antaltól. — Történetírás az Árpádok 
alatt, ifj. Fejérpataky Lászlótól. — Adalékok né
pünk áramai költészetéhez, I. A Balázs-járás, Szta- 
chovics Reinigtól.— Grillparzer Bánkbin trago- 
diája, Heinricli Gusztávtól. — A nemzeti Muzeu u 
irodalomtörténeti kiállítása, Tipray Tivadart >1. 
Zsoldos Ignácz, Abati Lajost.)!. — Irodalomtörté
neti repertórium, idősb 8zinnyei Józseftől. — Ki
sebb közlemények. Szerkeszti és kiadja: Abati 
[Aiguer Lajos. Megjelenik liavunkiut egyszer ju 
lius és augusztus hó kivételével. Előfizetési ara 
egy évre 8. frt. Egyes füzet ára 1 frt. [Budapest 
váczi utcza 1. sz.]

== A „Magyarország és a Nagyvilág* f.
é. 48. számának tartalma: Simconi bibornok ikepj 
pel) — Tiszai molnár, költ. (Pap Kálmán.] — A 
távszóló (Telephon; (Szokolai Kornél.) — Püakös i 
királyság Btszély (Száva.) Folvt. — A corvinák 
(képpel| (Baranyai Ödön.) — Áz ..riás tintahal 
(képpel) — Pohjimpéltti. Történeti elbe z les. [Irta 
Kokinen György. A fin eredetéből fordította Ha
lász Ignácz.) — Fővárosi tárczalevél: Párbajok. 
[Porzó.] — Színhazak. [Nemo.] — Zene. [Schütz.j 
— Fővárosi pinezék [képpel] — Költ. Kivándorol- 
am [Somló Sándor.] — Különfélék. Rajz: Ozmiu 
pasa Kiadja az Atheneum. Előfizetési ara 1. évre 
2 frt_50 kr.

=  Dömötör János [volt tolna-baranyai ke
sébb budapesti tanfelügyelő] hátrahagyott müveire, 
legnagyobb részt költeményekre, köztük 25. fordí
tás a külföld legjelesb költőinek múvefből előfize
tést nyitottak Baksay Sándor, Nagy Miklós, B>- 
ráth Ferencz és Százs Károly, kik' azokat sajlo 
ala rendezték. — Egy fűzött példány előfizetési 
ára 1 frt. — Az elöf. pénzek, vagy utanvételi meg
rendelések decz. 25-ig a Franklin társulathoz Bu
dapestre intézendők.

ü  Táboraik? és Parsch nem
zeti zenemUkereskedésében Budapesten megjelent 
„Első m agyar á b rá  n d n ép d a lo k  fe le tt ."  
1.,Szeretlek én egyetlen egy virágom. 2.,Mariskám ! 
eszem ,a szép szemed. 3., Fóti dal. Zongorára 
szerzéjÁbranyi Kornél. Ara 1 Irt. 50 kz.

== M e h n e r  V i l m o s  könyvkiadóul 
[Budapesten Kalap utcza 4 sz.) megjelent az uj 
regény csarnok folyamában „Az ö ra ö g f ia  és a 
három  vörös em ber" legújabb társadalmi re
génynek 9.éslü-ik füzete.Irta Féval Pál francziából 
(ordította Martonffy Frigyes. Ara minden füzet
nek 25 kr.

GABONA ÁRAK
a f. é. december hó 1. tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 kig. ft. 11.00 ft. 10.6) ft. 10.00 
Kétszeres „ „ „ 9.50 „ 9.00 „ —.—
Rozs „ „ „ 8.00 „ 7.80 „ —.—
Árpa „ „ „ 7.50 „ 7.10 „ — .—
Zab „ „ „ 7.20 „ 7.00 „ —
Kukorieza „ 7.50 „ 7.20 „ —.— 

Hajdina 100 klg. ft. —.—
Széna „ „ „ 2.70
Szalma „ „ „ 1 . 0 0

tér*)

Üzlet-változtatás.
Van szerencsém a nagyérdemű kö

zönséggel ezennel tudatni, miszerint

férfiöltöny-üzletemet
nagyobbitott választékkal felszerelve t. 
é. deczember elejétől fogva a 
Király-utcza Rriuleld-féle ház
ba helyeztem át. A nagyérdemű közön
ség kegyes figyelmébe magamat ajáulva 
maradok mély tisztelettel

G r ü n  B e r n A t ,
férfi szabó.

t»_____Ji
i *jEzen rovat alatt megjelentekért nem vállal 

felelőséget a szerk.

XAGY FÉKÉNCZ
laptulajdonos.

II A K S C II G M I L K I S  . IÓŐ S E F
felelős szerkesztő . S zerkesztő  tá rs .



Kőbányai 
korona sör

kitűnő minősé?!! egy  p o h á r
DULCZ sorodéjében.

H k r .

10104 
is 77 '

Árlejtési hirdetmény.
Pécs szab. kir. város tanácsa részéről 

ezennel köztuilomásra liozatik, hogy a 
helybeli kövezethez jövő 1878-ik évben 
szükségelt kőmennyiségek előállítását zárt 
<:jánlattal egybekötött nyilvános árlejtés 
utján kiadja:

A szükséglet pedig következő :
I. A Colouiai ut építéséhez:

600 kmtr. törtkő I körülbelül 1300 
350 „ kavics I írt. értékkel.

II. A városi járdákhoz:
1*0,000 db. járdakő | körülbelül

350 folyó mtr. szegélykő|580U forinttal 
III. A városi kövezetlnz és ut tartozáshoz: 
1400 mtr. lelkoczkakől ... „..
800 mtr. törkő , lk 'r“l',el"1 ,

1 ülX)-kmtr. kavics | 1M-,KK) for,nt!al
Az árlejtés fentebb részletezett csoport- 

lián egyenként folyó évi deczember hó 
12 én reggeli 10 órakor fog a gazdasági 
hivatalban, (városház 11 ik emeleten) meg- 
tarttatui.

Felhivatuak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy erre vonatkozó zárt

Tüzelőfának árleszállítása.
ésAllulirottak tisztelettel jelentik, hogy s z á ra z  b ü k i t - ,  g y e r ty á n - ,  c» er 

h a s á b fá b ó l  nagy készletet bírnak, minek folytán

3 £t- 4=0 Hs:xét
faraktárunkban kapható. A fának házbaszállitásaért Urméterenként 20 kr. számittatik. 

A fa esakis azon helyre lesz lerakva, a hol a megrendelő utasítására a kocsi megáll.

aprított tűzifát eladunk
I. osztály (bükk, gyertyán, és cserfa) 50 kilogramm 55 kr.
II. oszt. (szára/,, tölgy és vegyes hulladék) á klg. 38 kr.

