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R löfiite lési <111:
Postán va-iv Pécsett házhoz 
küldve: •■<,>(>/. évre 5 ft., f< 1- 
évre2 Irt. .‘>0 kr., negyed évre 
1 ft. 2.> kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphat k 
Wcidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy négyhasábos r "it sor 

egyszeri megjelenéséért •'kit 
többszöri megjelenésűéi ár- 
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg díj 
fizetendő. A nyílt tér L petit 
sora 10 kr. X hirdetési dij 

előre fizetendő.

A la]) szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, I lián Imin Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Boltin C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalé il.

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

Mailáth-tér 22. szám alatr.

S z e r k e s z tő i ir o d a :
Ferenciek utezája 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

Önkormányzat.
Az országosan lefolyt m egyei 

tisztujitások kapcsában felmerült 
visszásságok és ezrekben telköltött 
elégületleuség érzetét a B teli-fele bu- 
reaueratia és kormányzat  felé hajló 
párt. m elyhez titkon a korm ány is 
tartozik, siet felhasználni arra, hogy 
ag itá tió t hozzon létre az önkorm ány
zat utolsó lényeges h a tá sk ö re , a 
tisztválasztás jogának  megdöntésére.

A ravaszság  nem kis m értékét 
látjuk kifejtve arra, hogy az alko t
m ány százados védbástyái lerombol- 
tassanak. semmivé tétessenek, belátja 
a farkas róka szövetség, hogy mig 
a m egyék és önkorm ányzat iránti 
bizalom a nép szivében él, addig 
azokat eltörölni nem lehet, kétszeri 
k ísérlet dugába dőlt, más oldalról 
fogták tehát fel az ostrom ot, oda 
csűrték csavarták , olyanná alak íto t
ták  a megyei önkorm ányzatot, hogy 
úgy a választott tisztviselők, mint 
a választásra jogosultak és a nép 
m aga utálja meg ez in tézm ény t, 
m elyért annak idejében rajongtak, 
és m elyért 1861-ben a bureaucrati- 
kus módon szervezett és rendes k erék 
vágásban volt közigazgatást tö rvény
kezéssel együtt az ország tem érdek 
kárára fenekestül felforgatták.

A legüdvösebb törvény és intéz
mény átkot hord m agában, ha an
nak életbeléptetöi nem annak szel
lemében já rn ak  el, ha annak végre
hajtása m egham isittatik. — Világos 
példát adnak az 186Ü-ik évtől kezdve 
választott országgyűlési alsőházak. 
m elyek a választások m egham isítása 
folytán soha sem fejezték ki az or
szág  közvélem ényét.

Íg y  van ez a m egyékben is.
A m egyei bizottságok m egválasz

tása  a választásnak törvény általi 
szabályzásá ig  válasz tásnak  soha sem 
volt mondható. E g y  elique állapíto tta 
meg kénye kedve szerint a m egyét, 
és bizottságának névsorát, ezt egy  
zavargós ösgyüléseu, m elyen senki 
sem kérdezte, ki és mi jogon jelent 
meg, a főispán felolvasta és a kö
rülötte elhelyezett nagytorku szegó- 
döttek reák iá lto tták  az éljent.

Term észetes, hogy az ily  m egyei 
bizottság oly tisztviselőket választott 
meg. kiket  m ár eleve az uralkodó 
elique kiszem elt a „m egye urainak."

Midőn a virilism us által jogaiban 
felére szorított önkorm ányzat és a 
főispáni jogok k itág ításával újra 
m egnyirbált m egye bizottságának 
választása tö ivény  által m egállapí
tott szab ály  szerint voit eszközleudő, 
akkor az önkorm ányzat iránti biza
lom a népben már meg volt ingatva. 
A hivatalos nyom ás és m indennapi 
ü ldözés, m ely kivétel nélkül ért 
m indenkit, ki az uralkodó elique nek 
ellenszegülni mert. m egtette a többit, 
kevés kivétellel ismét olyanok vá
lasztattak bizottsági tagokul, kikről 
tudva volt. hogy vagy érdekközös
ségnél fogva a „m egye uraihoz“ sz í
tanak, vagy  hogy a közgyűlésekre 
am úgy sem jönnek be, — ha csak 
valaki  ú tiköltségeiket meg nem 
adja.

Legveszedelm esebb és kárhoza- 
tosabb a törvényhatósági tisztv ise
lőknek szavazati joga a gyűléseken  
és pótválasztásokou, ez adja meg 
azoknak a halálos döfést, melyből 
ki nem épülendnek, mig ama szava
zati jog  el nem töröltetik. A legtöbb 
közgyűlésen nem a bizottsági tagok, 
hanem a tisztviselők határoznak.

H ogy a törvény hatóság m agasz
tos és üdvös feladatának megfelel
hessen, szükséges, hogy ne álljon 
tú lnagy  számból, —  a legnagyobb 
m egye alig  fog adhatni k é t
száznál több értelm es és függet
len férfiút, a ki becsületbeli dolog

nak is ta rtja  a gyűlésekéin  megje- 
lenésáidozatát eskö telességét viselni. 
A bizottsági tagok tú ln ag y  szám á
nak leszállításával elesik a farkcsó- 
váió Mungók csordája, m ely csak 
akkor jelenik  meg, midőn különösen 
beparanesoltatik a hatalm at bitorló 
elique által.

Szükséges, hogy a virilism us k i
zárásával a választás oly módon tö r
ténjék meg, hogy azt sem a tettleg 
meglevő megyei tisz tik a r, sem a 
mostani megyei bizottm ány ne be
folyásolhassa, szükséges, hogy ezek 
teljes kizárásával a választó kerü
letek önválasztotta bizottmány es 
elnök által ejthessék meg a válasz
tást.

Szükséges, hogy, mint m egjegy- 
zénk, a tisztviselők szavazata  eltö
röltessék. küteleztessenek a tisz tv i
selők közül az alispán, főjegyző és 
szolgabirák. ügyész, főorvos és m ér
nök a közgyűlésen jelen lenni, ha 
kívántatik , felelni a tett kérdésekre 
és felvilágosítást adni ,  de minden 
befolyástól a határozatra nézve ta r
tózkodni.

Szükséges a k izáró  főispáni ki- 
jelelési jognak eltörlése, jelelhessen 
a szavaza tra  jogosítottak bárm elyike
és bizonyos szám ú szavazók kérel
mére rendeltessék el a választás 
titkos szavazattal.

Szükséges, hogy  a törvényható
sági gyűléseken  a tö rvényhatóság 
választottja elnököljön, nem pedig 
a kormány által kinevezett és annak 
felelős főispán, sem az alispán vagy  
polgárm ester, m agában vévén ineoii- 
venientia lévén, hogy a választott
nak nagyobb legyen a hatalma,  mint  
a választók összegének, már pedig 
kinek mint elnöknek joga van a g y ű 
lést eloszlatni és igy  a határozato t 
lehetlenné tenni, annak mindenesetre 
több hatalm a van amannál  és bár
m ikor m eghiúsíthatja a tö rvényható 
ság határozatát, m elynek kijelentését 
m egtagadja.

Végre szükséges, hogy’ a m egye 
saját házi pénztára visszaállittas- 
sék, nemcsak azért, hogy kiadásait 
a valódi szükséghez m é n é  állapítsa 
meg és túlköltekezés által, mint  je 
lenben van, inás m egyék és városok 
terhére ne essék, hanem azért is, 
mert  immár el nem nézhető azon 
szembeötlő igazság talanság , hogy 
mig a városi törvényhatóságok saját 
összes közigazgatási, és most már 
tetem es országos pénzügyi költsége
ket is saját házi pénztárukból fedezik, 
kény telenek az általános közadó ú t
ján a megy ei tön vényhatóságok költ
ségeihez is éppen úgy  hozzájárulni, 
mint bármely más a m egyében lakó 
honpolgár. — Viselje kiki a m aga 
terhét, a jelen állapot e részben is 
erkölcstelen.

Ezekről azonban kormányunk és 
az országgyűlésnek  a nemzet ak a 
ra tá t nem képviselő többsége hallani 
sem akar,  hiszen lassankint bérencz 
tollai által oda kivan hatni, hogy az 
önkorm ányzatot elavult in tézm ény
nek tüntesse fel és előkészítse a ke
veset gondolkodó tömeget arra, hogy 
a tisztviselő választás eltörlésével a 
tö rvényhatóságokat m indenestül e l
temesse.

Ezzel azután egy hatalm as lé
péssel haladt a reiebsrathba belépés 
felé.

— Ujabl» k ieg y ezé* ! a lk u d o 
zások. A „Mont. Revue' jau. 13-iki kelet 
alatt írja: „A magyar miniszterek holnap 
érkeznek ide, létrehozni az utolsó megál
lapodásokat a kiegyezési törvényekre nézve. 
A bankszabályzatot illetőleg csak a czim- 
kérdésben forog fenn eltérés; a magyar 
kormáuy ahhoz ragaszkodik, hogy a bank 
„osztrák magyar bauktársulat"-nak ne
vezze el magát. De úgy biszszük, az osz

trák kormány aligha érzi magát indíttatva, 
a birodalmi tanácsnak ilyen javaslatot 
tenni. A 8Ü milliós adósság kérdése al
kalmasint a restitntió kérdésében létrejö
vendő eompromissnmuak alapul fog szol
gálni. A péuziigyi vámokat illetőleg bi
zonyosnak látszik, hogy a magyar kor
máuy elfogadja a kőolajvám leszállítását 
három trtra, ha Béé tben a kávévámot 
teleraciik, húsz fii: i. A legközelebbi na
pokban folytatandó alkudozásokkal min
denesetre befejezésére kell juttatni a kie
gyezési kérdéseket." (Csak alkudják el a 
mi még megvan, de annyi bizonyos hogy 
még tiz évig nem tart ez állapot.)

— A k e le t i  v a sú t v ég leg e s  és  
tényleges egyesítése a ni. kir. államvasu
takkal a legutóbbi megállapodás szerint 
f. évi márcz. hó 1-re kitűzve. — Az e 
tárgyban kiadott min. rend. a keleti va
sút összes tisztviselőit a magyar kir. ál
lamvasutak szolgálatába helyezi át, — 
minthogy azonban a keleti vasútnak felette 
sok idegenajku, s különösen sok cseh 
tisztviselője van, ki* a magyar nyelvet 
nem bírják tökéletesen, s igy a m. állam
vasutak szolgálatába át nem tehetők, — 
az intéző körök ezek végkielégítéséről is 
gondoskodtak, mely tárgyban a keleti 
vasút igazgatósága most dolgozik a mi
nisztériumhoz felterjesztendő végkielégítési 
javaslaton.

A pénzügyminisztérium
közzéteszi, hogy a f. évi január hó 15-től 
kezdve kibocsátandó hat havi lejáratú m. 
kir. kamatozó kincstári utalványok (ka
matozó pénztári jegyek) kamatja, további 
intézkedésig évi 5% százalékban állapit- 
tatik meg.

— U j p á rt a la k ítá s  te rv ez te 
tik Zágráb-ban. Nugent Arthur gr. kép
viselő és magyar felsőházi tag lakásán 
több előkelő képviselő ez iránt értekezett. 
Elhatároztatott a kormányeluiik (Mazura- 
nics bán) megbuktatása és oly kormány 
alakítása, mely a fenálló kiegyezési tör
vényt szigorúan végrehajtja.

— A szé k e ly  ü ld ö zés m ég  
mindig tart. Január 16-án báró Orbán 
Ottó zsaudárok által befogatott. — Ugrou 
Gábor külföldről hazaérkezvén ugyanaz 
napon jelentkezett a marosvásárhelyi tör
vényszéknél és azonnal letartóztatva lett.

— Az o sz trá k -m a g y a r  h a d 
testeknek bevonulása Bosznia-llerczego- 
vinába a „K. bécsi tudósítása szerint 
legközelebb meg fog történni es pedig 
egyidejűleg az orosz által szabandó béke- 
pontozatok közzétételével.

O R K Z Í G G Y Ü L É ^ .
J a n u á r  10-én a képviselőim újra 

megnyitotta üléseit. E 1 n ö k az eddig elin- 
tézetleuül maradt ügyekről jelentését be
mutatván, az kinyomatni és szétosztatui 
fog: I ' e rezei  15. a p. t. rtsról szóló tjvas- 
latot bemutatja, mely az igazságügyi bi
zottsághoz utasitatik. He l fy  I. indítvá
nyozza, hogy a képviseiőház Viktor Erná
iméi halála felett az olasz képviselőházzal, 
annak elnöke utján fájdalmas részvét nyi
latkozatát tudassa. Általános helyesléssel 
logadtatik s a házelnök ez érdemben meg- 
bizatik — A 12-éu tartott ülésben a zár
számadási bizottság jelentése az 1875. évi 
számadások megvizsgálása tárgyábau és a 
bizottság határozati javaslata; úgy a diós
győri vasgyár 1877. évi költségeinek fe
dezéséről szolló tjvaslat elfogadtatik. J a 
n u á r  15-iki ülésben elnök jelenti, hogy 
a ház meghagyása szeréut, a magyarország 
gyűlésének Viktor E. halála folytán kife
jezett részvétnyilatkozatért az olasz képvi 
selőházzal, annak elnökéhez intézett levél
ben tudatta. Tudomásul vétetik. — Tárgya
lás alá vétetett az igazságügyi bizottság
nak jelentése a hozzá visszautasított büntető 
javaslati szakaszok tárgyában. Hiába han
goztatták alapos érveiket Simonyi ,  Mo- 
csáry,  M a d a r á s z  és Néme t  Alber t ,  
a ház többsége, a niamelnkok serege el
fogadta Csemeghynek csemegéjét, mi gyil 
kóló mérget rejt magában s mivel a La
zájuk szerencsétlenségén kesergő, de az 
igazságot kimondani nem rettegő hazafiak
nak fognak kedveskedni.

