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Érdekeink biztosítása.
Bármi legyen is lefolyása a há

borúnak. a keleten az osztrák ma 
gyár monarchia beleegyezése nélkül 
történni semminek sem szabad."

Nagyhangú szavak ezek és el 
mondta azokat Magyarország minisz
terelnöke az országházban az inter- 
pellátiókra adott válaszában, minél 
togva még nagyobi) súlyt kellene 
azokra fektetnünk, ba történetesen 
Tisza úr nem felejtette volna el a 
biztosítékokat is felsorolni, melyek 
megnyugtatnának a felöl, hogy csak
ugyan a háború befejeztével akkora 
súlya 1 »z a kettős monarchiának, 
h„gy beleegyezése nélkül semminek 
sem̂  szabad történni a keleten.

Nemzetünk át van hatva azon 
tudattól, hogy addig, mig a muszka 
uem képes á török vitéz hadsereget 
legyőzni, a magyar osztrák monar
chia kezében van a Hrennus kardja, 
mely eldönti a küzdelmet, de azt is 
tudja és meg van győződve róla, 
hogy orosz diadalok és a töröknek 
tehetienné tétele esetében elveszti az 
osztrák-magyar monarchia egész 
súlyát a békekötésnél és az uj ál
lamalakulásnál. hogy akkor a Bis- 
marck-Gorc8akoff konsortium félre
löki a bécsi külügyi hivatal aspira- 
tióit, anyuyira sem becsülvén azokat, 
mint a vereségek árán idegenek 
kegyelméből egységesített Olaszor
szágét.

A miniszterelnök úgy mutatja, 
mintha ő és Audrássy gr. biztosíté
kot bírnának arra, hogy a monar
chia szava respectáltatni fog. — 
ebben pedig nagyon csalatkoznak, 
mert ama biztosíték nem állhat 
egyébből, mint Bismarck-Goresakott 
Ígéreteiből, — no még legfellebb — 
Vilmos és vándor adott császári 
szavaiból. Ezek pedig csakugyan 
semmi biztosítékok.

Avagy talán oly rövid emléke
zetű a mi külügyi kormányunk, hogy 
már elfelejté, hogy mily felségesen 
ámította Bismarck III. Napóleont 
Biarritzban, és mily pompásan ül
tette fel azután; — elfelejtette már, 
hogy mily készséggel és örömmel

T Á R C A .
Jeremiás.

—  H a ji .  —

H é t e s i  K is  P á l túl.
.Hallottátok a hegedűt . . . ?*
Oly siralmas, oly lelketrázó volt . . .
Megtelt tőle a szív búval, a szem 

küuynyel; majd észak fagyával hűté le, 
majd dél tüzuapjának láugjával gyujtá 
fel a lelket.

Majd a fautasticus lelkesedés megrázó 
disharmouiája zúgott, rengett végig a hú
rokon, majd szelíd ábránddá simult el a/, 
izgató hang, mint egy kedves, virágos 
tavasz álma ragadja meg lelkünket, szi
vünket, idegeinket sejtelmes, borongó 
hangjával: ............

. . . .  Életem folyóján 
Buszéi lengedez,
Életem folyóján 
Tört sajkam evez ;
Rajta utazólag 
Vérző szivem öl 
S messze, ismeretlen 
Part fölé röpül . .  .
Csöndben és vihar közt,
Sziklán és habon,
Csendben és vihar közt 
Szállj te csolnakom I 
Élet habjain túl 
Majd szivem kiszáll,
Messze szebb világnak 
Békepártinál! . . . . “

Az öreg Jeremiás húzta tovább . . .
Húzta keservesen, édes-fájón . . .
Fénytelen szemeiben könyesepp csil

logott s gördült alá sovány ábrázatján 
keresztülkopott, lyukas öltönyére.

. . . „Könyőrület a szegény világtalan 
zenész iránt! . .  . csak egy garast! . . . “

Ki hallgatna rá?
Ki gondolna a szegény zenészszel ?
Szava kiáltó szózat a pusztába!
Az arramenok hideg, közönyös are- 

u J  szemlélik a  világtalant, még e tirtheusi

nézte az oro ;z-porosz cárság 1859. 
évben Ausztria m 'gveretését Napó
leon által, —- talán soha sem olvasta 
a schltzvig bolsteini foglalásra ké
szült osztrák-porosz szövetség siral
mas végű történetét és ebben a po
rosz diplomatiáuak alávaló gaz ma
gaviseletét. melyet a cár nemcsak 
helyeselt, hauem melynek elnézéséért 
magának a jutalmat kikötvén, meg 
is kapta.

Nem kell ahoz sok politikai be
látás és annyi vau Audrássy gróf
nak is, hogy meg legyen győződve 
arról, mikép Törökország leigázása 
után az osztrák-magyar monarchia 
már nem •évén elég erős egymagá
val az oroz; hatalommal s a véle 
szövetkezett vazall délszláv, oláh 
és görögökkel támadó háborúban 
szembe szállani, — a török tarto
mányok állami újjá alakulása minden
ben úgy fog történni, amint azt az 
orosz hatalmi érdek csak kívánhatja, 
és hogy monarchiánk szava akkor 
semmibe sem fog vétetni.