Házbaszállitása minden 50 klgramnak 4 krba kerül, 
fítilk- Bátorkodunk továbbá megjegyezni, hogy hasábfánk egy  m é te r  lioss/.u  
darabokban készíttetik, minek következtében l iá ro m  i i r m é te r  a n n y i  fatömeget 

tartalmaz., mint a ré g i I* lá b  m aga*  ól.
Megrendeléseknél kérjük a fa árát előre beküldeni. A fizetéseket kérjük 

gyári irodánkban (országút 15. sz. a.) eszközölni.
3Ü8(3—2) H ugót A d o lf  é s  fia i.

m a

F  E l )| ) l ( ;  P Á R A T L A N

Érdemjel britem jel

és megfelelő 10",# bánatpénzei ellátott aján
latukat ajánlatokat az árlejtés napjának 
reggeli 10 ik órájáig, a polgármesteri lii- 
vatalban azon megjegyzéssel, hogy a vál
lalkozási feltételek és szerződési pontnza- 
tok ismeretesek — annál is inkább beadni 
elne mi.laszszák, miután a később beér
kezett ajánlatok ligyelembe nem fognak 
vétetni;

Felhivatnak továbbá a vállalkozni 
szándékozók, hogy fentebbi nyilvános ár
lejtésre megfelelő ÍO°/0 bánatpénzzel ellátva 
megjelenni szíveskedjenek.

Végre megjegyeztetik, hogy az erre 
vonatkozó közelebbi feltételek és szerző
dési pouto/atok az árlejtés napjáig a vá
rosház második emeletén lévő mérnöki hi
vatalban a hivatalos órákban bárki által 
betekinthetők.

Pécsett 1877. évi deczember 4 én tar
tott tanács ülésből.

Pécs szab. kir. táros 
t a n á c s a .

Jelige:

I
Vizsgáljátok min it 

kitlmazzutok.
nt

Ól
a legjobbat ni

n\

nyissátok fel szem eteket!
Épen no st jelent meg .A  b o r - s z a 

b á ly z ó ,1 a legliühh és legmegbízhatóbb 
tanácsadó a  logbi/.t<(*h i s  lóg jo bb  
b o r - ja v ító - ,  n o m o * itó  és oznpo- 
r i tó  e l j á r á s r ó l .  mely által, ha a lég 
iisztább természetes bor már a bordókban 
vau. legalább is még K é tszer a n n y i  
b a r ,  j e l e n té k e n y e n  ju h i t  m in ő 
ség itő l, éretik el. I-ogg j a k o r la t ib b  
útmutatás leászkolt, még fiatal borok ne 
mesltése és szaporítására és esekély, rósz 
állóit . borok javítására, a r  Különösen 
alkalmas a minőség:! illető rósz borter
mések alkalmával, a* lliztos és jé) ered 
ménjei) kezesség vállaltaik, ta r Száz 
meg száz bizonyítvány tetszik előttünk, 
melyek mind erősítik hogy csakis ez el
járás a. e g y e d ü li  le g jo b b . I c g g ja  
k o r l a t i b h  és legegyszerőblr s vevőink 
küzül igen sokan csakis e könyvnek kö
szönhetik n ioN tan i j ó l l é tü k e t  é* 
g a /a lu sa g o U a t. p r  Főnebbi munka 
igen könnyen érthető stylben van írva, s 
azt m in d e n  l a ik u s ,  só t m in d e n  
g y e r m e k  is pontosan megérheti, egyéb
iránt készek vagyunk, ínég közelebbi 
felvilágosításokat is adni, d i j  n é lk ü l  
ba tisztelt vevőink előtt valamély pont 
homályosnak tüuuek föl. A ra  3 í r t .  
Megrendelések kéretnek utánvét vagy az
összeg előzetes beküigése mellett intéz-
tetni, a köyetkező c zi tu a l á :

„A  B o r* z a b á ly o z 6 ‘k 
kiadó hivatala WIEN. TA80RSTRASSE, 

HOTEL ZUM -SCHWARZEN ADLER.“
318 (6—1)

Keskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.

A te rm é s z e t  á l t a l  a s z e n v e d d  em lő  rteég 
j a v á r a  te r e m te t t  m eg b e g a c  ü th e t len  k e s k e n y  u tifú  
a z o n  m ég e d d ig  fe l nem  d e r í te t t  t i tk o t  f o g la l ja  
m * g á h u u , m i s z ó r tu l  a  g v g e  e s  lé g c ső  re n d s z e r  
g y u l la d t  n y a k h á r ty á j á r a  v a ló  a z u n n a l i  g y o rs  
• •  e n y h í tő  h á tá n  g y a k o r lá s á v a l  a z  i l le tő  b e te g  
s z e rv e k  g y ó g y u lá s á t  m in d e n  te k in te tb e n  le h e 
tő le g  e lő s e g í t i .

M iu tá n  g y á r a t  a n y u n -
.1 •  e z u k o r  k « ,k e n v  j ,  — jC T T " :  .  - ‘S S ,

w tifu b ü li t i s z ta  v o g y u lo - 
k r .  t  k e z e v k e d ü n k . k ü lö n ö s  
f ig y e le m b e  * ja n i ju k  h a tó s á g i in ,;  b e je g y z e t t  v é d je g y ü n k e t  s a  d u b o ao n  
i e v j  a l á í r á s u n k a t ,  m e r t  c s a t  ez e k  ig a z o lja k  a n n a k  v a ló d is á g a i.Schmidt Victor & fiai,

V. szabadul gyárosuk Becs, Wieden Alleguie 44
303(10—3

Kapható Pécsett: Lili János kereske 
•lésében (sörház ateza) és Sipőcz Jstváu 
gyogySzertárában. Egy doboz ára 30 kr.

A ftflaager W.-féle
cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta

“u l  Hm a - r r x  á - j  -  o  1 3 - j
n elv a orvosi tekintélyek által mcgvizsgálttatott és k ö n n y e n  
e m é s z th e tő s é g e  folytán gyermekeknek is ajánlható mert a 
legtisztább, legjobbnak4') elismert gyógyszer m e l * tü d ő im  j ó k  

k g ü rv é ly ,  d a g a n a tu k ,  k e lé se k  b ő r k iü té s e k ,  m ir ig y -  
lm ju k , g y e n g e sé g  stb. ellen.

Kgy ü v eg  á r a  1 f r f .  kapható gyári raktárban: B éesb e u  
H c n m a r k t  3  * iráni a. **) valamint a osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jóbbnevü füszerkereskedésekben.