k í t l f Ol d .
O r o s z o r s z á g  a békefeltételeket 

még mindig lepel alatt tartja, s úgy gon
dolkozik, hogy rá ér afelől nem sokára 
Driuápolybau, vagy éppen Konstántiná- 
polyban beszélleui. Addig is a fegyver- 
szünet iránti tauácskormányt húzza, hogy 
hadseregével ideje legyen Törökországot 
teljesen békóba verni, a mikor aztán kénye- 
kedve, szerint kitekerheti nyakát, Európa 
nagy dicsőségére. — S z e r b i á n a k  igénye 
igen szerény, nem kíván egyebet mint: 
függetlenséget, O-szerbia átengedését és

a múlt évi háborúban a törökök által tett 
pusztításokért való kárpótlást. Ezek len
nének az ő béke feltételei. — Bizony 
nagylelkű és hálás nemzet az a szerb! — 
K omáu i a szintén függetlenséget követel. 
B o l g á r o r s z á  g is valami jó falatot 
óhajt. — A n g l i á b a n  a béke és hábo- 
rupárt még mindig küzdelemben vau. A 
báborupárt idáig túlsúlyban lenni látszik, 
csak hogy Törökországra nézve ez már 
késő és vékony vigasztalás. Londonban a 
minisztertanácsok egymást érik. A 17-én 
megnyílt parlamentül nagyhorderejű ese
mények várhatók; lehet, hogy már az 
első határozatok végzetteljesek lesznek 
Törökországra. — líécs. Andrássy Gyula 
még mindig azon állásponton van, egy 
távirat szerént, hogy Bosznia és Hercze- 
govina megszerzése által Ausztria-Magyar- 
ország megerősödik. E nézethez hűen ra
gaszkodva, annak nyomatékot is kivan 
adui, az által, hogy mihelyt az orosz bé- 
kefeítételek hivatalosan tudva lesznek, egy 
hadtest az ernlitett tartományokat nng 
fogja szállani. Ekkor Audrássy eddig ta
kargatott politikáját bevallani fogja nyíl
tan a delcgátiónak s a teendő lépésekhez 
annak hozzájárulását kikéri. — Róma.  
Viktor Emánuel temetése nagy pompával 
történik. A vaskorona gazdagon hímzett 
párnán a halottas kocsi előtt fog vitetni. 
A koporsót azon arabs sötétpej ló fogja 
követni, melyen Viktor E. Palcstrónál és 
San Martónál lovagolt; azután megy a ha
lottnak első szárnysegéde lóháton V. E. 
kardjával; az Annuncziata-reud egy lovagja 
a halott nyaklánczával, a hadsereg vala
mennyi ezredéinek zászlói, a zászlótisztek 
áttal vitetve. A koporsólepel szegélyeit a 
királyi vérből származott herezegek vieu- 
dik. A Rómába megérkezett idegenek száma 
felülhaladja a 100 ezeret. A halotti ünne
pélyhez megérkezett küldöttségek száma 
2700-on túl megy. — K o n s t a n t i n á p o l y 
b a n  azon sejtelem miatt, hogy Oroszország 
feltételei igen szigorúak lesznek, a diplo- 
inatiai körökben nagy rémülés uralkodik. 
Azon esetre, ha Péterváron Drinápolyt kö
vetelik az újonnan alakulandó bolgár au
tonóm tartomány számára, a porta el vau 
határozva: a béketárgyalásokat megszakí
tani.

A háború.
E rovat vezetésére már nem sokáig 

lesz szükség, ha csak az angol parlament 
el nem határozza az azonnali tényleges 
közbeulépést; Törökország már a sir szé
lén áll s a nagylelkű Európa közöubösen, 
talán kárörömmel nézi a veréngző dráma 
véghefejezéset. Sulejiuau hadserege is 
bekerítéssel fenyegettetik; ugyanis a Ta- 
tár-Bazardsik fele előretolt török sereg 
hátrálási vonala nagy veszélyben forog, s 
Szulejman hadseregét legközelebb kata- 
strofa fenyegeti, mivel Gurko elvágta a 
visszavonulási voualat. — Viddint az ólá
hoz, mind Kalafátból, mind a környékből 
folyvást lövöldözik. — Nem csak az európai, 
hanem az ázsiai harctérekeu is igen szo
morú a török sereg helyzete. A trapezuuti
12,000 török katoua már nem sonat se
gíthet az egészen körülzárt Erzerumou. 
Ismail llakkim pasa, Erzerum panancs- 
uoka azt belátva, orosz birek szerint, Er
zerum feladására uézve ajánlatot tett Lo- 
risz MelikotTuak, ha a török hadsereg 
fegyveresen leendő szabad kivonulása uieg- 
eugedtetik.

Mohácsi levelek.
V .

Mohács, 1 8 7 8 . jan . lö -ó n .

Kedves Józsim !
A birtokosok közöusége 1877. évi 

október 20-én újra vissza terjesztette kir. 
tvszéki végrehajtó bíró úrhoz 4665/1875 
XY11. sz. alatti beadványát a csatolványok 
és bizonyítékokkal együtt, sőt levéltári 
megőrzés végett a pécsi kir. tvszékbez is 
beterjesztette, megkérvén a tvszéket, hogy 
Bodó István kir. tvszéki biró helyett, mi
után részrehajlatlauságához folyamodók
nak (mit indokokkal támogatak, de me
lyeket itt tiszteiéiből elhallgatok) nincsen 
bizodalma, más birót méltóztassék kikül
deni.
^  Ezen a végrehajtóhoz intézett újabb 

beadványban tételről tételre czáfolváu meg 
a 4665/1875 XVII. sz. alatti végzésnek 
tarthatlauságát.

ad I. Kimutattuk, hogy az 1868 : 54. 
tv. 84. §-a az úrbéri képviselet törvénysze
rűsége pontjában elavúlt.

Felboztuuk egy baranyamegyei köz- 
igazgatási bizottsági határozatot 1877-ből 
május 7-ről 365/500. sz. alatt, mely ki
mondja, hogy a szigeti birtokosok birtok-

K ia .ló  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 
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és képviseleti ügyeibe belenyúlni a köz
ségi elöljáróság és képviselő testület nin - 
csen sem hivatva, sem jogosítva, —

felhoztuk a pécsi kir. tvszéknek a 
vasasi úrb. iigybon 1874. évi 2753/p. sz. 
alatt hozott végzését, melyet Bodó István, 
kir. tvszéki biró úr, mint előadó önmaga 
szerkesztett, s kimutattuk, hogy urb. ügyek
ben, a jeleukor törvénykezési gyakorlata 
szerént, a községi elöljáróság csak kézbe
sítő posta, értesítő közeg, de sem az. sem 
a polit. község képviselő testületé, a volt 
úrbéresek úrbéri és még kevésbé magán
ügyeiben sem perben nem állhat, (kivéve 
mint jogi személy és magánbirtokos) sem 
érvényes egyességet nem köthet, már a 
vasasi végzés szerént sem. mert abban is 
oda utasittatik a községi elöljáróság útján 
az úrbéres község, hogy választmányt vá
lasszon, azt hatalmazza meg, hogy vele 
pert vagy egyességet tárgyalni lehessen.

Tehát nem áll, mit a végrehajtó biró 
e pontban felállított.

ad II. Kimutattuk, hogy a végrehajtó 
bírónak már akkor, midőn a mohácsi volt 
úrbéres község 1875-ben az egyénenkénti 
legelő felosztásért folyamodott, volt köte
lessége a jogosultak jogosultságát respec- 
tálni, s azokat meghallgatni, őket képvi
seletük megválasztására utasitni, mit tehát 
akkor elmulasztott, azt most, inidőu e tör
vénytelen állapotra figyelmeztetve volt, 
éppen saját hatáskörébeu kellett volna or- 
vosoIni/De miudeu esetre meg kellett volua 
szUntctui az úrb. választmány működését 
a folyamodók irányában.

ad III. Kimutattuk, hogy a folyamo
dók részéről megtámadott egyességre nézve 
azokat a törvény útjára kellett volna uta- 
sitni, annak jogeredményeit felfüggeszteni, 
a visszaéléseket megvizsgálni és beszün
tetni, mert e jogtan szeréut minden vissza
élésnek tárt kaput nyitna a végrehajtás 
folyamat bau létele.

Utalok erre nézve a Ill-ik levélben 
előadott és a birtokcsempészést tiltó mi
niszteri rendeletre.

ad IV. Kimutattuk, hogy ezen enuu- 
tiátum képtelenséget foglal magában; mert 
a polit. község elöljárósága mint olyan 
neui avatkozhatik az úrbéri község peres 
ügyeibe, tehát úrb. választmányt sem nem 
választhat, sem bárkit a képviseletre fel 
nem hatalmazhat, — a folyamodó birtokos 
közönség pedig az egész urb. közönségből 
kir. közjegyző küzbeujöttével törvényesen 
alakult meg.

Tehát az indok, melynek alapján más 
társszövetség nem létében megtagadja fo
lyamodók társszövetségének törvényességét 
és bírói elismerését, — tarthatlau.

ad V. Megjegyeztük, hogy a végre
hajtó biró, midőn panaszaink és kérelmeink 
érdemének vizsgálását s ennek eredményei 
alapján az orvoslást megtagadta; társszö- 
vetségünk jogosultságát még az egyénen
kénti legelő és erdő mikénti felosztására 
vonatkozólag sem vette tudomásul és általa 
elismert jogosultságunkon alapuló kérel
meinket semmi figyelembe sem vette.

ad VI. Kimutatta a birtokosok közöu
sége, hogy czélszerübb felosztási terveze
tet azért nem adhatott be, noha beadvá
nyaikban eléggé körvonalozták, noha a 
jelenleginek törvénytelenségét beigazolták; 
mert kir. tvszéki biró úr a felperes urada
lommal és v e l ü k  k ö z ö s  mérnöki segéd
adatok megszerzésében késedelmesen intéz
kedett, a működő mérnök pedig azoknak 
kiadványozását, mely rendesen nyilván tar 
tandó — megakadályozta.

Egyébbként az általunk panaszolt és 
beigazolt visszaélések sokkal komolyabbak, 
semhogy azok mellett a munkálatok elo- 
baladottsága, azoknak jogszerű folytatását 
indokolhatná.

ad VII. Kimutattuk az 1871 : 53 ik 
tvény 42. g-a végbekezdésének szavaiból, 
az úrbéri törvénykezési gyakorlatból, ma
gának ezen úrb. pernek végrehajtási fo
lyamából, mely mindeddig nem hitelesithe- 
tönek van kir. tábláilag is jogérvényesen 
kimondva, mig az egyénenkénti kibasitás 
be nem fejeztetik; hogy kir. tvszéki végre
hajtónak e felfogása nem egyezik a va
lóval.

Tehát a becsosztályozást (nem felpe
resi urodalom és jobbágy község) hanem 
a volt úrbéresek között egyénenként fel
osztandó legelő-erdő területen, okvetlenül 
elrendelni kellett volna.

ad Vili. Kimutattuk, hogy valamint 
az 183%, úgy az 1840. évi törvények és 
az által, hogy a nagyobb birtokosukat a 
községtől távolabb területekre helyezi il
letményükkel, köuyitni akart a kisebb bir
tokosok helyzetén, s haszonvételeiket akarta 
javitni, — s ebből indulva ki, miutáu a 
szigeti területekben éppen a legtávolabb 
fekvők a legértékesebbek, a legközelebb 
fekvők többnyire baszouvebetleuek, abban, 
hogy a nagyobb birtokosok a legtávolabb, 
de legjobb területeket önkényükéi elfoglal
ták s a legrosszabbat a meg sem ludlga-



•ott volt úrbéresek nyakába dobták, lehet
önző haszonlesés, lehet úrbéri végrehajtó 
választmányi tagjaiban képviselő kötelessé
gek iránti érzékhiány, de méltányosság 
nincsen.

ad IX. Kimutattuk, hogy lehetetlen
dolog, miszerént kir. tvszéki végrehajtó 
biró úrnak az 1875. évi auguszt 6-iki 
e-vesség M ik  pontjából (miután az köz
benjárásával jött létre) arról, miszerént a 
baracskai O-Duna mellett, a fperesi uraság 
által a volt úrb. közönségnek átengedett 
S< k ) hold kiváló jő minőségit területen 
csakugyan értékes keményfa erdő létezik, 
és a birtokos, és a birtokos közönség pa
naszaiból arról; hogy ezt a működő mér
nök, a hetes végrehajtó választmány tag
jai önmaguknak és társaiknak osztották 
ki s ugyanezen választmányi eonsortium 
kebelébe még felvéve a derék elnöknek 

kedves fiát — Jánoskát) pro piis meritis, 
,.vlk a letarolt és eladott keményfából, 
líinffay Simon, pécsi kir. közjegyző 1877. 
évi 11. ügylet szám alatti közokiratából 
kitet«zőleg *38,U00 irtot rakott zsebre, tu
domása ue lett volna ugyanakkor, midőn 
a fellendített 1877. évi október 29-iki 
4005 1875. XVII. sz. alatti végzését hozta.

Különben megfoghatatlan dolog, hogy 
a fentisztelt kir. tszéki végrehajtó biró úr, 
valamint ezen. saját hatáskörében önállóan 
hozott végzésében, úgy a tszekuek fenem- 
litett 1 -s77. évi 8055. sz. alatti általa elő
adott és szerkesztett végzésében is ezen 
panaszos erdőt a felperes uradalou tulaj
donának tekinti, s midőn a birtokos kö- 
zönség okmánvokkal igazoltan mutatja ki, 
hogy ezen 8( kj holdon létezett, a volt urb. 
közönségének átengedett keményfa-erdőt 
a nevezett mérnök és eonsortium pusztí
totta. és adta el 38,(XX) ftért, mégis nem 
rendeli el a vizsgálatot; hanem a birto
kosuk törvényesen alakult közönségét, 5 
jogbitorló és a működő mérnök ellenében, 
a törvénv utján pert szándékoznék intézni, 
a bizonyítékaitól való nagyon világ s eles
hető indokából birói szende és bocsit vé
gett cs dezett. s ezt el is nyerte, a jogbi- 
torh k siinmiségi panaszában elég alapot 
talált, hogy az igen tisztelt kir. tvszékuek 

- mint ez ügy előadója a szemle és 
a böosii foganatosításának felfüggesztését 
hozza javaslatba, minek azután az lesz 
eredménye, bogy mire a semmiségi panasz 
elin'é/tetik, a keményfa erdőnek többé 
nyoma nem lesz.