De azt is be kellene látni, hogy 
az orosz érdekben végrehajtott át
alakulás után még kevésbé szabad 
moccanni a német orosz rabló-szö
vetség közé ékelt osztrák-magyar 
birodalomnak, — mert csak alkal
mat várnak akkor ezen karvalyok, 
hogy megosztozkodjanak a kettős 
monarchián is, még kegyelmet em
legetnek majd, ba meghagyják a 
végvidékein megcsonkított magyar 
koronát a lotharingiai uralkodóliáz 
birtokábau, pedig ezt is csak azért 
tennék, nehogy a koneon összevesz- 
szenek maguk is.

A kétfejű sas akkor igazán el 
fog égettetui és a megcsonkított 
Magyarország elzárva a Duna del
tájától, elzárva az ádriai tengertől 
Európa biztosítéka nélkül a hatal
mas szomszédok kegyelmén tengő- 
dövé válik, mig végre is elvész a 
szlávok áradatában.

Igen, semmi — de semmi bizto
sítékunk sincs arra, hogy a béke
kötéshez, — a török tartományok 
átalakulásához szavunk legyen, ha 
az orosz győz.

Nagyhangú, de üresen kongó
hangok sem képesek a könyörületet ('el
költeni bennük.

Nem értették őt.
Hogy e hangok egy kétségbeesettnek 

kiuteljes só ajai, egy haldokló hattyú 
végdaláuak elmosódó tiaugtöredékei . . .

Vézna, bozontos szőke tilt ve été a 
koldust városról városra, faluról falura, 
utcáról utcára, kézen fogva, az ősz ze
né'/. örömebújáuak e hűséges megosztó ja.

Öltözéke a lehető legszomoritóbb: 
végig kettéhasadt lyukas köpenyke, ka- 
rimátlau, kopott zsirfoltos kalap s pár 
szennyes fehérnemű képezé ruházatát; az 
öreg zenészé sem volt sokkal különb. Azaz 
egyetlen ócska hegedű képezé legértéke
sebb vagyonukat.

Szomorú kincs! egy dicsőségteljes 
múlt, fényes diadali napok szomorú em
léke ! hány tűznél égetőbb, fájóbb köny 
pergett húrjaidra, hány kinos sóhaj ve
gyült fájdalomtól búsongó hangjaid közéi

Hajh! mikor még ez ócska hangszer 
egyetlen zendülésére, mint a szeutegyház 
cseugetyUhangjára, gyönyürittassan hajolt 
meg minden, hogy a másik percben a tap
sok vihara közt hosannát kiáltson a szi
vek fájdalom váltó apostolára !

Oh szép napok voltak azok! Mi em
beri szivet boldogíthat, hír, dicsőség, sze
relem ölelték át, eléje tárva gyönyöreiket. 
Hosszú idő múlt el azóta. Elfelédték. 
Emléke homályos regeként él csak az 
utód ajkán.

Ki is gondolna a görnyedt, reszketeg 
alakkal, ki gondolna az üreg Jeremiásra?

Más emberek léptek azóta a régiek 
helyére, más lett minden, csak szivében 
a bánat, gyötrelem, csak boldogtalansága 
maradt a régi, összenőtt az leikével, éle
tével, mint lassan ölő méreg pusztítva a 
gyenge, roskatag termeten.

Oh irgalmasság Istene, mikor Ut végre
a megváltás órája!..........

*
___ „Könyörület a szegény, világta-

beszéd tehát a miniszterelnök bizto
sítása.

Az osztrák magyar monarchiát 
egyedül egy azonnali erélyes actió 
biztosíthatja, egy oly hadi actió, 
mely most még könnyű szerrel 
letöri egyszer mindenkorra az orosz 
hatalom szarvait, mig később mil
liónyi honpolgárok véráldozata sem 
képes annak többé útját állaui.

A kettős monarchia azonnal egy
behívható hadi erejének fele is ele
gendő erre, elegendő olyanynyira, 
hogy rövid pár havi hadjárattal az 
annyira feltett muszka haderő szét 
szórva és elfogva csak szánandó 
képét mutatná a hajdan a Beresinán 
visszavonult francia nagy hadsereg 
rongyainak.

Addig a monarchia hadseregé
nek másik része elegendő biztosíté
kul szolgál a német támadás ellen.

Nem tételezhetjük fel Bismarck
tól, hogy oly ostobaságot tegyen, 
hogy az orosz kedvéért megtámadva 
Ausztriát, a Rajnán túlról nyakára 
hozza a bosszú szomjas, jól felkészült 
francia hadsereg millióját, de ha 
Bismarck tanácsa ellenére Vilmos 
császár el is követné az ostobasá
got, akkor ugyan kettős háborúnk 
volna, de nem kell elfelejteni, bogy 
az orosszal nagyon hamar elkészül
hetnénk és jó védelmi positiókban 
a német hadsereg feltartása nem 
oly’ nehéz, hogy gyengitetlen erővel 
támadólag is fel nem léphetnénk 
akkor, midőn már a német sereg 
nagyobb részét a franciák ellenébe 
kell állítani.