P É C S E T T k  apliaíú : K o v á c s  M. gyógyszertárában. R e e li 
V ilm o s, I t la i i i io rn  t i .  és S im o n  J á n o s  ftiszerke- 

reskedésében. B a j á n :  Hoz se k és d c l l c r m a n u  gyógyszertárában. M i- 
c h i t s  tliszerk. M o h á c s : L u i z e r  V. és P y r l i o r  J. gyógyszert. S z ig e t-  
v á ró t  t  : Lá z i t s  V. O c s o l k á l  és B a g ó  fiiszerkeresk. / o m h o r l m i i :  
We id i n ge r A. és Fa I e e o n i keresk.

£_>
C/>

O  §
□  I

Újabb idő óta több ezég liárom szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított cs'jkamáolajt 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  jalmeg- 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati

M a a :utasítás
Ugyanitt van a schafliauseni 
Hall és Rukl-léle „Sozodout

er névet viseli.
nemzetközi seb 
vár" főraktára.

cs a ncvyorki 
3 ('!—2) ‘

Lilid I Alajos
f i j .s z e r - Ik e r e s ik e d ő

;t s z ig e t - k ü lv u r o s i  o r sz á g ú to n !
általa tisztán kezelt és ízletesen besavanyítottajánlja az

f(‘h(T tarlórépáját, nomkülönben savanyú
káposztáját-.ti - i)

áiteái sérvben szsnvdgkn3 ?
tOÍI

kiválóan ajáltatik Sturzeuegger (}. sérvke 
n.’íese. E kenőcs semminemű ártalmas anya 
got nem tartalmaz meggyógyítja a legtöbb 
esetlen teljesen még az id!i!t és anyaméh 
sérveket is. Kapható tégelyciikint haszná
lati utasítással s dicsérő bizonyítványokkal 
5 márkáért Sturzeuegger G.-nál Heri.san 
bau (Svaitzj valamint Budapesten Forrná 
gyinak a „szűz Máriához" címzett gyógy
szertárában. 282 (3 —3)

arabot; 
átokkal 
maiidul in

lis/.mllves harang 
: menyei li mg >k

Zenélő szelenczék

gizonyitvány: Az én közbenjárásom folytan ed- 
digslé mintegy 21 egyen, köztük egy 72 éves ag
gastyán kenőcsével sikeresen gyógyítottak külön
féle testi sérveiket. Én mint pap nem akartam 
továbbra is mint közvetitő szerepelni. De miután 
több oldalról nagyon megkértek van szerencsém 
• •nt újólag megkérni, hogy az ide mellékelt 15 
ftért mintkétféle sérvkenöcseböl küldeni szíves
kedjek. — Alberttalu, Torontál megye 1S7Ö. íebr. 
21-én. Hajsen Mihály, plébános.

melyek2—16darabot játszanak; iieealssi-re, 
szivarálvány, svájezi házacskák, fénykép 
albumok, iró eszközök, kesztyűtartók, levél 
nyomók, szivarkészletek, dohány és gyufa 
tartók, dolgozóasztalok, palaczkok. tárczák 
székek stb. miudenik zenével ellátva. V 
legújabb e tekiutetbeui gyártmányokat 
ajánlja

H e l l e r  <1. Ed. B e r n .
Képes árjegyzékek bérmeutve küldetnek.

Helier-f'éle valódi gyártmányok ne- 
veinruel jegyezvék és csak egyenes meg
rendelésre kaphatók, képes árjegyzékek 
bérmentesen küldetnek. 290(4—4)

I üseleti li.áL"bonna.
melynek folytán kivitelünk keletre majdnem teljesen megszűnt, arra kénysze

rit, hogy

ehina-ezüstáru gyárunkat
abbahagyás, s hogy a legdíszesebb ehinaezüst árú álló gyártmányokból álló 
roppant készletet tetemesen az előállítási áron alól árúba bocsássuk. Kimerítő 

árjegyzék kivonatra ingyen s bérmentve küldetik.
I .c o r .á l l i to t t  á r a k .

azelőtt. most csak azelőtt, most csak
0 drb kávéskalán ft 3.50 ft 1.50 1 drb vajtartó ft 5 .- ft 2 . -
») „ evúkalan n 7 50 - 2.80 1 pár gyertyatartó „ «■- » 3 .-

„ asztali kés „ i .50 , 2.80 0 drb késtartó , 5 — , 2 70
G „ „ villa „ 7.50 „ 2 80 1 „ cukorfogó „ 2.50 » 1.
1 „levesmeritö kalán. 5. - 2.30 tj „ cseiuegekés r 2.50
1 „ tejmeritó kalan „ 3.tO „ 1.50 0 „ „ villa „ ú. -  „ 2.50
1 .cuknrtart • lakattal ft 14 , 1 „ sótartó . - ö. 70

•ezüst
fejjel és 40. kr. 1 drb dohány szelencze 2 ft. Továbbá díszes tálcák, theakanuák, 
giraudolok. cukorszóró, tojás szervice, fogpiszkáló tartó, olaj és ecettartó s még 

számos más cikk bámulatos olcsó áron.
K ü lö n ö s  f ig y e le m re  m é ltó ,

6 drb. evőkaláu imind e 24drb összesen egy diszes tokban 24ft. helyett csaklOft. 
6 „ kés (Ugyanez británia ezüstből 24 drb tokkal csak 7 ft.
6 ,  villa | Levélbeli megrendelések gyorsan és lelkiismeretesen telsesit-
6 * kávéskalán 
268 (12—8)

tetnek.
P K F .IS  E . Becs (Rothenthurmstrasse 29. sz. a.)

80 darab szarvasmarhát
az uradalmi gulyamarhávali közös h i t e -  
l e l t e l é s r e  elvállal.

BollmánA, u. p Laskafalu
az uradalmi tisztarlötág 

304. (3—2) R ih m e r  tiszttartó.

Részegségi rezgő őrülést épen 
úgy,mint iszákosságot gyógyít, 
jótállás mellett, anélkül is hogy 

a betegnek előleges tudomása volna Tli. 
K . n e tzK y  gyógyszer és gyógynövény 
kereskedő Berlinben X. Benuumrrasse 
Xro 99. Találmányom sikeres voltának 
hitelességéül ezerekre menő bizonyítvá
nyaim vannak. 317 (3—1)

F o n j  o- 
r e m é u y

eseti.
375 .000
n i i t r U .