A birtokos közönség, miként fenebb 
omliíve volt. kir. tvszéki biro ur utasítását 
követve, közigazgatási utón is folyamodott 

mint már előbb említve lévén, eredmény 
nélkül.

ad X. Kimutattuk, hogy a közös le
geltetésnek a hitelesítésig fentartása, a 
mindenki illetményébe jutandó erdő és le
gelőn k a birói birtokbavezetés előtti 
birtokbaengedése tisztán magánjogi kérdé
sek, melyek felett sem a működő mérnök, 
sem a hetes úrbéri választmány, hanem 
egyedül a magánjogilag érdekelt birtoko
sok vannak hivatva határozni.

No — azt már a birtokosok közönsége 
is elhiszi: hogy ez az 5 tagból álló vég
rehajtó választmány tagja, a működő mér 
nők és társaik, csakugyan sem egyenként, 
sem együttesen soha sem fogják kivánui, 
hogy azon egyesség. melynek nedvkeriu- 
géséből azon állapotok felvirágoztak, meg- 
szüntettessék.

Azt a keserűen csalatkozott birtokos 
közönség igen jól tudja; hogy valamint 
a fperes uraságnak, úgy a legelő illetmé
nyeket a legérdekesebb szigeti területeken 
nyert hetes végrehajtó választmány tagjai
nak és a működő mérnöknek és társaik
nak jutott területeken való közös legeltetés 
megszüntetésének, és a hitelesítés előtti tör
vénysértő Inrtokbabocsájtásnak ára; azon 
■'100 hold keményfa erdőben és terütetben 
fekszik, melyet a fperes uraság a mozgó 
választó vonalnak éppen itt, s nem— mi
ként az Ítélet rendeli, — a esebe dűlőben 
továbbítása által, szóval és Írásban — a 
volt úrbéresek közönségének átengedett, 
tényleg pedig a működő mérnök és a he
tes vagy ötös választmány elfoglaltak.

Fáj lelküuknek, bogy egy katholikus 
püspököt ily ügyek szövetségébe látunk 

akaratlanul — belerántva!
Anyi bizonyos, bogy a volt úrbéresek 

zöme, éppen a szegényebbek, 1875. óta 
a szigeti 16,000 hold erdő és legelő közös 
haszonvételétől megfosztanak, illetményeik
hez ueui juthattak, de a legelőadót még 
is ők űzették, — mig a püspöki uradalom 
éveute 26JXIO tt. haszonbért húzott, — az 
ötös úrbéri választmány tagjai, az ura
dalmi mérnök és társaik illetményeiket 
azonnal élvezhették és azonkívül még
38,000 ftot tettek zsebre.

És ha a működő mérnök e kitűnő 
helyzetit és minőségű gazdag területeket 
talán egyházi és világi tanítóink kezeire, 
kiket a nagylelkű püspök mennyiség tekin
tetében igen kegyesen dotált, vagy a val
lás és közoktatás ezéljaira osztotta volna 
ki, akkor meglehetsz róla győződve, 
bogy e pont nem szerepelne a volt úrbé
resek panaszai között.

ad. X. A végrehajtó bizottság Hódú 
István úrtól azt várta, hogy ellene az in- 
veetivakért és állítólagos gyanúsításokért 
a törvényt fogja alkalmazni, de ezen ügy 
további előadását másra ruháztatni.

A birtokos közönség azonban ebben 
is tévedett, — de úgy látszik — nem mon
dott valótlanságot es nem gyanúsított!!!

Még egy jelemző momentumát közlöm 
igazságszolgáltatásunknak.

Miként emlitém, legutóbb tárgyalt be
adványokban a tvszéket is, de magát Bodó 
István tvszéki biró urat is arra kérte a 
birtokos közönség, méltoztassék az előbbi

elrendelni, az utóbbi oda hatni, bogy több 
félekép indokolt bizalmatlanságunk folytán.
a mohácsi úrbéri végrehajtási ügyek tel
jesítésére és előadására más biró küldes
sék ki és bízassák meg. Természetesen a 
bizalmatlanságot indokolni kellett, s a bír 
tokos közönség iudokolla is a végrehajtó 
lóriinak elfogult nézeteiből és egyéb kö
rülményekből leszármaztatott részrehajlá
sával.

A végrehajtó biró kiküldése a ívszéket 
illetvén, a birtokos közönség oda folya
modott, s a folyamodásban ismételte azon 
indokokat, melyeket részben m. évi sept.
22-én részben okt. 19 én ad 4(3(35/1875 XVII. 
sz. alatt egyenesen Bodó István kir. tvszéki 
biró, mint végrehajt!) bíróhoz intéz ót be
adványaiban felhozott.

Emlékezni fogsz, hogy a m é. 46(15/1875 
XVII. sz. a. beadványban felsorolt invec- 
tirákat és állítólagos gyanúsításokat (me
lyek a ni. évi okt. 19-iki beadványban 
csak ismételtettek) maga Bodó István úr 
egyszerűen visszaút a > itatta, tehát élt birói 
jogával.

A kir. tvszék a beadványokat, miután 
az ügydarabok kiosztása, az előadó ki je
lelése, elnöki jogot képez, e czélból a be
adványokat a tvszéki elnökséghez ter
jesztette.

Az elnökség tehát kijelentette, hogy 
kérelmünknek nem ad helyet, s ügyeink
ben továbbra is Bodó István lesz az előadó.

A tvszék ezt tudomásul vevéu, m. évi 
11842/p. sz. alatti végzésével kimondotta, 
bogy ő a mohácsi úrb. ügy végrehajtására 
nem küld ki más bírót, mert a kérelmet 
nem találja indokoltnak, mert egy más bí
rónak kiküldése az ügy felette bonyolult 
volta miatt alig lehetséges, sőt ez áltál a 
feleknek is tetem-s károk okoztatnának, — 
jó üregemre pedig az 1874. XXXIV. tvny. 
67 § a értelmében, mert a fenbivatolt be
adványokban Bodó István tvszéki bíró 
személye és birói állása ellen sérelmek és 
gyannsitások foglaltatnak , a birság leg
magasabb mértékével lOOftnak S nap alatti 
fizetésével sújtotta. A legnagyobb birság 
kiszabása avval iudokoltatik, mert neve
zett bírót más beadványokban is sulyosan 
sértette és gyanúsította.

(•regem már akkor, midőn szerencsét
len mohácsi polgártársaink, e minden moz
zanatában gyűlöletes ügyet, (melyért ma
gának semmi jutalmat sem kötött ki, de 
el sem fogadott, s mely ügyel 7 hó óta 
vas kitartással foglalkozik, mely ügy nia- 
gábau most már egy egész levéltárat ké
pez) elvállalta, előre megjósolta a hivata
los és nem hivatalosok üldözéseinek hosszú, 
de megszokott sorát !

A baj nem lepte meg, s csak azt saj
nálja, hogy önigazolására, oly érvekkel 
kell színre lépnie, melyeket Ugye érdeké
ben különben soha fel nem hozott volna.

A birtokos közönség és öregem is 
felebbeztek a kir. ítélő tábhlához. Az in
dokolást nem olvastam, s csak anyit mond
hatok ; hogy öregem a tvszéket nem sé
relmezte s nem is gyanúsította, az urb. 
végrehajtó biró pedig önálló biró, s ma
gának — a fen előadottak szerént elégté
telt vehet, tvszéki megbirságoltatása tehát 
nem indokolható.

Záradékul most még — hogy tiszta 
képét birbasd a mohácsi ügyek eonglome- 
rátumának, azt is tudomásodra hozom ; 
bogy m. évi 11,606 sz. alatt az 1875-ik 
évi aug. 6-iki a végrehajtás folyamában 
kötött fatális egyesség megszüntetése vé
gett, Bodó István tszéki biró, mint végre
hajtó biró úr fenebb említett végzéséhez 
képest, megindította a birtokos közönség, 
a rendes pert, a pécsi püspök és Stajevics 
Pál, Goóes Gyula, Funták József, Cseliuácz 
József és Pauies Péter, a mohácsi urb. 
hetes választmány tagjai ellen, s bogy m. 
évi deez. 31-éu a perfelvétel is megtörtént.

A pécsi püspök Duláuszky Nándor ő 
méltóságát Hinka püspöki ügyvéd úr, a 
többi alperest Koszics Szilárd ügyvéd úr 
védik.

Az előadó Bodó István tszéki biró úr, 
te h á t  a g y á n  ö , k in e k  hivatalom  
k ö zb en já rá sá v a l a p erb e  v on t  
egyemaég lé tr e jö t t .

E per részleteit is fogom közölni, ha 
be lesz tárgyalva, az pedig részben tőled 
is függ. menyiben sídia semmi féle halas/, 
tásba beleegyezni nem fogsz.

Hosszúra nyúlt levelemben uiegemlé 
kezem még a „Pécsi Figyelő-4 deez. 15 iki 
számában megjelent „szállongó levélről. “

L lieus irta, s igy nem ütközünk meg 
eszejárásán, s csak oly állításokat rectili 
cáluuk, melyek az igazságot, a tények ál 
lását elferdítve körvonalozzák.

Az igaz, hogy a többség érdemszerénti 
felosztást követelt, de a szállongó levelek 
Írója nem mond igazat, midőn azt mondja, 
hogy a h o g y a n  iránt a többség kér- 
deztetett meg, a többség határozott s 
bogy ami történt a többség akarata. 
Betudjuk mi ezt bizonyitni, a „szállongó 
levelek* írójának saját argumentumával, 
melyet a végrehajtást elrendelő 1875. évi 
végzés ellen fogalmazott semmiségi pana
szában a fperesi uradalom ellcu használt.

Nem igaz, hogy egy két boldnyi illet
ményt, a kis gazdák legnagyobb része 
szívesebben ne fogadnának a távollevő 
nagytelekeu, a dileni dűlőben, a magas 
fekvésű Ó-dunapartokon 1000 □  ölével, 
mint a vizlepte süppedekes helyeken 1200 
□  ölével csak azért, mert a pár hold 
közelebb fekszik.

Nem igaz, hogy valamenyi örvend, 
ki megkapta birtokát, — bogy egyetlen jó 
lelkű és becsületesen gondolkodó mohácsi 
gazda is létezzék, ki sírva fogadná a becs
osztályozást, — hogy mindenkinek, ki illet
ményét kikapta, annyi a fája, hogy nem

bírja hova tenni, — eféle ráfogások, rosz- 
akaratú koholmányok, elégséges okúi szol- 

igáinak arra. hogy kérdezzük a „szállongó 
evelek44 írójától: — „mit keres Saul a pró

féták között* ?!
Per se pro se, hogy igen kényelmes 

és hasznos állapot az, midőn valaki a szi
get mindenkép biztos távolában 12-KJ □  
ölével kap kitűnő minőségű földet, s rajta
38,000 ftnyi keinéuyfa-értéket, - - és igen 
szomorú helyzet, midő egy másik, és pe
dig több száz, az urasig vizét szolgalom- 
képen kénytelen szintén 1201) □  ölével ki
mért legelő és erdő illetményére eltűrni!

Ki a kényelmes helyzet, és a szomorú 
helyzet között nem ismer kűlömbséget, au 
nak nincsen sem szive, sem érzéke, sem 
felfogása jogról és igazságról, s helyesen 
fog cselekedni a „szállongó levelek-4 Írója, 
ha zsákmányával (s avval a M . . . . nyes 
féle 15, és összesen 30 vagy 40 hold össze- 
kótyázott keményfás legelő illetményével) 
megelégedve, uem mételyczi meg más jó 
lelkű és becsületes ember tiszta jogérzetét, 
practikus józan gondolkodását.

Azt mondja a szállongó levelek névte
len írója, hogy a kis birtokosok zúgoló
dása ; izgatás, pénzkapással eszközlött biz
tatás eredménye.

Én pedig azt mondom, hogy ez rága
lom! ki mellett igazság és jogosság álla
nak, nem szorul az izgatás és biztatás 
fegyverére, ellenben a „szállongó levelek44 
Írójának és ismert társainak anony i állí
tásait csak ámítás, visszaélés, erőszak, s 
a la v ó ro k  ismeretes hatalma tarthatja 
fenn, — és mig lehet, azon kényszerhelyzet, 
melyet a végrehajtás a kis birtokosok nya
kára erőszakolt: a kiliasitás consumtiújá 
bán szintén fog megelégedett proselitákat 
csinálni: — miként megcsinálta azzá a 
„szállongó levele44 Íróját.

Ha akkor fUggesztetett volna fel a 
végrehajtás, midőn azt a birtokosok közön
sége kérte, most már rendes vágásban 
folyhatna a kiliasitás Ugye.

Különben legyen meggyőződve a szál
longó levélíró; bogy a mohácsi szigetet 
Mohácson senki sem akarja vadonczá hagyni:
— mindenki elfogadja a mit neki az ura
dalmi mérnök kegyelme tetszés szerént ki
hasított, nem szívesen bár, de fogja is azt 
haszonélvezui, — ha pedig a szigeti legelő
erdő becsosztályozva, a mikénti helyezés 
megállapítva, a kibasitási terv ez alapon, 
az érdekeltek meghalgatásával hitelesítve 
is lesz, — a védenczek készséggel fogják 
a jó helyeken 1000 s a rosszakon 20(X) 
vagy több □  ölével is elfogadni illetősé
geiket, tetszésüktől fog fügni, hogy az, ki 
más kárával gyarapodott, megvehesse ille
tőségét attól ki kevesebbet kapott, s igy —- 
ha neki tetszik, mostani helyen is megma
radhat, csakhogy az egyik átengedni, a má
sik kapni fogja a jogos és igaszságos kii- 
lönbözetet, — melyet a számtudomány, pa
piroson és a valóságban, teljesen ki fog 
egyenlíteni, — a különbség csak az lesz, 
bogy ezen eljárásnál nem az úrbéri választ
mány önző haszonlesése, a inuiikálódó mér
nök önkénye, hanem a jogosultak akarata, 
vagy a biró határozata lesz szabályadó.

Szőllődézsma váltság, — takaréktárt 
adósságok stb. eféle behajtása az, mihez 
a „szállongó levelek-4 Írójának érzéke van,
— de nem az úrbéri igazság szolgáltatáshoz.

A védgát kérdését sem ismeri, s ha 
esetleg róla is megemlékeztek volna a vá
lasztmány alakításakor, e tárgyhoz is aligha 
szállott volna annyit és ilyformán is, — mi
ként az úrbéri pert is jogosultnak találta, 
mig azután neki is kijutott a koncz; — és 
lett annak ellensége.