Serencse A nyer e
ménye
ket bi /.- 
tooitjn 

az állam
Felhívás a Hamburg állam á'tal biztost 

tott jiéuz-lót tér iában kínálkozó
n y e r e in é n y - e 1 ő n y ii k b e n

való részvételre, melyben
S  isi i 1 1 i 6  isi A  r  k  a

okvetlen nyerendő.
Ez előnyös s tervszerlileg csak 85,500 

sorsjegyet tartalmazii pénz lotteria nye
reményei a következők : azaz 1. nyérc 
meny eseti. 3 7 5 . 0 0 0  márka, részlete 
sen: 2 5 0  0 0 0 ,  135 .000 , 8 0  0 0 3  
6 0  0 0 1 ). 50 OOO, 4 0  OOO, 3 0 .0 0 0  
O-szor 3 0 . 0 0 0  és 25  0 0 0 ,  lü-sz.-r 
3 0  0 0 0  é- 1 5 .0 0 0 . 24->zer 13 000 
és ÍO OOO, 31 -szer SOOO, 6 0 0 0  és 
5 0 0 0 , 45 sz i 4 0 0 0 .  5 0 0 0  és 3 5 0 0  
206-szúr 3 4 0 0 ,3 0 0 0  és J5 O 0 ,412-szer 
1300 és IO O O , 1364-sz :r5O0, 3 0 0  
és 3 5 0 .  28.246 szór 3 0 0 ,  1 7 5 ,1 5 0 , 
I3 S , 134 és 1 3 0  15.83<J-szcr 9 1 . « 7 , 
5 5 ,  5 0 ,  4 \ ,  és 3 0  márka, melyek 
néhány hónap alatt 7 csoportban biztos 
kisorolásra jutnak.

Az első nyeremény búzás hivatalból van meg
állapítva s ebhez
az egész eredeti sorsjegy ára csak Hjt.iOkr. 
a tél „ „ „ „ l T 7 0 T
a negyed „ „ r r 8ö r
és ezen az államtól biztosított eredeti sors- 
jegyek(\\cm megtiltott promess) az összeg 
bermentett beküldése titán ált dánt a leg
távolabb vidékekre is elküldetnek.

Minden érdekelt, eredeti sorsjegy mellé 
meg az allamcinierével ellátott eredeti jatékti r- 
vet is kapja — ingyen s a történt buzsas5 ut n 
azi'iinal s min lrii fe ls z íilitiia nélkül küldetik V  
neki aliiv. buziísi kimutatás is.

A n y e re m é n y  összegek K i í i  
zvtése  s az érdekeltnek szétküldése ál
talam direkt, pontosan s a legszigorúbb 
hallgatás melleit eszközöltetik.

W  Mindeti megrendelést egy egys er:i 
postautalványon vagy ajánlott levéllel teljesít
hetni.

A közelgő húzás miatt azért kérnn 
szives megver ítélésükkel 283 (4— 4 1

f. é. decem ber 12. és 13-ig
bizalomteljesen alulírotthoz forduhu.

ó l .  H e c l i s H í c r  M a m ii
Haiiquiur und \Vechsel-( omptoir in IIamImi .

alatt
K L E I N  S l H O \ .

Budapest, Királyutcza 23. szám 
ajánlja legnagyobb választékban

iliszmii-, norinhergi és ékszer- 
ítrnk-raktárát ponipaés házi 

szii kságletekre. (3 ii
I.egujabb divatu legyezőket, szövet, selyem 

vagy atlaszból 70. SO. • o kr. ft. 1.20 ft 1.50 ft 
3.5(1 krig feilból, sima vagy festménynyel 4 fttol 
10 forintig.

Női kézi táskák, legtinouiabb bőrbőí, piros 
vagy fekete szinii 70 90 kr. frt. 1.20 1.40 3.50-ig 
a legnagyobb pénztárcák egészen bőrből 10 20 
3040 50(10 70 80-tól fel jebb.

.Vtedallok. keresztek gyűrűk, óralánezok. 
iiielltiikfüggők,karpereezek, franezía dubl arany
ból. kövekkel vagy nélkül 20 30 4o 50 110 ÍO 
krtó! feljebb.

Kézelő és inggombok csont vagy erezbol 10 
20 30 40 50-től 1 frt 20 krig a legbnoraabbak.

Konty-fésük, valódi franczia 50 (10 70 80 
krtól 1 ft. 10 krig. békatéknőből 2 ft. 50 kitől 
4 fit 50 krig.

Fej-ruha és fogkefék, kézi és fogszappanok, 
r.zspor és halolajok, mindennemű illatok, valódi 
franczia es angol illatszerekbő l u. m. Coionyi 
eczett és Coionyi viz 40 tío sokr. 1 ft. 20 kr. üve- 
genkint. Glicerin 70 80 kr lft.20kr. üv genkint 

Töífkések lő 20 30 40 50 6ÖTo kr. 3 ft. 50 
krig berendezéssel.

Kvőes/.közök 1 ft. 20  krajczártól 20  írtig
tu-zatja.

riak 2 frt 50 krtól 8 írtig. Káv -ska- 
rig tuczatja.

•zak. valódi fr.iiuzii iuá:zal 10 krtól 1

h v u i
H a la k  1 í r t t ó l  3  t t .  5  )

ft. 80 krig.
Kézi es á!lúgyertyata:tók öntöttvasból, réz 

és alpaccából 50 krtól 3 Irt 50 krig.
Utazó és asztali íróeszközök 3Ö 50 70 kr. 1 

frt. 2 frt 50 krig.
Franczia hal vagy kantsuk hólyag „Coton* 

1 írttól 3 frtig tuczatja.
Dominó es sakkjáték 50 80 kr. frtl.20  350ig.
Férfi-ingek fehér vagy színes ft. 1.20 1.50 

2 .S0  és tnég feljebb.
Álló vagy hajtott gallérok 1 frt 30 kr. 2 ft. 

és feljebb valamint kézelői; is.
Legújabb divatu tinóm nyakkendők 5 lü kr. 

és igy feljebb 1 frt 50 krig valamint tinóm kesz
tyűk is kaphatók.

Esernyők, szövetből dbja ft. 1. - T.50 1.8Ö 
2.— 2 30 2.50-tól feljebb. Selyem esernyők 3 frt 
50 krtól 10 frtig és feljebb.

Árjegyzéket ingyen és bél-mentesen küldök 
Megrendelések lelkiismeretesen teljesittetnek. 
Nem tetsző tárgyakat kicserélni kész vagyok.

Nyomatott Taizs Mihálynál Púcaett 1877.

Schulhof Károly M ert
m;inchesteri lakás által feltalál.
T- Dr- P“Ziil*kH E  Pécs sz. kir. Városin.
í rV0Sa. \ Dr: BölhlingMibuz mint Baranya.
megyei tisztifőorvos és Dr. Bandtler Ödön 
közkórházi főorvos és igazgató urak áltat 
megvizsgált, gya'orlatrlag megkísértett és 

aiált

használati módja 
Vegyitessék kávéskanálnyi
nálnyi közönséges vízzel, eszel ev5k*'
25^m ásodI( 7 r c z i g ; , - a z i ü » ( S e S ^ ftrsek a tógáknak úgy külső miat b -lsö K lu u ^ ' 

H a t á s a :
A Sopiana-szájszesz1.

[odvas avagy müfogak, dohányzás
2 . Erősbiti a petyhüdt foghVst'é"^eltávolítja.

okból eredői minden bűzét nyomtalanul 
2 . Krősbiti a pet 

kát, az utóbbiaknak

»7-aj- és orrüregnek 
‘■agy barmi más

, es »* ‘“go foga-
színüket, meggátolja a fogkő képződését vl’ü í  r T
gak zomanczat és „v a fogfájás ellen. ’ * *'*•

3. A száj-é: orriiieg mindennemű súlyos|sL-0r
butikus] bántál,,i.„t gyogvitja. üditi és pirosítja . 
loghust e edzi a nyak hártyákat. * T* *

4. A már létező logfaja.t eltiíy ,lit;a. ba a faj;, 
loges szomszéd fog búsa pár csöpp. VÍMe| “i,
elegy Kel( szajszeszel megnedvesitt.-tik

;> Diphtentis ,-s más torokbajosnál igensikeresgargauzalo szer. " 239 |o ií
Megrendelések elfog vitatnak: |> r. M ch„ |J 

lio f A d o lf , ötvös urnát I* écsc tt.

HáseSadás.
Pécsett a belvárosból, Piébáma utc/ i 

s/iim alatt fekvő ház szabad 
elauo. kézbő

l’ecsett, 1877. évi november 2° én 
Az ep h áz ,u e^e i alapítványokat “kezelő 
bizottsági elnök. m  ,3_ á)

o

íI
%

í

H á l á n  y i l a t k o z a t o  k t 
a IIOFF-féle maláta készít- 3 
menyek által a kühhurut- |  
bél és étvágy hiány bél való |  

meggyógyulásért.
A cs. k. udv. malátagyár tu'.ij- 

rloni.sa II„t' f J á n o s  úrnak, Récs, 
Uráliin. Briiuneistrasse 8. Jiuda- 
pcsí, Kal.iputca lü.

Embertársaimnak hasznot teendő 
kötelességemnek tartom közhírré

I
vermeken, 2‘ 2 evestenni, lmgv 2

Johannám és 7 éves Marim, ki 16 
heten át kölihunifban és hányásban 

^  szenvedtek, a IIott  féle malátaco- 
Korkák es a malátaliszt rövid hasz-
nalata mán teljesen helvreállottak

.1" elv-agyukat vissza

II

os t*lo})!)i
Vyorték.

b ‘‘fflici!ső ib hálámat kifejezvén 
c maláta készítmények teltalálójá- 
nak vagyok tisztelettel ia- í

Danninger Karolina. %

i
a. &

Budapest, Józsefváros, Magdid- 
tia-utca 2 x

Dr.

4

á

icdler úr renilelete folytán 
kérem szíveskedjék nekem csecse
mőnek való íualátatáplisztet 2 
szelencével postai utánvét mellett 
küldeni. Tisztelettel

Ufrech Ignác, veudéglős.
Kapható Pécsett Zuckermaudl 

A. tliszerk eres kedésé, ben, Ferenciek 
utca "3*12

" (* --"='4 é - t

H o p p  , f .

Béesbeu

Cí. cs. kir. udvari fog
orvos urnák

•Stadt, Bognergasse Nr. 2. 
Nyolc éven át használom önnek

Anatherin szájvizet
a/.ota egyszer sem szenvedtem fogfájás-

ban. incly által azelőtt folytonosan gyó-
tiii teitem; ez legjobb bizonyságul szolgál
ezen gyártmány jóvoltáról.

Dacára a magas árnak nélkülözliet- 
lenué lön előttem s azért ezen jótékony 
vízből hat uj üveg küldésére kérem önt; 
mily jó lenne, ha ezt kevésbé 
szenvedők is használhatnák.

A gyors megküldést kérve, maradok 
mély tisztelettel F a e r b e r  F á i
Budvveis, 187. márc. hóban, földbirtokos.

vagyonos

R A K T A R A I :
P é c s e t l : Kunz. .Sir•őtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay \V. és Zách K. 
uraknál. B ony h á t io n : Kramoliu ur 
gyógyszertárábau — .tlo liácH on: Pyrker 
J-gyógyszertárában — S ik ló s o n :  Telekv 
A. gyógyszertárábau - -  B a já n :  Misichies 
urnái és itj. Herzfeld fiainál. — K a p o s 
v á r o n  : Daras J. Schröder A. gyógyszer 
tárában és Kohn J. urnái. — S /.cg /.á rd a n : 
Bahsay M. gyógyszertárában. —T o ln á n :  
I' elitéi, GriilT J. gyógyszertárában. — Ilii' 
S í  é sz c n : R ms/.St. tiai. — V illá n y b a n : 
Fekete E. gvéigyszcrtárában. — Z nm bor- 
b a n : Falcione U. A Heindllioffer Róbert 
uraknál.— P a k s o n :  Flórián János gyógy
szertárában. — Y e rö r/.é n  : Besz F. K. 
gyógyszerésznél — I lá l  t a n é  <en: P iscli 
gyógyszerész urnái, M xigetvái on  : Ko- 
bárics K. urnái, V a lp á n : Desz itky gy■>gy- 
szercsznél. I I  ágoavsoii: Szén gyógysze
résznél, K a lo c * á n  : Sehiuktries gv'igy- 
szerés/nél. 34. (14— 13



M elle t & „PÉCSI FIGYELŐ" 4 ü-ik számához.
Mohácsi levelek.

i .

Mohács, 1877. nov. 18-án.

Kedves Józsim!
Mivel folyton zaklatsz, elszántam 

magain, nem akadémiai értekezés vagy 
perbeszédes diseussio tudományos alak
jában — mi unalmasabb lenne —  ha
nem mi magamnak és neked is kényel
mesebb, egy levélcyclusban, szakember
hez illő tárgyilagossággal közlöm veled 
atyám irataiból, teljes hitelt érdemlő for
rásokból, a mohácsi úrbéri per történel
mét —  s mi téged leginkább érdekel, 
közlöm jogtudományi szempontból a per 
végrehajtásánál követett eljárási tévedé
sekben, törvényeink szándékos és nem szán
dékos határozatlanságában, a jog és igaz
ság alkalmazásában váltakozó lefolyását.