Mielőtt ezen sok „végre,-4 „legvégül44 
és „záradék-4 után csakugyan bezárnám 
levélcyclusomat, egy nevezetes eseménnyel 
a mohácsi úrbéri pert megelőző egyezke
dés mozzanataival kell megismerkedned, — 
nekem pedig Dr. Fiselier Kálmán úr sze
mélye iránti tiszteletből, egy helyes okból 
leszármaztatott, de még is nagy részben 
téves állításomat kell rectificálnom.

1873. január elején a mohácsi úrbéri 
választmány felhívása folytán a városi elöl
járóság megszavaztatta az úrbéreseket az 
iránt; valljon egyességgel akarják — e az 
uradalommal a legelő és erdő-kűlönzési 
ügyet eliutéztetni, vagy pedig perre akar
ják ezen ügyet bocsájtani.

A szavazás megtörténvén szavazat la
pokkal, midőn ezek 1873 január 23-áu 
összeszámitattak, az eredmény a követ- 
kezo volt:

Kiosztatott 198v> szavazat lap 
Egyesség mellett szavazott 1665
í.reson beadatott 9
Eddigi állapot fentartására szavazott 1 
Nem adott be 307

Összesen: 1982
1873. okt. 2 3 -iki ülés 61. sz. alatti 

úrb. választmány határozata szeréut az 
urodaloin a szigetben, a földvári halastó 
belefoglalásával neki járandó 4000 holdon, 
a városmelléki legelőből neki járandó 50 
holdon kívül, még a mocskos zátonyt is 
követelvén, noha ezért a volt úrbéreseknek 
jutandó területeken létező halászati haszon
vételt is átengedni akarta; az úrbéri vá
lasztmány megszakította az egyezkedést.

1873-ik évi nov. 23-án 63. sz. alatt 
hozott határozatával pedig kimondotta az 
úrb. választmány; hogy egyezkedni uem 
fog, hanem a per sorsára bocsájtja az úr
béri Ügyet.

A városi képviselő testület 1873. de- 
cemb. 14 iki 60. sz. alatti határozatából 
pedig az tűnt ki, hogy 179 birtokos kérel
mére, a városi elöljáróság újabban megbi 
zatott, miszerént újabban is szavaztassa 
meg a jogosultakat, váljon akarják-e az 
egyezkedési alkudozásokat az 1873. okt.
23-iki alapon folytatni, vagy pedig perre 
bocsájtják az ügyet?

Jóllehet, e határozatról az elöljáróság
is értesítve lett, az úrbéri választmány el
nöke is, de a szavazás uem történt meg, 
az eredmény pedig per lett a jogosultak 
meghallgatása nélkül.

Tehát a 210 hold 998 Göl bokros 
legelő és puhafa erdőből álló, a nagy Duna 
szaggatásainak kitett mocskos zátony át 
nem engedésén szenvedett hajótörést a min
den tekintetben, a per eredményeinél sok 
kai kedvezőbb és hasznosabb kiegyezés.

Történt pedig mindez Goóes Gyula 
ügyvéd javaslatára mit neki az úrb. vá
lasztmány 1874. évi szept. 8 iki ülése 95 
sz alatti határozatában, midőn a választ
mányi tagságról lemondott, szemére is hányt.

I)r. Fischer Kálmán urra, mint a pécsi 
püspöki urodaloin mohácsi szigeti birtoka 
egyik bérlőjére nézve a „Pécsi Figyelő-4 
folyó évi január 5-iki számában a mohácsi 
védgáttársulat alakítása kérdésében a 111. 
mohácsi levelekben mondottakból azon ér
telmezését a mondottaknak, mintha fentisz- 
telt úr a védgát létrehozását ezélzó érte
kezleten személyesen vett volna részt, a 
létesítő határozatok hozatalára személyesen 
befolyt volna, vagy hogy az alakuló gyű
lésben személyesen működött volna, a véd- 
gáttársulati választmánynak tagja lenue s 
annak működésében személyesen részt vett 
volna, okadatolt tudomásom nincseu s mind
ezt egyedül azon solidaritásból vontam le, 
melyben az védgáttársulat elnökéhez és 
bérlőtársához áll, és azon körülményből, 
mivel a védgátépitést köz- és mezőgazdá
szat! szempontból kívánatosnak tartja.

Evvel bezárom levélcyclusomat, s mire 
újabbat kezdek ; reményiem fejlettebb alak
jában fogjuk látni az úrbéri igazságszol
gáltatásnak e mostohán ápolt gyermekét; 
a mohácsi úrbéri végrelnjrási ügyet.

U tó  i r a t  Szlamay Ignácz mérnök 
urnák a „Pécsi Figyelő-4 január 12-iki 2 ik 
számában megjelent január 8 iki levelére.

Ha atyámat érti Szlamay úr, s arról 
mondja, hogy szembetűn" okból tartózko
dik magát — éppen csak Szlamay úr el
lenében!? — megnevezni, olyasmit állít, 
uiit azok közül, kik atyámat és Szlamay 
urat ismerik, seuki sem hisz el.

Szintúgy ügyvédi oklevelemet bemu
tató szavaimat is szeretné Szlamay úr hát
rányomra magyarázni.

E törekvésének jellemzését az olvasó 
Ítéletére bízom, s arra nékem, kezdőnek, 
csal; tényekkel szabad, és pedig a tiszte
let határai között, minden polémia nélkül 
válaszolnom.

Lássuk, ki az, ki kettőnk közül ámí
tani, ki balfelfogást terjeszteni, izgatott 
kedélyeket felháborítani akar? — s ki az 
kettőnk közül, ki a becsületes ember előtt 
szánalomra, a szakember előtt sajnálatra 
méltó ?

Én az igazságügyi miniszternek 1874. 
ápril 15-én 10804. szám alatti rendeleté
ből nem egy passust ragadtam ki, hanem 
részben szóról szóra közöltem rendeleti te
vőleges részét, részben biven adtam elő 
tárgyát.

A hivatott rendelet áll: a czimből és 
három bekezdésből.

A czimmel bizonyitni, czáfolui nem 
lehet, sőt mivel előttünk fekszik az egész 
rendelet, szükségtelen.

Az első bekezdés képezi a rendelet 
történelmi részét, melyben a birtokrende
zési és tagositási perek folyama alatt szer
vezett, s a birói ítéletekben megállapított 
birtokmeunyiséggel összesített, de a tago
sitási földkönyvben elkülönítve fel nem 
tüntetett, a tkvek átalakítása alkalmával 
az uj birtokosok nevére bekebelezett földte
rületek körüli eljárás esetén adatnak elő, 
mely uj szerzésről okiratok az illetékszahási 
hivatalnak nem mutatatnak be, nem ritkán 
bélyeg nélkül állíttatnak ki, mi által a 
kincstárnak tetemes kár okoztatik.

A második bekezdésben foglaltatik a 
törvény pragmaticája, melyben a minisz
ter felhívja a törvényt, melyre rendeletét 
alapítja, kimondván azt:

hogy a működő mérnök feladata az 
uj birtokállapotnak a birói határozatokkal 
megegyező tényleges keresztülvitele;

hogy működési köréből az egyes bir
tokosok részére kiliasitása s ebbeli birto
kával egyesítése ki van  zá rva .

Ezután jön ugyanezen és a következő 
harmadik bekezdésben a rendeleti rész, 
mely a működő mérnököt a feli jelzett el
járástól a törvényszékek által eltiltatja, s 
ezeknek meghagyja, hogy e tilalom fentar- 
tását a végrehajtó bírók kötelességévé 
tegye.

No ha valaki e rendelet második be
kezdésébe foglalt törvény-pragmaticát he
lyesnek tartja a kincstár érdekei tekinte
téből, helyesnek kelt azt tartania, mint a 
törvénynek minisztertleg alkalmazott tevő
leges tételét minden, a végrehajtás folya 
mában szerzett birtokra nézve is, ha más
féle okból uem is, hát azou egyetlen okból: 
mert azon eljárás mellett, — (melyet a 
miniszter tilt) nagy tere nyillik nemcsak 
a kincstár megrövidítésének, hanem a föld
birtokkal való Gesehaftelésuek, kivált ha 
abban éppen a működő mérnök nyerész
kedése viszketege szerepel.

P. o mondom csak: ha a működő 
nrodalmi mérnök nem csak volt úr és volt 
jobbágy között tagosit, hanem a volt job
bágyoknál egymás között is egyénenként, 
ba ő oszthatja ki (miként Mohácson az 
eset) minden jobbágynak az egyénenkénti 
illetőséget, ott hol a mérnöknek tetszik, 
minden beesosztályozás, minden a jogosul
tak által megállapított kiosztási módus és 
teiv szerént; ott azután könnyű dolog, a 
kisebb birtokost legelőilletményi jogának 
eladására birni, azou tekintélyes mérnöki 
biztatással, hogy adja el csekély birtokát,

mert különben azt amúgy is a legrosszabb
helyen fogja neki a mérnök tetszése ki
osztani.

En kárhoztatom Sziainay úrnál azt, 
bogy a birtokvásárlásokbau, az ily vásár
lóit birtokok végrehajtás utjáui tagosításá
nál ő játszotta a főszerepet, és pedig nye
részkedőkig , mit leveleimben adatokkal 
igazoltam, melyeket Szlamay úr uem czá- 
folt meg.

Pedig e iüldfosztási kalmárkodó el
járás maga is elég arra, hogy a volt úr
béresek oly sokszor ismételt kérelmére és 
panaszára tovább adjon a tszéki végrehajtó 
oly mérnökön, ki működő mérnöki állásá
val ily módon visszaél.

Azután határozottan mondom, — anél
kül, bogy Szlamay úr földosztási ágában 
jártasságot ambitionálnék —- hogy

igaz ugyan, miszerint a hivatok minisz
teri rendelet az úrbéri per tárgyát képező 
a bitelkönyvekben bekebelezve volt birto
kokra vonatkozik, —- de kérdem Szlamay 
úrtól, váljon azon telekalap (minő Mohá
cson a háztelek, szántóföld, rét, a régi 
úrbéri szállások) melyek után erdő-és le
gelőilletmény jár, nem tárgya a hitelköny- 
veknek? nem volt a pernek tárgya? — 
leliet-e, szabad-e az 1871 : Lili. tvéuy 
56. §-a ellenére ily a bitelkönyvekben el
különítve ki nem mutatott erdő- és legelő
beli illetményeket, mint a telekalap tarto
zékát attól elválasztani, s egy a birói Íté
letekkel megállapított másik telekalaphoz 
tartozó birtokiuennyÍ8éggel egyesíteni, s 
abba — anélkül hogy a tagositási föld- 
könyvben elkülönítve lenne kitüntetve — 
mindegy beleolvasztani ? — s valljon ily 
eljárás nem vezet csempészetre? — midőn 
Szlamay úr ezer néhány száz boldnyi ily 
legelőjogot összevásárolt, nyereséggel to
vább adott, midőn ezer néhány száz bold
nyi ily vételt tárgyazó nyilatkozatot, egye
dül a vételár biztosítása érdekében, de nem 
hitelkönyvezhetés czéljából összetákolván, 
e nyilatkozatokra még az előirt bélyeget 
sem tette reá, annál kevésbé intézkedett 
arról, bogy illetékelés végett beniutattas- 
sanak, sőt midőn e sátárkodáson rajta 
kapatta a vevőket, többeket tisztességesen 
megleleteztetett, akkor meg a régibb már- 
tiusi keletű nyilatkozatokat augusztusi ke
letre átváltoztatta stb., s midőn az ekkép 
üsszevásárlott legelőjogot azután a vevők 
részére összetagositbatta volna ; váljon hol 
van a világnak oly államkincstára, mely ily 
csempészetnek — valami kiváló ügyesség
gel vezetett vizsgálat nélkül — nyomára 
akadna? nem a k. tszéki végrehajtó biró 
kötelessége volt, ily csempészeteket, midőu 
azok nála m. évi szept. 23 áu bepanaszol 
faltak, gyökeresen orvosolni?

Azt pedig, hogy azon esetben, midőn 
a vevő megkeresi a működő mérnököt, 
hogy a végrehajtás folyamában aféle fen 
említett nyilatkozatokkal megvásárlott bir
tokot a többi birtokával összesítve hasítsa 
ki (anélkül, hogy a földköuyvbeu ezen uj 
birtokost kitüntetné) a mérnök lenne jogo
sítva ily kérést teljesitui, ismételve tagadom: 
mert eféle jogügyletek bármi részről! bírá
lata nem tartozik a működő mérnök végre
hajtási hatáskörébe.

Nem — drága Szlamay úr! nem 
én báboritom fel a kedélyeket, melyeket 
öu törvénysértő, merő önkénynyel és ked
vezés osztogatással, haszonleséssel, a sze- 
géuy uép elnyomásával elmérgesitett a 
harmadik évbe benyúló eljárása izgatott 
fel, hanem öu háborította fel azokat, auél- 
kül, bogy képes lenne valaha lecsillapítani.

Igen — az idő el fog jönni, midőu 
nem ugyan a kályha fog megszóllalui, ha
nem törvényesen fogjuk bebizouyitni; hogy 
a mohácsi úrbéri végrehajtó választmány 
tagjai a szeg uy volt úrbéresek képvi
selői, nekik hűségre kötelezett megbatal 
mazottjai önnek közbenjárásával, önnel 
együtt, ha nem 600 hold, de kétségtelenül 
300 holdat az urodalomtól — — — aján
dékba fogadtak el és osztottak ki maguk 
között.

íme az 1875. aug. G-iki egyesség in
dító oka, ára!

Ez az oka aunak is, bogy az erdő- 
beesütől annyira rettegtek öu és az úrb. 
végrehajtó választmány ismeretes tagjai,

mert ezen erdőbecsü reá,vezetett volna; 
hogy ott fen a baracskai O-Dunánál uem 
sOO, hanem közel 1300 hold lett elbillentve.

Adja ki csak .Szlamay úr, mihez pedig 
joguk is vau a volt úrbéreseknek, a kiosz
tási térképet, engedje meg, bogy lemásol
hassuk, ne akadályozza ebben — miként 
eddig tette — a volt úrbéreseket, s azok 
könnyebb módon, s szelidebb utakon mu 
tátják ki állításaink valóságát.

Hisz ba oly tiszta Szlamay úr rnuu- 
kája, miként elhitetni szeretné — mire 
való volt még a mohácsi elöljáróság can 
didatiójáuál is oly szerencsétlen és setét 
szerepet játszani, minőt f. hó 14-éu játszott?

Nem látta ön 15-én, a választás nap 
ján azt az 1000 választót (kiknek csak 
felét szavaztatta le jó öregem, bogy üuuek 
170 emberből álló, 40 vagy 50 nagyobb, 
40 vagy 50 kisebb birtokosból és egyéb 
részben tanítókból, hivatalnokokból és zsi
dókból álló pártját 360 szótöbbséggel el
némítsa) midőn öu munkája felett legmet 
szőlih gúnynyal törtek pálezát?

Tanácsát köszönöm, de uem fogadom 
el, — a mohácsi volt úrbéresek pedig a 
végrehajtás befejezéséig is erősen fognak 
mozogni, és nagyon is belátják, hogy Szia 
may úr fogásai csakugyau hasznosak le 
hétnek, de azért engedje meg, bogy a mi 
felfogásaink sem balfelfogások.

barátod
Balogh Pál,

ügyvéd.
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Pécs, 1878. jan. 16-án.

Tekintetes szerkesztő úr .'
A „Pécsi Figyelő* ez évi második szá- 

mában egy pécsi levélben „Létezik-e egyen
lőség a törvény előtt ?“ gáládul támadta- 
tik meg becsületem hivatalos működésemet 
illetőleg, felsorolván oly súlyos vádakat, 
melyekért annak idején az illető rágalma
zót felelőségre fogom vonni.

Az illető egyéniség — miután a vára
kozásnak meg nem felelt — hivatalából 
elbocsájtva lett, és igy csak szemtelen 
bosznvágynak tudandó be az aljas kihívás, 
— fölösleges mondanom ; de igenis értesí
teni kívánom e lapok t. közönségét, mi
ként ez úri ember már a magy kir. pénz
ügyi minisztériumnál is denunciált és éa 
nyilatkozatomban — 27 évi becsületes hi
vataloskodással szerzett jó hírnevem meg 
óvása tekintetéből magam is kértem a vizs
gálat elrendelését, minek eredményéről a 
tek. szerkesztő urat annak idejéu értesí
tem el nem fogom mulasztani.

Addig is visszautasítom ezen rágalmat 
és gyanúsítást.

Fentebbi soraimnak becses lapjában 
való felvételét kérvén, vagyok kitüuű tisz
telettel.

Skála Venczel. 
kataszteri főmérnök.

Mohács, 1878. jan. 16-án. 
Mi az a keserves alkotm ány?

Megmondom. Amidőn a pusztában el
hangzó alkotmányos személyi jogokat, e 
mézes madzagot, a vagyoni előny, a viri- 
lismus egy szavával porrá zúzza, amidőn 
egynéhány greislerből neki sanyarodott 
kereskedő vagy a uyúlbőrös múltból ki
kavarodott tőkepénzes. —- természetesen 
közös érdektől vezéreltetve — a szó szoros 
értelmében megfosztja az értelmiséget és 
a népet legszebb alkotmányos jogainak 
gyakorlatától, fiz az a keserves alkotmány; 
illustrálással szolgáink.

F. hó 14-éu volt Mohács nagyközség
ben városi elöljárók caudidatioja s lő én 
választás. Nevüket a megválasztottaknak 
elhallgatom, mert jobb lesz azoknak „sub 
rosa“ maradni. Ne tudja meg a világ a 
mohácsi candidáló választmány többségé- 
géuek a kijelölés körül elkövetett reme
kelését. Hemutatok néhány candidatust: 
Az egyik birójelelt tökéletesen vagyonta
lan, mi garantiát sem nyújt s már egyszer 
l»ir<> lévén a községi ládában tartotta a 
bort, a kályha háta mögött a pálinkát. 
Arra az egypár szál papírra pedig, ami 
körülötte lézengett nehezéknek „snapszos 
klázli" kát alkalmazott. Egyébként az igaz
ságot nem szokta kideríteni, mert úgy is 
elég „derült-1 hajnal volt a czitferblattján. 
Egyébbiráut nem bozgatom tovább, elég 
szegénynek a maga baja. Nagy „esöppe- 
ués" esett rajta a 1 fi iki biróválasztásnál; 
tudom egyhangú lesz neki a hordó oldal
bordák döngése. „Abriucs* (!) miatt ab- 
riucshoz. A sors sokszor gúnyos.

Áttérek a másik biró candidátusra.
(loudolom tegnapelőtt jött Mohácsra s 
olyanféleképeu beszélt, mintha le is akarna 
telepedni. Hanem hát egyik választmányi 
tag sógora, a másik uyolezadik uuokatest- 
\érje s lefülelték a vándort, hogy most 
még nagyobb vándorbotot adhassanak ke
zeibe. Egyébként még komolyan is merem 
állítani, hogy ártatlanul vonták be a di
csőségbe.

Et nunc ad fortissimum virurn!
Most jön az ki irt ad az egész világ

nak s még sincsenek vele megelégedve. 
Na de azért mégis meg lett választva bí
rónak. Alig tudott a választó közönség a 
három közül válásztaui. No de mivel a 
híres candidáló bizottság nagy része — 
ímert a kisebbség óvás mellett a kijelölés
ben részt nem vett) - ezen urat csak ló
gósnak jelelte ki és mivel a jeleltek kö
zött súlyra nézve legtöbbet nyomott, ezt 
választotta meg. Mit is csinálhatott volna, 
midőn a három közül szellemi és erkölcsi 
mérlegelésről szó sem lehet.

Áz esküdtek szintén mind „ javabeliek.“ 
Vau köztük még fiscarius is, közönségesen 
,,Mladi Goócs“-nak tisztelik. Egy szóval 
meg lett az elöljáró választás. Hanem nem 
is kellett volna nagyon figyelmes szemlé
lőnek lenni, ki a nép arczáirol azt a gú
nyos hangulatot le ne olvasta volna, mi 
a választás eredményében is nyilvánult.

Az ellenzék és helyesen szólva az 
egész városi közönség közakarata által 
kijeleltetui óhajtott derék városi polgáro
kat a kedves candidáló bizottság egytől 
egyig mellőzte. Hanem nem is igen mer
ték magukat a választás napján a nép 
előtt mutatni, hanem ki a szöllejét ki a 
vetését ment nézni — téleu, még ha nem 
is volt neki.

Meg van már most is a visszahatás! 
A nép nem fogja ezt feledni!

Balogh Pál.

Apróság.
Henne vagyunk az 1878-ik évben, ha 

a sok „boldog uj év kívánásnak11 csak 
ezred része beteljesedik, igazán boldogak 
lennénk. Hiszen a mi a dolgot illeti, meg 
is érdemelnénk, mert senki nem kivánta 
a jót ingyen, vagy az erszény fogyott, vagy 
a visitkártya. — Félünk ettől az évtől, 
mert születése olykor történt, mikor az ag
godalmak terhes felhőt vonnak nem csak 
egyesek, de egész nemzetek életegére.

•
Ez a vén Európa mint egy pártába 

sült vén kiasszony, nagyon izeg mozog.

Készülődés, mely nem tudjuk hova irányul.
Mozog a hegy, nem tudjuk mit szül, orosz
lánt-e, mely farka csapásával agyon sújtja 
az éjszaki maczkót, vagy egeret, mely örül, 
ha valahol lyukat talál, hol magát meg
húzhatja. *

Akármi történik, annyi már bizonyos, 
hogy a török nemzet a dicsteljes történet 
osztályörököse lett. Mi ránk is ránk veti 
fénysugarát, s itt különböző hatást eszkö
zöl, vagy az ősi harczi kedvet, vitéz büsz
keséget gyújtja lángra, vagy a léha gyá
vaság, púja cgyiigyüség mételyező és fojtó 
bűzét terjeszti.

*
Csak annak örülünk, hogy a kálomista 

Kóma olyan szépen viseli magát. Arany 
cserkoszorút küldenek a hős török nemzet
nek. Ez ugyan rósz jel az exelleutiás kö
vetre. Hiszen hogy a scala durrból ne 
menjen, gondoskodnak is az emeletben la
kók, mert a népgyülések korlátozásáról 
gondolkodnak. —- De hiszen meg van az 
már régen írva, hogy a gonoszok esze 
megzavarodik s a mivel hatalmát akarja 
megerősíteni, aláássa azt.

*
Erről a szent elmélkedésről jut eszembe, 

hogy a múlt esztendő ugyancsak szépen 
búcsúzott ám el tőlünk. A buc.su pedig az, 
hogy a budapesti sajtóbiróság a derék és 
becsült Verhovay <Ívnia honfitársunkat a 
mameluk és oroszphil érzelemből emelt 
„felségsértési“ vád alól felmenté „hip, hip, 
hij), hurráh! sajtóbiróság!! éljen Verho
vay Gyula! *

Szeretjük mi az alkotmányos királyt, 
de utáljuk a gonosz szivü Vid éket. Vé
rünket es életünket a hazáért s a koroná
ért, de olthatlan tiiz ég bosszuvágygyal 
ellenségünk iránt. Már sok csoda történt, 
lehet Szibériába déli növényzettel dús an
gol kert, lehet Afrika belsejében jeget 
aszalni. Lehet China a világ első szabad 
kereskedelmi hazája, de hogy a magyar 
az orosznak valaha barátja iegyeu, bizony 
Isten nem lehet. *

Különben várjuk csak a jövőt, soká 
ezzel a luthránus politikával úgy se élhe
tünk, vagy keletre, vagy északra rá kell 
tekintenünk, a két kulacsos szerep már vé
géhez jutott. Tovább ment már a dolog 
annál, a mit tisztességes férfiúi bátorsággal 
el lehetne nézni. Kulidul majd a harang 
s akkor majd „Előre magyar.*

*
Hej! de sok bajt is hozott ez az esz

tendő, legény legyen, ha keresztül tud rajta 
vinni bennünket. Hozott provisoriumot, mi 
kell néked egyéb én kedves magyarom. 
Hozott még mást. melyben bizony nem sok 
a köszönet. No csak türelemmel győzzük, 
akkor nem lesz semmi baj.

*
Suk tehát a baj s kevés a vaj. Sok 

a panasz és a jaj, ránk nehezedett az ég
alj. E szomorúságban nem lehetünk vigasz 
nélkül, a sötétben vezér kell s a veszede
lemben mentő. Eu olvasóm hallgass meg 
engemet. Lelkidoktor vagyok, adok e ba
jok ellen hathatós receptet. Reggelre két 
pohár papramorgó, délre egy piut (literbe 
l 3/4 liter) vörös villányi s erre a jó „Pécsi 
Figyelő,* estve 2 pint „Ermelléki,* ez az 
életrend majd ád csillagot, a mely téged 
elvezet a jó lét Betleheméhez. — Proba- 
tum est.

Lajos.

Visszhango
a Néptanodának 1877. ders. Iá-én meg
jelent ily ez min czikkére: Mit várunk mi

az uj püspöktől a tanügy téren.
i Folytatás.)

„Szakkönyvtárral.* De bizony könyv
tára is van az intézetnek 791 részben kö
tet, részben füzettel. Majd idővel több is 
lesz azon alapos reményt táplálván, hogy 
az ujjabb munkákkal is szaporodni fog.

Vau továbbá, ifjúsági könyvtárunk, 
melyben igen hasznos munkák vannak, áll 
az tíU kötetből, melyeket növendékeink 
hosszabb szünnapokban használnak.

No de meg iskolakert sincs — mondja 
Seb. 1. Legokosabb leendett egyszerre azt 
mondania, Pécsett nincs praeparandia.

Ad rém! A Lyceumbau, tehát magá
ban a képezde helyiségében, hová növen
dékeink járnak, két kert van, vagy egy, 
két részre osztva; az egyik rózsáskert, 
mely felér Thracia rózsáskertjeivel (értem 
a háború megkezdése előtt), de vol- 
takép nem is erről kell Írnom. E mel
lett van a másik kert, melyet az egyház- 
megyei hatóság a tanítóképző intézetnek 
használatára kegyesen átengedett; hogy 
a növendékek a mezei gazdaság — és ker
tészetbe gyakorlatilag is bevezettessenek. 
Keresve sem lehetne alkalmasabb helyisé
get keresni; mert a tanárnak és növendék
nek csak nehányat kell lépni, és az utóbbi 
már gyakorlatilag látja azt, a mit csak 
imént elméletileg hallóit; és gondolom, ah
hoz, hogy valakit a gadaság- és kertészetbe 
bevezessünk, nem kel mindjárt egész puszta, 
hanem kisebb tér is elegendő. Van tehát 
iskolakert is. Van pedig ezen kertben je 
lenleg körülbelül 374 csemete. Igaz, hogy 
nem igen régen a legtöbb nemesitett fácska 
elfagyoít, de erről nem tehetünk, az egek 
ellen pedig panaszos szót mondani nem 
akarunk.

Van továbbá ezen kertben őszi búza, 
rozs és árpa, természetesen nem oly nagy 
táblákban vagy hosszú lánezokban, mint 
az alföldöu vagy Bácskában ; világos, hogy 
nem is oly gazdag, mint Afrika északi ré
szeiben, hanem azért mégis van egy-egy

kevés mindenikből sor- és szorva-vetéssel.
A tavasziakra hely van hagyva.

Van ezen kertben egy kis rész kony
haiért őszi fokhagymával és téli salátával.

Nyáron át mindennemű konyhakerti 
vetemény szokott itt lenni.

Végül van nehány tőke szőllő is és 
pedig- mind lugas, mind közönséges ter
melésre. Szóval — nem mondom — mintha 
valami féuyes apparátussal volnánk e té
ren ellátva, de annyi mégis van, hogy 
gyakorlatilag is bevezetjük növendékeinket 
a gazdaság — cs kertészetbe. Azt mondani 
pedig, hogy nincs tanszer, nincs kert st. 
no már bocsánat! csakugyan nem lehet.

hí mint igen czéliráuyost kitüntetem, 
hogy ugyanazon jeles gazda magyarázza 
mind elméletileg, mind gyakorlatilag a 
gazdaságtant.