Nem tévesztem szem elöl öregem 
szavait: hogy az úrbéri törvény a tör
ténelmi jog hatalmi productuma, az úr
béri törvénykezés, még az 1871. L il i .  
törvény alakjában is nem jogi, hanem 
politikai institutió, mégis arról foglak 
meggyőzni, hogy az úrbéri törvénykezés 
káros kinövései nem a törvény rendelke
zéseiből, hanem a kezelők cselekvényeiből 
származnak.

Figyelembe veszem a közlöny rendel
tetését is, melynek amúgy is szűk terét 
igénybe veszem.

A pécsi püspöki uradalom mint 
felperes 1841-ben indította meg a mohácsi 
volt úrbéresek ellen a legelő elkülönzés, 
erdei haszonvételek szabályozása, fogla
lásuk visszaitélése és az urodalmi birtok- 
tagositás végetti úrbéri keresetet.

E keresetnek 1847-ben az úrszék 
1851-ben a pécsi cs. k. tszék 1856-ban 
:t sopronyi cs. k. úrbéri főtörvényszék 
helyt adtak.

1857-ben a külön kereset megálla- 
p itta to tt s egyik fél által sem felebbez- 
totvén nyílt időben, 1858-ban jogerőre 
emelkedett.

Az előmunkálatok teljesítése, a se- 
gédadatok beszerzése 1856 és később 
1858-ban rendeltetett el s a megyei alis
pán által a hatvanas években foganato
sítta to tt.

1872-ben folyamatba tétetett az ér
demleges kiviteli per. 1874-ben a segéd
adatok kiegészíttetvén hitelesíttettek és

ugyanazon év september 14. 15. 16. 17-én 
ta rto tt pécsi k. tszéki ülésekben 7958. 
sz. a la tt meghozatott az első bírósági 
Ítélet.

1874-ik évi 744./urb. sz. a la tt 1875. 
évi január 12-én megejtetett a királyi 
tábla ítélete.

Miután ez ellen az egyik fél sem 
felebbezett. Bodó István kir. tvszéki vé
grehajtó biró azt várva be, hogy az ité- 
letileg megállapított választó vonalon túl 
fperes uraságnak jutandó szigeti legelő
területeken létező régi szállások birto
kosaival, az azoknak birtokában levő 
135 hold föld, szép gyümölcsösök és szál
lás épületek kisajátítása iránt az egyes- 
ség -  mely 1875. évi április 1-én csak
ugyan létrejött —  megköttessék, még 
1875. május 9 érői felhívta a mohácsi 
urb. választmány elnökét, hogy ő — mi
után az uradalmi mérnök jelentése sze
rint a kihasitási munkálatok már annyira 
haladtak. ‘) miszerint az uradalom és 
volt úrbéreseknek jutandó területek vá
lasztó vonalait s régi szállások birtoko
sainak jutandó uj területeket 2) a java- 
dalmasok illetményeit már hitelesítheti s 
e czélból kitűzi 1875. június 7 - i k é t  
a hitelesítésre és az illetők birtokba 
vezetésére.

*) A kihasitási munkálatok 1875-ik évi 
április óta folynak mai napig anélkül, hogy jövő 
év vége előtt befejezhetek lennének, tehát 1875- 
hen előhaladottaknak nem tekinthetők.

!) A régi szállások gyümölcsfákkal elülte
tett, lakó és gazdasági épületekkel ellátott 135 
holdnyi, többnyire legjobb minőségű szigeti 
földterületek. A Mohácson 1875, ápril 1-én lét
rejött magánegyesség 1-ső pontja szerint a 
régi szállások 114 tulajdonosa önkényt átengedi 
az urodalomnak ezen szállásterületeket; azoktól 
1875. Sz. Mihályig kitakarodik s igy a hitelesí
tésig közösnek lenni kellett legelőből magát ki
záratja, - ezért az urodalotn a 2-ik pontban a 
szigeti Duna melletti (irodalmi vizekből ás ha 
ott ki nem telik a Kiha és Ecs dűlőkből ad ha
sonló területeket s azokat 1875. májusban kiha- 
sittatja, a fiatal gyümölcsfákat elvihetik az ille
tők, a nagy gyümölcsfákért (MIS. egynek gyü
mölcséből bevettek évenként 30—40 frtot) 
ugyanannyi kemény tűzifát kapnak, épületeiket 
elhordhatják sz. Mihályig.— És a szállásbirto
kosok siettek ki a közös legelőből — de a kár
pótló területeket máig sem kapták meg. A vég
rehajtón kívül mindaddig, mig a végrehajtás 
hitelesítés a birtokba vezetéssel be nem fejezte
tik, nincs fórum, mely az urodalmat adott szava 
és kötelezettségére kéuyszerithetné; a végrehaj
tónál ismételve panaszkodtak az illetők, de 
azokra nemcsak orvoslást nem, hanem választ 
sem nyertek. így az urodalom a hitelesítés és 
birtokba vezetés előtt 1875. szept. 29-e előtt ki
zárólag privatizálja a 10.000 hold neki jutandó 
legelőt, 27.000 frt évi haszonbért kap; a volt 
úrbéresek pedig kárpótlást máig sem nyertek és 
a közlegelőből is kiszorittattak.

Ezen furcsa végrehajtói végzés ellen 
az úrbéri választmány semmiséget p a 
naszolt.

A kir. tábla azonban 1875. évi
4 8 5 .'urb. sz. alatti határozatával nem a 
végrehajtó ezen veszélyes és jogtalan in 
tézkedését. hanem a pécsi kir. tszéknek 
azon határozatát, melylvel a mohácsi 
volt úrbéresek ezen végreha jtói határozat 
ellen intézett semmiségi panaszának a k. 
táblához való felterjesztését, rendelte el, 
semmisítette meg.

Megvallom én ezen eljárásban nmn 
látom indokolva sem a törvény intentió- 
ját. de legkevésbé az eljáró bíróságnak 
bölcseségét.

A nécsi kir. tszék azonban, daczára 
a kir. tábla ezen legújabb keletű h a tá 
rozatának. hihetőleg a jogtisztelet és az 
igazság iránti mélyebb érzék hatása a la tt 
1875 ik évi inlius 5-én 5205 ./p szám 
alatti a fenebbi kir. táblai határozatot 
közlő végzésében, mégis heleereszkedett 
a mohácsi volt úrbéresek semmiségi pa
naszának elintézésébe s a feleknek és a 
végrehajtó bírónak alkalmazás és tudo
másul a d ta : hogv a volt nrhéresek 
joggal követelhetik illetményeik egyé
ni ki mérését, e kimérés körüli eljárás 
a magánjog körébe vág. hogv valamint 
az (irodalom és volt úrbéresek illetményét 
elkülönítő vonal, vagy az egyéni kimérés 
hitelesítésének s a birtokba vezetésnek 
ugyanegv időben kell történni, hogy a 
végrehajtó a volt úrbéreseknek jutandó 
legelők egyéni felosztása iránt tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, e czélra neki 
kiadván az összes iratokat.