Mindezek igy lévén, a mint nincsenek 
máskép — midőn íSch. I. mégis azt meri 
írni, hogy nincs ez, nincs amaz, ezt vagy 
azért Írja, mert nem tudja, hogy vau, vagy 
azért, mert nem akarja tudni; ha az első 
igaz, akkor azt mondom: Iguorautia est 
mater omuium malorum, ha pedig a má 
sodik, akkor süsse rá maga a kegyes ol
vasó az általa megszolgált bélyeget, a mely 
aligha lesz más, mint az ó-világbau oly 
gyűlöletes K. (Kalumuiator), melytől min- 
deuki irtózott — részemről erre semmiesetre 
sem vállalkozom, hauem annyit mégis le
gyen szabad mondanom, hogy: „Discite 
justitiam moniti, ct non temnere Divos.“ 
Aen. libr. VrI-0, v. 620-0.

l’ericopaja végéu, taláu észrevétlenül, 
nem akarva, igazat mond Sch. I. „mert az 
egyháziakkal — úgymond — már nagyon is 
szomorú tapasztalatokat tettünk.* Tökéle
tesen igaza van ! Legszomoruabbakat ak
kor, mikor olyan embert segítettek, ki őket 
folyton bántja.

Polyuesiabau azt mondják, hegy a ki 
otthon kagyló, idegenek között ne akarjon 
kakadu lenni.

Sch. azon állításainak czáfolatát, me
lyeket az egyháznak az erkölcsi és vallási 
ne velésre való befolyásáról koczkáztat, műt 
melyre nézve más téren még találkozhatunk, 
itt mellőzvén, el nem hallgathatom követ
kező kívánalmait:

„Szereztessenek végre-valahára a fe
lekezeti iskolák is a törvény követelmé
ny eiuek megfelelőleg . .

„Alakíttassák minden iskola mellett 
iskolaszék s utasittassauak egyúttal a plé 
bánosok, miként ne képzeljék magukat, 
mint a tanítók zsarnokai, hanem egysze
rűen mint azok tanitótársai.*

Kedves Sch. J„ akármily nagy tudós 
öu, vagy akármily széles mezején vándo
rol is a roppant ismereteknek, úgy látszik, 
hogy a magyarországi latin és görög 
szertartási] római katholikus népiskolai 
ügyre vonatkozó s a magyar püspöki kar 
által megállapított rendszabályok, tantervek, 
utasítások gyűjteményéről (Budapest, az 
Athcnaeuui nyomdájában 1 877.) mit sem 
tud. l'gyau miért nem kért egy példányt 
a püspöki kartól; uem hiszem, hogy nem 
kedveskedtek volna!

Kedves Seb. J., akármily egeket ha
sogató szakavatottsággal rendelkezik is, 
azt veszem észre, hogy megint a Circulá- 
risról sem tud semmit (pedig ez is bővi- 
tendette ismereteit), mely Pécsett kelt 1877. 
jan. 30-áu.

No lássa! az első szerint a katli. fe
lekezeti iskolák a törvény követelményei
nek megfeielőleg szerveztetnek országszerte.

No nézze! a második szerint, különö
sen pécs-egyházmegye katholikusai szólit- 
vák fel, hogy szervezzék iskoláikat a tör
vény szerint, főkép meghagyatik az iskola
székek alakítása. Az uj püspök (hogy önnek 
szavaival éljek) pedig 1877. dec 18-án 
kelt körlevelében sürgeti a népiskolák igaz
gatóit, hogy az iskolaszékek, a hol ez 
még meg nem történt volna, minél előbb 
megalakittassauak és megválasztatváu az 
iskolaszékek, ezt a kir. tanfelügyelőnek 
azonnal bejelentsék.

Hogy a plébánosok zsarnokok volná
nak, ez nem ál l ; sok helyen megfordulok 
úgy szünidőben , meggyőződésem szerint 
mondhatom, hogy igen jó barátságban vau
nak plébános és tanító ; ha vau kivétel, ez 
csak a szabályt erősiti.

„Hajtassák végre az iskolakényszert 
illető törvényszakasz s gondoskodjanak 
a gyermekszánmak megfelelő tanerőkről s 
legyenek a tanerők képzett, müveit egyé
nek, nem pedig holmi takácsok s bogná
rok. Es ha vannak oly lelekezeti iskola- 
feutartók, kik minderre képtelenek, úgy 
segitse őket az egyház stb.*

Nem várja önnek figyelmeztetését az 
egyház, tett az és folytonosan tesz is an
nyit, a mennyit csak tehet. Hogy mit tett 
a magyar egyház és mit tesz a taniigyre 
nézve folytonosan, azt e szűk keretbe szo
rítani meg sem kísérelhetem, itt könyveket 
lehetne írnom; de legyen szabad mégis 
ama képviselőnek szavait felhoznom, ki 
1873. febr. 20 áu a többi között igy szólt 
a magyar képviselő házban: „Azon idők
ben, midőn a kardforgatás, a táborozások 
voltak a főfoglalkozások, egyedül a ke
resztény papság volt az, a mely a .........
tudományokat megőrizte és ápolta, a mely 
tanított bennünket, tanította népünket.*

Az egész tanári kar nevében 
Szuly József.

Különfélék,
— A pécsi ügyvédi kamara január 

27-én tartja meg reggeli 10 órakor saját 
helyiségében rendes évi közgyűlését, mely
nek főtárgyai az évi jelentés, számadások 
vizsgálata és a költségvetés megállapitasa.

— Közgyűlési értesítés. Van szeren
csém tudomásul hozni, hogy f. é. január 
hó 20-dik napján reggeli »/, 9 órákor a 
jogakadémiai olvasó kör közgyűlést tar- 
taud, melyre ezen olvasó körnek t. ez. ala
pitó, pártoló és rendes tagjai tisztelettel 
meghivatik! Kaufman Imre elnök.

— A jogászok hálja Pécse't e lió 12 én 
olyan j ól sikerült, hogy az eddig tartottak 
koronájának méltán nevezhető. Gyöngyei 
mind válogatottak voltak s fényükkel a 
fiatalság szivében a jó kedvet annyira fel
olvasztották, hogy a táncz valódi szenve
déllyel kivilágos kiviradtig tartott. A zár
csárdásban a fiatalság ki nem fárasztha- 
tónak látszott, úgy hogy a sok „ujrát* 
már a diszjogász Gyula is inegsokalta, a 
folytonos hegedülés által kezeinek gyorsa
ságát fogyni érezvén. — A kedélyes mulat
ság oly jól sikerültében, a rendezőség ernye- 
detlen buzgalmán, tapintatos működése és 
udvarias bánásmódján kívül, kiváló érdeme 
volt a bál anyának, nagyságos Jeszenszky 
Ferenszné urhölynek, ki mindenki irányá
ban nyájas leereszkedéssel viseltetett s a 
hegedű legutolsó hangjáig ott volt a ven
dégek között. Bálkirálynéról nem szólha
tunk, mert e nevet igen sokan megérde
melték.

— Guillotine. Pécsett! Ne tessék tneg- 
ijedni; az uj büntető törvény, mely a ha
gyományos akasztóiét a guillotinnal helyet
tesíti - még nem lépett életbe s igy ha 
jelenleg volna is városunkban egy akaszt 
. . . .  az az hogy guillotinirozui való de
lit] :ns még sem lehetne e nyakcsiklandozó 
készüléket alkalmazásba venni. A guillotiue 
melyről itten szó vagyon — csak miniatűr
ben van meg Pécsett; készítette pedig — 
egészen uj rendszer szerint egy helybeli 
lakatos. A „mű* az eddig ismert guilloti- 
neok felett annyival bir előuynyel, hogy 
ezzel gyorsabban és biztossabbau lehet „mii 
ködui.*A mi lakatosunk eddig már több kap- 
pant és csirkét végzett ki miniatűr guillotine- 
jéval — s a siker mint szemtanúk mondják: 
meglepő. E guillotinet kiszitője az igaz- 
ságügyministernek szándékozik bemutatni 
s rá szabadalmat is kérni. (Csak valaho
gyan Tisza Kálmánnak ne mutassa be, 
mert akkor talán azt érhetjük el, hogy az 
„elkeseredett* miniszterelnök ajánlatára a 
szóban forgó guilletinet elfogadják — nép- 
érvágó gépnek és Csemeghitől elesnék egy 
jó geschiitt.)

— Stájerország Köflach nevű helysé
gébe származott, Bécsben éveken át ko
torta a kéményeket, ott tönkre ment, erre 
világgá indult, Pécsre vetődött, múlt szer
dán nagyot mulatott s aztán a „Vadász- 
kürt“-höz czimzett korcsma egyik szobájá
ban két revolverrel agyonlőtte magát: Pa- 
peruik J. kéményseprős. Szerencsés utat 
kívánunk neki a más világra!

— Színtársulatunk egyik legtehetsége
sebb, és legbuzgóbb tagja: Szabó Krisztina 
kisasszony, ki kitűnő játékával s kémikus 
alakításaival nem egy derült estét szerzett 
már a színház látogató közönségnek, e hó
24-én (csütörtökön) tartja jutalomjátékát, 
mely alkalommal a Birchpfeifer Karolin 
„Báró és serfőzőué* czimü 5 felv. színmü
vét adják elő.

— Önbíráskodás. Lapunk előző szá- 
maiból ismert korcsinai vizszabályzási tár
sulat jan. 15-én közgyűlést tartván, ennek 
hozzánk beküldött jegyzőkönyve 3-ik pontja 
szerint Sterba János ártérbirtokos a felül
vizsgálati eljárás megtámadásával a jegy
zőkönyv aláíróit csalók és gazembereknek 
nevezte. Miközben elnök öt rendre utasí
taná, Neumann társulati mérnök hevenyé
ben Sterba János urat felpofozta s ekkép 
vett magának elégtételt a becstiletébeni sé
relemért, mire az elnök fetoszlatta a köz
gyűlést. Nem írunk hozzá kommentárt, de 
úgy véljük, hogy sem a megtámadás, an
nál kevésbé a megtorlás volt művelt férfiú
hoz illő; alkuimul még is szolgálni fog arra, 
hogy az ügy mibenléte részletesen megvizs
gáltassák.

— A Miletics felségárulási perben a 
közvádló tegnap tartotta vádbeszédét, me
lyet következőleg fejezett b e : A végtár
gyalás folyamatában kiderített tények az 
1715. évi VII. tezikbe ütközvén, ezeknek 
elkövetője az állam eszméjét tagadja meg 
és igy, mint ez eszme hordozóját és leg
főbb képviselőjét: a felséget, tehát törvény 
szerint a felségsértés tényálladékát képezi. 
Kérem tehát Miletics Szvetozárt e büuben 
bűnösnek kimondani, s tekintve hazánk 
törvényeit, az e bűnre kiszabott legsúlyo
sabb büntetésében elmarasztalni, ez pedig 
halál vagy életfogytiglani börtön. Az Íté
let pénteken fog kihirdettetni.

— f  Péhm Gábor, 48-iki honvédhad- 
uagy, legutóbb pécsvárosi árvaszéki ülnök 
csütörtöktől péntekre virradó éjjelre hosz- 
szabb betegeskedés után, életének 51. évé
ben meghalt. Péhmben jó igyekezetü, lel
kiismeretes tisztviselőt vesztett a város. 
Temetése ma (szombaton) d. u. lesz. — 
Cséfai Imre közismert, derék pécsi polgár 
s az itteni függetlenségi, párt buzgó tagja 
e hó 17-én húuyt el. Áldás és béke po
raikkal !

— nA kinek több ruhadarabja van, 
adjon azokból egyet auuak, ki egyet sem 
bir* e szép szentirási textust választották 
a siklósi szerb atyafiak alapeszméül 
azon elhatározásuknak, mely szerint a 
montenegrói „testvéreknek* majd egyet- 
mást gyűjtenek. A Pandurovics testvérek, 
.Sesits János s még egy néhány its- 
vics kezdeményezésére meg is indult a 
gyűjtés, melynek eredménye 133 különféle 
ruhadarab volt. Az igyen összegyűlt ezók- 
mókot, az adakozóknak ékesen kiállított 
névsorával begyömöszölték egy nagy lá
dába s ezt átadták a szolgabiró úrnak 
azon szerény kívánsággal, hogy az ado
mányt valahogyan hivatalos úton küldje 
el a „nemes montenegrói testvéreknek.*

A szolgabiró úr azonban még nem egészen 
nmszkaérzelmtt és igy tartózkodott az o.r 
levágó testvérekkel viszonyba lépni.

— De már az még sem szép.' Értjük 
azt, hogy a „F. Z* az utóbbi vár.,sj köz
gyűlés felőli tudósítása alkalmiból ngos 
és ft. Kőbőr Antal ez. prépost és mint nagy 
adófizető városi bizottsági tag úrral Svas- 
tics úr elmaradása által elárvult mulattató 
szerepet örököltetni akarja. Ily sérelmet 
Kolmr úr nem érdemelt meg és legkevésbé 
éppen az alkalommal, midőn a város egyik 
humánus intézményéhez az árvaházhoz oly 
szé]> önkéntes adakozással járult.

— Kis tánczestélyt rendez e hó 22-én 
(kedden) a kaszinó nyári helyiségében 
llerczenberger J. A tánezzenét Daukó Gyula 
barna legényei látják el. Az estély kezdete 
fél 9 órakor. Kapcsolatban evvel megem
lítjük még, hogy llerczenberger urat egy szép 
aranyórával leptek meg tanítványai a legutób
bi estitáuczcursusban tanúsított fáradhatlan 
buzgósága elismeréséül.

— A himlőoltás ellen tudvalevőleg nagy- 
szerii agitatió van folyamatban az érdekelt 
és szakértői körökben úgy szaklapokban. 
Ezen agitatióuak nagy előnyére lesz egy 
bírósági tárgyalás mely e ‘ napokban a 
frankfurti járásbíróság előtt volt tartandó. 
A fenyitő kereseti eljárás alapját egy tö
meges himlőoltási mérgezés képezi, mely 
2ö leányra ragadt egy tökéletesen egész
ségesnek látszó 7. hónapos gyermek oltó 
anyagából. — Orvosi vizsgálat kiderítette, 
hogy a gyermek lappangó syphilisben szen
vedett, melyet anyjától örökölt, s a himlő 
anyaggal ama leányokra átszállított. — 
Ezenkívül számos más mérgezési eset for
dult elő, minélfogva reményük, hogy tán 
végre el fog döntetni e kérdés és a him
lőoltás be fog szüntetni.

— (A  „Bolond Istóku-ból.) Hát azt 
gondoljátok, fenn fogja magát tartani V 
(már t. i. a „B 1.*) -— Hát ki a támoga
tója V Az ellenzék ? Az a kolduspárt ? — 
Kolduspárl ? No akkor hát biztosítva van, 
mert Széli Kálmán kegyelméből ma holnap 
az egész ország ilyen kolduspárt leszünk.

Szili észet.
Szomba t ,  jan. 12-én „A b o l y g ó  

zsidó* Deréky színre alkalmazása szerint 
é s G e r ő f i v e i  a czimszerepben. Annak 
ellenére, hogy ez este volt a jogászim), 
meglehetős számú közönség nézte az érdek- 
feszitő és hatásos müvet.

Vasárnap, jan. 13-án „ S z ö k ö t t  k a 
tona.*

Hétfő jan. 14-én. „A szerelmes pap,* 
2 felvouásos vigjáték és l ’i cco művész 
föllépte.

Kedd,jan. 15én. „A s z ü k s é g  t ö r  
v é n y t  bont.* Vígjáték 1 felvonásban. 
Irta Szépfaludy Örlösi Iguáez. A csinos kis 
vigjáték élénk szórakozást szerzett a kö
zönségnek, mely a közreműködőket, neve
zetesen a dadogó uracsot (Gerőli); Ró t t  
Ma r i t  (fiatal özvegy); B á l l á  I s t v á n t  
(Halmi Gábor); és Més z á r o s  L a j o s t  
(Halmi Károly) többszörös tapsokkal tün
tető ki. Következett azután P i c c o  József 
művész föllépte és táncz. P i cco  háládat- 
lan hangszert választott magának, de azt 
a lehető legnagyobb tökélylyel játszsza. 
— Tilinkószerü az, csakhogy mindössze 
félarasznyi hosszú és csudálatos, hogy 
Picco a legbájosabb hangokat tudja ki
csalni belőle. Hallottuk tőle többek között 
a C a s t a  divá-t  Normából; a Sev i l l a i  
b o r b é l y  cava nativaját, más operai ré
szeket és magyar dalokat, melyekben a 
szánalomra méltó világtalan művész ritka 
előadói ügyességről tett bizonyságot. Senki 
sem hinné, hogy ily semmis hangszerben 
annyi változatosság, anuyi árnyalat, erő és 
bensőség honoljon. Picco helyenkint a kla 
rinét dallamos és olvadékony hangját jut 
tatta eszünkbe; majd a hegedű üveghaug- 
jaira emlékeztet, avagy a fuvolya stacea- 
toit varázsolja elő. Most emberi hangon 
énekel, mert a partamentokat ritka ének- 
1 őséggel és árnyalatossággal tudja alkal
mazásba venni; majd pedig fíilemilét vé- 
lüuk hallani, mert a visszbangos alakza
tokat oly halkalsággal mutatja be, hogy 
mulhatlanul a májusi éjek valamelyikére 
gondolunk, melyekbeu a flilemile finom 
csattogása feledhetetlen benyomást gyako
rolt reánk. Szerencsétlensége az, hogy oly 
hangszer van kezében, mely polgárjogot 
és alkalmazást a zenekarokban még uem 
nyert; még nagyobb szerencsétlensége az, 
hogy világtalauságánál fogva oly vezetőkre 
van szorulva, kik neki tért és hatáskört 
szerezni uem bírnak. Különlegességéért és 
ama körülménynél fogva, hogy az előadás 
művészetében oly ritka tökélyt bir kifejteni, 
érdemes volna Picconak a fővárosban is 
föllépnie.

Szerdán, jan. Ui-áu. Nem volt előadás.
Csütörtök, jan. 17-éu. „Kintornás csa

lád.* Népszínmű Tóth Edétől.

I R O D A L O M .

=  A  » « n j f y e l Ö “  irodalom történeti 
közlöny 4-ik kötetének 1-só füzetének 11878 jan. | 
tartalma: .Mikes Kelemen, müveiről, A báli Lajostól. 
— A XVI. szazad egyházi liraja Bodnár Zsig- 
modtól. — Szent Hilárius, Haraszti Gyulától. — 
Fábián Gábor, Abati Lajostól. — Báró Amadé 
László egy költeményéről, Imre Lajostól. — Al- 
vinczi Péter akrostichonja, Thallóczy Lajostól. -  
Bacsányi életrajzához, Bayer Ferencztót. — Ka- 
zinczi Ferencz levelei Cserei Farkashoz, Horváth 
Dömétől. — Kovács Pál, Beöthy Zsolttól. — A 
magyar verstanhoz I. Kovács Ferencz levele Hor
váth Adamhoz, Abati Lajostól. — Kölcsey Ferencz 
levelezése Ormós Lászlóval, Abati Lajostól. — Iro
dalomtörténeti repertórium, idősb Szinnyei József
től. — Kisebb közlemények: Kabelais es kora. — 
A magyar nyomdászat történelmi fejlőlése. — 
Folyóiratokról. — Hiba-igazitas. Kiadja Aign;r 
Lajos. Előfizetési ara egy évre 8 frt. K. h. Buda
pest vaczi utcza 1. sz.



Záray
Ára

=  A „ B o lo n d  I« t6 k “  czimll élcz-
lap második száma is megjelent igen talpra
esett változatos tartalommal u. m. versek, 
satyra. apróság, és humoros elbeszélések
kel. Képei is oly hatásosak, minőket e 
téren évek óta nem láttunk, mikre alkal
mas anyagot mai kormányunk bővében 
:i<l egy ellenzéki élezlapnak. A lap ára 
évnegyedre 2 írt, mely Budapest hímző 
iitcza 1. sz. a. küldendő. — Ajánljuk az 
előfizetést minden igaz magyarnak, a 
peesoviesoknak pedig kétszeresen, mert 
ezen medicinának szorgalmas bevétele által 
legtldültebb és konokabb betegségük is 

javulásnak indul.
I  A „ V a sá rn a p i január

1 I-iki száma következő tartalommal jeleit meg: 
Viktor Emánuel [arczképpel]. — Humbert ’ olasz 
király [arczképpel]. — Ozmán pasat a zár ele 
v zetik Plevnaban [képpel], — Szemere Miklós
hoz Költemény Bartók Lajostól. — Pusztai ta
lálkozás. Elbeszélés Líaksay Sándortól. — Az orosz 
mán . Társadalmi kép az orosz fővárosból. Az 
óriás kigvó csaladja [képpel]. — Az Ingraham- 
emlékérem [képpej]. Xantus Jánostól. — Valami 
a no v magyarosi tusról. Elmelkedésféle lörzs Kal- 
n.unt d. A Petőfi-társaság közgyűlésé. — Iro
dalom cs mii vészét, stb. rendes hetirovatok. A 
V asárnapi Ú js á g  előfizetési ára negyedévre 1 
frt. a .Politikai Ujdonságok“ -kal együtt 3 frt, a 
Kranklin-Társulat kiadó-hivatalában [Budapest, 
egjetem-uteza 4-dik szám] megrendelhető.

^  l ’óaa F a jo s  újabb költőink egyik 
lég teli. tségesb je kiadja költeményeit a felhiváaat 
mar ki is bocsajtotti. Pósa iíju költőink közt 
legjobban elszoktá találni a humor igazi hangját 
s azonfelül nyelve a legtisztább  ̂magyar nyelv.
A kötet megjelenése nagy érdeklődést es várako- 
z ist költött mindenféle valóban jo is lesz a kö
zönségnek annyi világfajdalmas zavaros ár után 
egv kis kristály vi». a költézet forrásából. A kö
tet 10 Ívre | ltíO lap] fog terjedni s február hóban 
■ len meg. Az előfizetések Posa L ajos lakására 
[Budai' -t IV, zöldl.iuteza B7. sz. 1. ajtó] február 
hó l.Vig küldendők be. 10 gyűjtött példány után 
egy tiszteletpelduny jár. — Előfizetéseket 
Károly ur lapunk munkatársa is elfogad, 
esik 1 Irt.

„A léiivduNági N ép lap ."
Ilmáin a megye gazdasági egyesületének közlönye 
megkezdő 4-ik évfolyamat. Első szamának tartal
ma : Haladjunk! A gazdaság vezetéséről és 
intézkedésekről. A maganlegeltetes karos volta.

Iliért késnek el a gazdak rendesen a tavaszi 
munkákkal ? — A rabloméhek. — Hogy a Iának 
gazdag gyökérzete legyen. Milyen szöllófajt 
ültessünk V  A toroklob. -  Apróbb vegyes köz
lemények. Előfizetési ára egész évre csak 1 trt 
lévén óhajtanok, ha sajat előnyére megyénk min
den közgazdája járatna.

1  „ K e r té s z e t i  F ü z e te k 14 cziui 
alatt TT-pes lapok jelennek meg minden hóban 
egyszer jelesebb kertészeink közreműködésé mel
lett. Előfizetési áruk egy evre 3 frt. Kiadó hiva
tal. Budapest Koronaherezeg utcza 14. sz. Mutat
vány számok kivanatra ingyen küldetnek.

|  t i  H i t l e r  V i l m o s  könyvkiadónak 
Budapesten Kalap u t’za 4 sz. j az uj regény csar

nok folyamában megjelent .Az ördög fia és a ha- 
,-oni vörös ember" czimii irancziaból torditot ké
pes regénynek 13. es 14. lüzete. Egy Bizet 
ára 23 kr. Ez.-n regeuy megrendelői csekély 3 - 3  
Irt reutizetessel barom olajnyomatu képet vász
non nyernek u. tu. .Aratási ünnepély" — .Kará
cson est-re" e- .Batthyány utolsó menete" czi- 
müekct melyek bolti ára összesen 45. Irt. lesz.^

H  hzeg tdeD  V á rn a i  I ..-u á l
megjelent. .Javaslat a középiskolai rendtartás 
módosításához." A magyar hatarörvidéki főigaz
gatóságtól. Ara 50 kr.

=  „A m ennjlnéjflH nl fö ld r a jz 4*
alapvonalaihoz pótfüzetet adott ki a tőgyminsi- 
u ni V ili. osztály szamára Len t é n y  i Mark 
zirc cisterci áldozár lőgvmu. ny. r. tanar. a szö
vegbe nyomott 14. idommal Ara 00 kr. kapható 
szerzőnél.

s§ Van szerencséül a tanügv barátai
nak tudomására hozni, hogy .A r e á l  t an 
t á r g y a k  és a/, é r t e l e m m e l - o l v a s á s  
t a n  módja"  czimii müvem a sajtó alól 
kikerült. A mű nagyságos S z e i f r i t z  
I s t v á n  kanonok urnák mint egyházme
gyei íőtanfelügyelőnek van ajálva. T a r- 
t a l r ná t  a füldirat, történelem, természet
rajz és physika tanmódja teszi: mindezek 
a legalaposabban és terjedelmesen vannak 
abban tárgyalva. Terjedelme 17 Ív (272 
oldal), ára 1 Irt. Aluíirt hiszi, hogy .R e
ál-, Lese -  und S p r a e h b u c h "  czimü 
kétkötetü olvasókönyvének pártolói ezen 
müvét is figyelemre méltatják, annálinkább 
mivel ez az e 1 s ő és egyetlen módszer
tani munka, mely a reáltárgyakat é r d e m  
l e g e s e n  kezeli, részletes tantervet, szá
mos olvasmáDykezelési mintát tartalmaz és 
.Irodalmi szemléjében" több százra menő 
idevágó munka ismeretését, kritikáját adja. 
Szerző a c s o p o r t o s í t á s  híve, mind - 
azonáltal más methodusokat is ismertet, 
ágy, hogy a t. olvasó a reáloktatás teljes 
és világos képét találandja e műben

Schultz Imre, pécsi képezdei tanár.

K Ö Z G A Z D Á S Z A T .

K ér lég -szá m la .
Va g y o n :  Pénztár-készlet t‘t. 2813.62, 

váltú-tárcza ft. 639.242.77, előlegek 10,119 
ft., letéteméuyek 1800 ft., kölcsönök ingat
lanokra ft. 3833.75. értékpapírok 9185 ft., 
érczpénzkészlet 8 0 0  ft., ingatlanok 4034.77 
ft.. bútorok 2535.16 ft., állampapírok után 
esedékes kamatok 300 ft., folyó számlák 
ft. 5406.89, összesen ft. 680070.96. Te
her :  Alaptőke 00,0OO ft., takarék-betétek 
ft. 589841.08, tartaléktőke ft. 2705.21, 
tiszti biztosítékok 1800 ft., nyugdíjalap 
ft. 1017.49, bitelegyleti biztosíték alapja 
5675ft.,kitelegyleti tartalék alapja ft. 694.27, 
érezbetétek utáni tartalék alap ft, 276.76, 
nyeremény feszes betétek után tel nem 
vett osztalék 333.73 ft., tel nem vett ősz 
talék ft. 83.50, betéti kamatok utáni bé- 
lyegiiieték ft. .353.56, átmeneti kamatok 
ft. 5 2 3 4  2.3, tiszta nyeremény ft. 12050.13, 
összesen ft. 680070.96.
N y e r e m é n y  én veszteség-nzáin ltt.

T a r t o z i k :  Leírások: váltó-követé
léseknél 4644 ft., értékpapíroknál ft. 479.50, 
bútoroknál 10“/# kopásért ft. 281.69 \ 
kamatok: betétek után ft. 34657.47, tar
taléktőke után 149.29 ft., nyugdíjalap után 
ft. 55.72, hitelegyleti biztositékalap után

ft. 312.17, riszleszámitások után ft. 173.20, 
kamat-visszatérítések ft. 184.80, bélyegil
leték betéti kamatok után ft. 1.387.14, jö
vedelmi adó ft. 2211.98, lakbér 900 ft., 
tiszti- 8 szolga-fizetésekre ft. 4258.35, iro
dai költségekre ft. 2131.58, tiszta nyere
mény 12,056.13 ft., összesen: ft. 63883.02. 
Kö v e t e l :  Kamatok: váltó-leszámítolások 
után ft.57.335 14,előlegezések után ft. 757.56, 
folyó számlák után ft. 2007.62, kölcsö
nök után ft. 289.24,különfélék után ft.970.36, 
állampapírok után 88 t t . , nyeremény 
átbozat 1875—1876 ik évről ft. 2435.10, 
összesen ft. 63883.02.