Ezen 5205./p 875. sz. alatti végre
hajtást, elrendelő végzés 1875. július 
20-án jogerőre emelkedett.

Bodó István ur akkor 1875-ik évi 
július 29-iki hivatalos levelévél. melvet 
az úrbéri választmány elnökéhez intézett, 
a volt úrbéreseknek jutandó legelő pgyé- 
nenkinti kiosztás iránti szükséges intéz
kedések megtétele és miként eszközlése ■*)

3! A kihasitási munkálatok végrehajtási 
rendezésénél első kérdés: a választó vonal tény
leges megállapítása, a felperes urodalom és al
peres volt úrbéresek közötti tagosítás, a régi 
szállások körüli itéletileg elrendelt kisajátítás, 
területcsere, kihelyezés s ennek feltételei, az e 
részbeni munkálatok, valamint a volt úrbéresek 
által kért egyéni kihaűtás befejezésének időmeg- 
állapitása s a végrehajtás kiindulási alapjainak 
megállapítása. Ezen kérdések képezik a felperes 
urodalom és a volt alp. úrbéresek között fenforgó 
s vagy egyességileg vagy biróilag eldöntendő 
érdekeket és tárgyakat, és ezen érdekek és tár
gyak felett volt a felperes urodalom az alperes



czéljából tanácskozási határidőt tüzütt ki 
1875. aug. 5-ikére s következő napjaira 
s ahoz meghívta egyedül az úrbéri vá
lasztmányt, *) a határidőt kihirdettetni 
rendelte s megengedte, hogy a legelő 
egyénenkinti felosztását szorgalmazó jo 
gosultak és megjelenhessenek. * 4 * 6)

Ezen fenebbi végrehajtói felhívás 
tárgyalás alá vétetvén az úrbéri választ
mány 1875-ik évi aug. 2-iki ülésében 
az 122. sz. alatt hozott határozatában 
kereken kimondotta, hogy e tanácskoz- 
mányra egyedül az úrbéri választmány 
tagjai idéztetnek meg s minden kérdés
ben leendő képviselettel ezen választmány 
7 tagja, Stajevics Pál, tioócs Gyula, 6) 
Funták József, ifj. Pécsi János, Cselinácz 
József, Szabó János és Panity Péter te lj
hatalommal ruháztatik fel.

így jö tt létre Bodó István végrehajtó 
biró ur közbenjárásával 1875. aug. 6-án 
az egyesség a fperes uradalom és a volt 
úrbéri választmány 5-ös bizottsága között.

Ezen egyesség nevezetes pontja a 
I ll- ik , mely szerint az uradalom a volt 
úrbéresek közönségének, a választó vonal 
megváltoztatásával átengedett 800 hold

volt úrbéreseket képviselő úrbéri választmány 
hivatva egymás között érintkezni s egyezni, 
vagy bírái intézkedést eszközölni. — Második 
kérdés: az egyénenkinti felosztás és annak fel
tételei. mint már tisztán magánjogi érdekek, 
melyekhez tartoznak, — a volt úrbéreseknek ju 
tott gyep-, erdő- és legelőkön, a volt úrbéresek 
egyetemét megillető 323 hold közös keményfa 
erdőn kívül létező s az urodalom által a volt 
úrbéresek egyetemének nyíltan vagy hallgatag 
átengedett keményfa feletti rendelkezés, — a 
puhafa erdőnek a legelőterületekkeli együttes 
egyéni s tagositott kiosztása — a felperes ura
dalomnak jutott s tagositva kihasítandó gyep
es erdőlegelőn a volt úrbéresek által az egyéni 
kihasitás hitelesítéséig gyakorolható közös legel
tetés, a volt úrbéreseknek legelőjükül egyénileg 
kihasítandó illetményeken a közös legeltetés kér
dései, — az egyénenkinti kiosztási tervezet 
megállapítása, — a kiosztásnáli eljárási módo
zat, — a nagyobb-, közép- és kis birtokosok el
helyezése.

Ezen kérdések már a volt úrbéresek ma
gánjogait tárgyazván, azok felett már egyedül 
a volt úrbéresek vagy képviseletei vannak hi
vatva első sorban egymás között, továbbá a fel
peres uradalommal egyezkedni s ha az nem si
kerül, bírói intézkedést eszközöltetni.

4) A harmadik jegyzetből következik, hogy 
az abban második kérdésképen íenforgó tár
gyak iránt a felperes uradalomnak egyedül az 
egyes volt úrbéresekkel, vagy azok egyetemének 
e kérdésekre nézve külön felhatalmazott képvi
seletével lehetett és kellett volna egyezkedni; 
nem pedig az úrbéri választmánynak egy e czélra 
fel nem hatalmazott töredékével. A végrehajtó 
bitó tehát köteles lett volna, e kérdések feletti 
tanácskozáshoz a volt úrbéreseket meghívni, 
képviseletük megválasztására utasítani s az 
egyezkedést azon képviselet s a felperes uroda
lom között megkísérteni.

6) E permissiv tudósítást senki sem fogja
a jogosultak törvényszerű megidézésének tekint
hetni. Va'amennyiben pedig a jogosultak sem
megírn a, sem igazolliatólag nem lehettek e ta
nácskozásról tudósítva.

tf) Minő hűséggel és ügybuzgósággal kép
viselte maga a mohácsi úrbéri választmány a

kemény faerdővel borított jó fekvési! és 
kiváló földminőségü erdőterületet. 7)

A IY-ik pont: mely szerint az úrbéri 
ötös bizottság a jogosultak felhatalma
zása nélkül beleegyezett, hogy a fperes 
uradalom a választási vonalon túl levő 
10,000 holdnyi gyep- és erdőlegelőt ki- j 
zárólagos birtokába elfoglalhatja. 8 *)

A Yl-ik pont, mely szerint az ötös 
bizottság beleegyezett, hogy a puhafa 
erdő a gyeplegelővel együttesen osztassák 
ki, — folyamodott, hogy ezt a megyei

volt úrbéresek érdekeit, már magában a perben, 
azt döntőleg bizonyítják Kószits Szilárd, a mo
hácsi úrbéri választmány által megválasztott 
alp. képviselő ügyvéd, saját ellenirata 3-ik és 
4-ik bekezdésének szavai:

„Álláspontom — úgymond — kétszeresen 
megnehezedett, amint az általam képviselt Mo
hács mezővárosának úrbéres bizottmánya a vé
delemhez szükségelt adatok kiszolgáltatását 
tőlem megtagadta, vagyis az ezen adatok köz
lése iránti megkeresésemet feleletre sem mél- 
totta.