Pécsett, 1878. január hó 1-éu. 
Kohárics N. János, Blauhorn Antal,

pénztárunk. igazg. elnök.
Eibach Emit, 

könyvelő.

V a s u ta t
Az dó 6 órától reggel fí óráig \[ 

kerítve.
be van

Mohács-barcsi irány.
Vegyes von 'tok

Állomások 1 sz. llsz 17sz
*)

► ►»—i i  *ja £ í® 4, ■*r- « ̂
ó. p. ó. p. ú. p o P

Csatlakozások: 
.Szeged indul 2.35 _ _ 1
Eszék 2 lt 2 05 — ;--
Villány érkezik 4|0f 407 ——1

-- --

Mohács indul 3 25 3 2.3 5 50 11 37
Xémet-Bólv 3 54 3 59 628 12 20
. . .„ .  érkezik 4 15 4 24 653 12 49
VMa** indul 4 25 4 .39 7 0 9 1 10

Trinitás v 4 46 505 7 35 1 .39
Ata „ 4 f)7 5 19 7 49 1 58
Üszög í) nt) 6 ' >8 >35 2 50

(érkezik ,') 4i) 6 20 S 47 3 03
Pecs (indul ti 06 ti 45 __ --
Szt.-Lőriucz ind. 6 45 7.37 — —
Szigetvár iudul 7 19 8.30 — —
Daráuy 7 51 908 —
n  (érkezik 
Barcs (indul

8 20 9 34 — — —
8.31 10 05 —v— —1—

Csatlakozások:
Kanizsa érkezik 1111 1 41 — —
Buda „ 6 16 8 36 —[- — —

Bécs , 8.30 _ __
9 24 — —;

T riest r 8 5áj 7 4^ —i—

*) Tekintettel a 17. és 61 számú vo
natok forgalmára, megjegyeztetek, misze
rint oly napokon, midőn B u d a p e s t r ő l  
Mohács r a  délután póstahajó érkezik, a 
17. számú vonat, minden más napon pe
dig a 61 . számú vonat közlekedik.

A hajózási zár egész tartama alatt na 
ponta csak a 61. számú vonat közlekedik 
s a 17. számú vonat forgalma ezen időre 
beszüntettetik.

GABONA ÁRAK
a f. é. Január hó 12-éu tartott hetivásáron.

I.oszt. II. oszt. 111. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 11.00 ft. 10.41 ft. 10.00 
Kétszeres „ „
Rozs „ „
Árpa „ „
Zab v .
Knkoricza

„ 9.40 
Tt 8.30 
„ 7.65 
„ 7.40 
„ 7 20 

Hajdina 100 klg. 
Széna „ „
Szalma „ „

„ 9.20 
. 8.10 
„ 7.20 
* 6.00 
n 7.00 
ft. 1 2 .-  
tt 2 70 
„ 1.00

2̂ 37-ilt téx*)

nagysága és |főtisztelendő Dr. POLLAK 
JÁNOS pécsi kanoiiok ur segélyt nyúj
totta haranyamegyei hadastyánnk segély ző 
egyletének 20 ftal — és az I ső péesi 
beteg segélyző és temetkezési egyletének 
10 ittál, — a miért is az illető választ 
rnány az egylet nevébt u bála köszönetét 
nyilvánosan is kimondani óhajtja.

Kibérelhető lakások
((.iskola uteza 6. sz. házban).

I. Itezai lakás, áll: 5 szoba. 1 konyha, 
éléskamara, pincze, padlás, fakainarából.
II. Itezai lakás, áll 3 szóba, konyha, fa
kamara, pincze és padlásból.
III. I dvari lakás, ál l : 2 szoba és kony
hából. Mindhárom lakás f. é. ápril hó j- 
től kibérelhető.

1 gyan e házban bármelyik lakáshoz 
égj kert is bérelhető ki.

ait!zeu rovat alatt megjelelitek ért nem vallat 
felelőséget a szerk.

NzerkeHKtöl ü zen e tek .
S. S. árnak Mohács. A mohácsi elöljáróság 

válásztasróli tudósítása ezúttal kiszorult <;s jövő 
héten adjuk.

V. B. L. úruuk Gyúró. Intézkedtünk, köze
lebb magan levelet írunk,

K. J. úrnak Peesvarad. Megkaptuk, de mar 
e számra fel nem használhattuk, marad jövő hétre.

NAGY FKKEXGZ
lap tulajdonos.

H A K S C H  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkeszt*. Szerkeszt* társ.

mín y .
A pécsbaranyai központi 

takarékpénztár
1878. évi február hó 3. 

(1. e. 10 órakor
sajat helyiségében tartamija

l  évi rendes k e l é s é t
melyre a t. ez. részvényesek lii- 
vatknzással az alapszabályok 90. 
$-ra *) tisztelettel meghivatnak.

A k ö z g y ű lé s  t á r g y a i :
1. Közgyűlési választása
2. a számadások megvizsgálása, mérleg

megállapítása s a nyeremény felosz
tása.

.3. az igazgatóság és felügyelő bizottság 
1878. évre járó (híjainak meghatá
rozása

4. a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 
2 részvényes kijelölése.

Kelt az 1878. évi január 6. tartott igaz
gatósági ülésből.

Blauhorn Antal
igazgatósági elnök.

*) ÍX). $. közgyűléseknél minden részvény, mely a 
közgyűlés napjat 3 hóval megelőzőleg az il
lető részvényes nevére átíratott és *24 órává 1 
megelőzőleg az intézeti pénztárnál letétetett 
egy szavazatra jogosít. 10 szavazatnál többet 
azonban nem gyakorolhat senki, bármennyi 
legyen részvényeinek szama, sem saját névé
ben. sem meghatalmazás folytán. 10 jl 1]

Hirdetm ény.
Melynél fogva alulírott igazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy a Szé
c h é n y i -  té re n fekvő

Czindervfóle egyleti 
házban

levő kávé-, sörcsarnok- és lak
helyiségek — a földszinti bolt- 

helyiségek kivételével 
fo ly ó  1 8 7 8 . év i O k tó b er  h ó  1 tö l
togva ismét G egymásutáni évre

bórletbe adatnak:
a közelebbi feltételek az igazgatósági el 
nőknél megtudhatók.

Pécsett, 1878-ik évi január hó 1 én. 
A p écs i ta k a r é k p é n z tá r  

12 [15— l ) igazgatósága.

Ércz-tisztitó-s/er
arany, ezüst, cbiua-e üst, broncz, pakfong, 
alpaeea. alany (Nickel) stb. tisztítására.

Kapható Engeszer Miklós
ékszerésznél P é c s e tt .

Ezen kitűnő szernek nem szabadna 
semmiféle nagyobb h á z t a r t á s b a n  s 
egy d i s z mü  á r u k e r e s k e d é s  ben sem 
biányzania miután minden tisztitó port s 
tisztító-szappant jeliessége által felülmúl.

Egy üvegecskéuek ára 25 kr. o. é.
8 (2- 1)

P0PPJ.G.
cs. k.

udvari fogorvos urnák,
B écsb en , Mtadt, B o g n e rg a sse  Nr.*2

Bizonyítom ezennel, hogy a v a ló d i 
A iiiitlieriii-»y.új v ize t *) n agy  fo g 
fá já s  következtében használtam, * n é 
h á n y  p il la n a t  a la tt  a fa jd a lo m 
tól naegM /al.adaltau i, E kitűnő szer, 
nn-ly egy nxcrsm iild  a  fog h úst is  
e r ő s ít i ,  valamennyi szenvedőnek ajánl 
ható.

Lindau,
3 (4 — 1) D ö lcz er  J .  k. gépmester.

R A K T Á R A I :
P é c s e t t : Kunz, Sipőtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay \V. és Zách K. 
uraknál.— K o n y h á d o n :  Kramoliu ur 
gyógyszertárában — M o h ác so n : Pyrker 
J. gyógyszertárában M ik ló so n : Teleky 
A. gyógyszertárában — B a j á n :  Misichics 
urnái és ifj. Herzfeld fiainál. — K a p o s 
v á r o t t :  Daras J. Schröder A. gyógyszer 
tárában és Kohu J. urnái. — M zegzA rdon: 
Bahsay M. gyógyszertárában.—T o ln á n :  
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — Hü- 
g > észen : RauszSt. fiai. — V illá n y b a n : 
Fekete E. gyógyszertárában. — Z o m  b o r  
b á n :  Faleione G. & Heindlhoffer Róbert 
uraknál.— P a k s o n :  Flórián János gyógy
szertárában. — Y e rő e z é u : Besz F. K. 
gyógyszerésznél. — B á t tu s z é t .c  n: Poseli 
gyógyszerész urnái, M zig e tv á ro n  Ko 
báries K. urnái, V a lp ó n : Deszatky gyógy
szerésznél, M á g o c s o n : ISzép gyógysze
résznél, K a lo c s á n : Schinktvics gyógy
szerésznél.

Schulhof K áro ly  R óbert
manchesteri lakos által feltalált
T. Dr. Pazsitzky E. Pécs sz. kir. város ló
orvosa, Dr. Ilölbling Miksa mint Barunya- 
mrgyei tisztiföorvos és Dr. Bandtler (időn 
közkórházi főorvos és igazgató urak által 
megvizsgált, gyakorlatilag megkísértett és 

ajált

1
használati módja :

Vcgyitcssck kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közön :..-;,res vízzel, ezzel i.biitt.ss-k a szájiir 
2f) - .'10 niásoilpcrczifr.s azután foj'kt-férel tisztit Ü s

sék a tógáknak úgy külső mint belső fölülete.

JLrT' 1 '■ ^. '4 - f

H u t á s a :
1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orriiregnek

fodvas avagy múfogak. dohányzás vagy barmi más 
°kbol eredő j minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

“■ Erősbiti a petyhüdt íoghast és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaad ja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománczát es óv a fogfájás ellen.

■>. A száj- éz orriiieg mindennemű sülyosfskor- 
butikus] bánta!mait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
ioghust e edzi a nyákhartyákat.

;*■ A "'ár létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
lóg es szomszéd fog húsa pár csepp. vlr.zH nem 
Oicg) Heti szajs. eszel megnedvesittetik.

:>. I >i|>hteritis és más torok bajoknál igensikeres 
gHi ̂ üiiziilo szer. 2>5íl f(j_jqj
Megrendelések elfogadtatnak: l»r. Mellűi-

h » f  A d o lf, orvos és Síjmcz István, 
Kovács Mihály, Kuncz Nándor gyógy

szerész uraknál 1‘é c s e t t .

Laibachi savanyú káposzta
úgymint liliomán megvágott

besavanyított fehér répa
2.), oO, 100 és 200 kilós hordókban jutányos áron kapható

Luzsovics László nál Pécsett.
A káposzta csakis a fejek szívéitől a legfinoinabban van megvágva.

M h o ld  j ó  fo ld  m e ly  egy  5 (3—ü,

családnak fenntartására
utasítások kaphatok az

i i l j a n e k i  u e iu e v  jó s /.á jf  itf« * « a tó  iá Ká..AI Posto: Uljanik Slavouiában.

K eskeny
útifa-meUcznborbik,

« tiitló és mellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöhurnt biztos gyógyszerei.

A t e r m é s z e t  á l t a l  a  s z e n v e d ő  emi. . rD.*ff  
j a v á r a  t e r e m t e t t  me*fbe | fsc i i thet l en k- s k e n y  út i fű  
a / ,n i  m o g  e d d i *  fel n em  d e r í t e t t  t i tk o t  fo jr l a l j a  
m a r a b u n ,  m i sz e r in t  a  g é g *  én le#,  sö r e n d s z e r  
í . ' u l l a d t  n y a k h á r t y á j á r a  v al ó a z o n n a l i  Kvors  

e n y h í tő  h a t á s  u y a k o r l á s á v a t  az i l l . t  hétejf  
s z e rv e k  g y ó g y u l á s i t  m i n d e n  tok intet t .e t t  Jehe- t" * g alóseníti.

M iu tá n  ^ y á r m á n y u n -
k n u l  a  e z t ik ur  k e i k e n v  O* /  .■’  ,
t t i f u b ö l i  t »z ta  v. . C t  r  - / r - Á  > • t / / / ,  /<■;• • y '

t kezeskedünk, kulöioi 
le velein! e ajánljuk hatónáffilug Le|« jfy/ett 

unkát, inért - uk ezek v. d | e g \ u n k e t  síi
k a n n a k  v a l ó d i s á g á t .

S c h m i d t  V i d o r  &  f ia i .
es. t .  rz a b a J a l gyii-osok B ros, W i.-d.'ti, A llcg:o>e 4 i

303(10—9)
Kapható Pécsett: Lili János kereske

désében (síirliáz utcza) és Sipőcz István 
gyógyszertárában Egy doboz ára 30 kr.

ad 6431 
k. ti. 1877.

Árlejtési hirdetuiéiiy,
A nagyméltóságu m. kir. igazság- 

tigyi minisztérium 1877. évi deezewber 
hó 15 én 31878 szám alatt, a pécsi kir. 
ügyészség felügyelete alatt álló közpouti 
börtönei számára következő munkákat 
engedélyezett, és pedig :

a) I dvari vaskerítés, és 
börtön szelelő helyre
állítására . . . .  2800 tt. 79 kr

b) Külön árny ékszékek
helyreállítására . 223 <>4

<•) Egy fészer munkateremmé
való átalakítására . 848 „ ,36 „

Összesen 3872 ft. 19 kr.
jköltség összeggel.

E munkák biztosítása czéljából f. évi 
február hó 4 ik napjának, d. e. 10 óra
kor alulirt in. kir. ügyészségnél ajánlati 
tárgyalás fog tartatni, melyre a kellően 
[felszerelt írásbeli ajánlatok' a fennkitett 
időig ugyan ezen ügyészséghez bekülden
dők, — hol a tervek költségvetések és 
feltételek a szokásos hivatalos órákban 
is betekinthetők.
A m. kir. ügyészség Pécsett 1878. jan. 8. 
9 (2—1)

Nyomatott l'aizB Mihálynál Pécsett 187 7.