A mennyiben mégis kellő informátió 
hiányában feladatomnak nem úgy fogok meg
felelni, mint az általam képviselt város érdekei 
azt megkívánják: úgy a felelőség ez irányban 
egyedül alperes város úrbéri bizottmányát illeti.

Goócs Gyula, az ötös végrehajtó választ
mány tagjára nézve megjegyezzük ex actis et 
probatis, hogy ő az úrb. választmány 1874. évi 
sept. 8-iki jkvének 95. sz. a. határozata szerint 
még 1*74. szept. 8-án lemondott nemcsak az 
úrbéri végrehajtó választmányi tagságról, ha- ' 
nem általában minden v. tagságról, mit az úr
béri választmány plénuma az előbbire nézve 
azon megemlítéssel fogadott el, miszerint a le
mondást aunál fogva is sajnálja, mert az úrbéri 
ügynek perre bocsátása egyenesen Goócs Gyula 
úr javaslatára történt, az utóbbiról való lemon
dást pedig tudomásul vette.

Köztudomású dolog, hogy Goócs Gyula 
1874. szept. 8-ika után a volt úrbéresek által 
újra megválasztva nem lett. — Tehát mi utón 
módon került 1875. febr. 25-én mégis az egyes- 
ségkötő ötös végrehajtó választmány tagjai közé j 
— senki sem tudja. Goócs tehát csakugyan nem 
birt a jogosultaktól az egyesség megkötésére 
semmi meghatalmazással. Az úrbéri választ- I 
máuy pedig csak saját kebléből választhatott 
szükebb választmányt, de uj tagokat a plenum 
szárnál a nem volt jogosítva választani.

7) Ezen 800 hold területet a felperes ura
dalom a volt úrbéresek egyetemének engedvén 
át, ugyancsak egyetemének javára is mondott le 
az ezen területen létező keményfa erdőről. A 
felperes uradalom kiszolgálván a volt úrbéresek 
épületfaizása czimén az úrbéresek egyetemének 
egy tagban megítélt 323 hold erdőt s a volt úr
béreseket illető puhafa erdő-illetményeket, ter
mészetes dolog, hogy azon kemény faerdő,mely 
a volt urb. közönségnek átengedett 800 hold 
területen vau, nem illetheti egyedül az ura
dalmi működő mérnököt és a végrehajtó ötös 
választmány öt tagjait és érdekbe vont társait, 
kik ezeu 800 hold kemény faerdőt maguknak a 
többi jogosultak meghallgatása és beleegyezése 
nélkül — kényük kedvük szerint kiosztották, 
abból eddig is közel 80,000 frt értékű kemény 
fát letaroltak és eladtak, hanem illeti egyedül 
a volt úrbéresek egyetemét.

b) Tény, hogy a fperes uradalom 27,000 
ftért még 1875-ik év nyáron adta bérbe a neki 
jutaudó legelőt s érd t s azóta privatizálja is a 
10,000 holdat, a volt úrbéreseket a közös legel
tetés használatából kizárván.

törvényhatóság megengedje, — a fperes 
uradalom pedig kötelezte magát, hogy a 
szükséghez képest több mérnököt is al
kalmazva, e kiosztási munkálatokat 1876. 
évi nov. l-sö  napjáig befejezteti. >)

A Y II. pont, mely szerint az egyé- 
nenkinti kiosztási tervezetet az úrbéri 
választmány 5-ös bizottsága fogja meg
állapítani az uradalmi mérnökkel egyér- 
tőleg s a felosztási tervezetet is ezek 
ketten fogják foganatosítani az ötös bi
zottság fog a jogosultak megidézéséről 
gondoskodni. 10 * *)

A IX-ik pont, mely szeriut a na
gyobb birtokosok kapják a legtávolabbi, 
de legjobb földeket, az azokon létező 
109000 frt értékű tölgyfaerdővel, a 
többi közép és kisebb birtokos kapja a 
legsilányabb területeket. l7)

A X-ik pont, mely szerint, mihelyt 
a volt úrbéresek illetményei kiosztva lesz
nek, mindenki egyidejűleg kihasított bir
toka azonnali kizárólagos használatába lép.

XI. pont, mely szerint az egyénen
kinti felosztás befejeztével fognak azután 
az összes mérési munkálatok meghite- 
lesittetni.

Ezen egyesség alapján, a jogosultak 
minden további megkérdezése, a volt úr
béreseknek ju to tt legelő minden becsosz
tályzása, minden kihasitási tervezet el
helyezési módozat előleges és szabályos 
megállapítása nélkül té tetett folyamatba 
s folyik máig a kihasitási munkálat.

Az eddig előadottak hű képét ad
ják a perindítás és folyam phasisainak, 
a végrehajtási eljárás kiindulási alap
jainak.

Jövő levelemben közölni fogom majd 
a végrehajtás: kiosztási eljárás részleteit.

Maradok jó napot kívánva őszinte 
barátod B a l o g h  P á l .

9) Azon kérdés felett sem egyezkedhetett 
az urb. választmány, váljon a puhafaerdő a 
gyeplegelővel együttesen osztassák ki.

A gyep- és erdőlegelő még sincsen ki
osztva. A nagyobb birtokos már évek óta pri- 

I vatizálja a legjobb területeken nyert illetmé
nyeit, a volt úrbéres kisebb birtokosok máig 
sem kapták meg illetményeiket, a kövér legel
tetéstől pedig megfosztattak. Három mérnök 
egyszerre soha sem működött, de lehetetlen is 
lett volna, mert nem előlegesen és szabályosan 
készült terv szerint történik a kiosztás.

10) Nincs nyoma az úrbéri választmány 
képviseleti igazolmányaiban annak, hogy az 
egyéni kiosztási tervezet, az elhelyezési módo
zat a jogosultak által az úrbéri választmányra 
vagy az ötös végrehajtó választmányra bíza
tott volna.

u ) A jogosultak arra sem adtak az úr
béri választmánynak felhatalmazást, hogy a na
gyobb birtokosok a legtávolabb legelő terüle
teken, melyek a legjobbak, nyerjék illetményei
ket, különösen abba nem egyeztek bele, hogy 
épen az 5-ös választmány tagjai és a működő 
mérnök maguknak és érdekbe vont társaiknak 
tetszésük szerint hasítsák ki a legértékesebb 
legelő s erdőterületet, az ezen levő 80,000 frt 
értékű keméuyfa erdőt épen úgy 121X0 ölével 
mint a kisebb birtokosoknak kimérték a lapos 
mocsaras süppedékeket szintén 12091] ölével.