A német mumussal most nagyra 
vannak a kormánykörökben, mert 
hát Franciaországot belső válság 
akadályoztatja a rögtöni támadás
ban, mi azonban eltekintve attól, 
hogy ezen válságnak néhány hetek 
múlva vége lesz, meg vagyunk győ
ződve arról, hogy megszünuék ott 
azonnal minden belső válság, ha az 
alkalmas pillanat a revanchera meg
érkezett.

De hát miért irtóznak mégis 
Bécsben megtámadni a garázdálkodó 
oroszt? Nem látjuk más okát, mint 
hogy az ily háború után igazán
lan zenész irán t..........! csak egy ga
rast! . . .“

Összegyűjtik, a mi kevés hatyujok 
van ; más vidékre, uj emberekhez térnek,
— uj csalódásokért.

A csalódások megtörék az agg ze
nészt ; lelke inkább mennyben van már 
mint a földön, féllába a sírban.

. . . .  Képzelme visszakalandoz olykor
olykor az elmúltak párád iesomkertjébe, 
oh mikor még e szív az ifjúi vértől do
bogtatva az első szerelem szent érzetének 
mindenható hatalmát érezé ; hol egy uj, 
csodás világ tárult fel a lélek előtt, mely
ben egy pár szép szem gyújtó világa, egy 
kedves angyali lény pótolhatá a világot, 
az embereket, a földön túli üdvösséget, 
mikor csak ábrándjaiban élt, szerelmében 
boldogult a szív ; — — mikor még az 
élet csalódásaitól távol, az ifjúság arauy- 
koráhan csak álmadozui tudott a lélek 
napfényes jövőről, édes boldogságról: —
— oh akkor, azutáu, és most!!! minő 
különbség! hol egy zordon koporsó ké 
pezi a válaszkárpitot.

Oda vau miudeu a múltnak örvényébe 
temetve, elpárolgott az illúzió, nem töm- 
jénez többé a hív dicsőség hiú bálványi 
előtt, a boldog szerelem rózsakoszorúja le- 
foszlott homlokáról . .  . gyászos romok, 
sivár emlékei népesítik csak szomorú je
lenét.

Elszorul szive az agguak ; kitör keb
léből a fajdalom, szemeiből forró könyük 
gördülnek alá.

Oh rózsás ifjúkor, sivár jelen, gyász
fátyolos jövő!. . .  .

Hűvös őszi szellők lengetik az ősz 
Jeremiás fehér, kúszált hajszálait; port 
ver arcába, átjárja lyukas öltönyén át 
tagjait a dermesztő szél; közeledik a téli 
idény, — ezer bajaival, gyötrelmeivel a 
szegény koldusokra. Ki ad nekik akkor 
menedéket? Ki óvja őket vésztől, vihar
tól?

Pár nap múlva bevetődtek egy út- 
széli szurtos korcsmába. Nagyon hideg

alkotmányosan kellene kormányozni 
és mert Bécsben az orosz-porosz 
rabló vágyat még sem tekintik oly 
nagynak, mint minő az valóban. 
Bíznak az uralkodók testvéri (?!) 
érzelmeikben és félnek a népszabad
ságtól mint ördög a tömjéntől.

A véradó-zsarolók!
Nem titok sem előttünk, sem társadal

munk előtt azon tengernyi visszaélés, mely 
a katonaállitás körül mondhatni naponkint 
Imrjánzik, melynek elejét veendő a kor
mány halomra gyártja ellenőrzésre célzó 
rendeletéit, melyek csak arra valók, hogy 
mindinkább terjedő fnrfangosság által is
mét kijátszassanak.

A sajtó állami életünk ezen rákfené
jét , közgazdaságunk egyik megrontóját, 
erkölcseink megmételezőjét eddig csak rit
kán érülté, mintha félne hozzányúlni, ne
hogy magára is a fene reáragadjou.

Az „Egyetértés-1 f. é. 251. számában 
irja: „Már rég ideje annak, bogy a mi
nisztérium előtt feltűnt, hogy lláesmcgye 
vagyonosabb polgárainak gyermekei a ka- 
tonakötelezettség alól kibújnak; — tudta 
azt, bogy itt iszonyú vesztegetések történ
nek, s ennek egy ízben már nyomába is 
jött, azonban szépen eltussoltatok a uél- 
kül, hogy valakinek legkissebb baja is 
történt volna. Azóta a honvédelmi minisz
tériumhoz számos panasz és feljelentés ér
kezett, de vagy névtelen, vagy oly név 
alá rejtőzött a feladó, a milyeu Bácskában 
nem is létezik. — Végre is azonban ütött 
az óra. Bácsmegye főispánja egy terjedel
mes jelentésében panaszt emel azon iszonyú 
vesztegetések és zsarolások ellen, melyeknek 
a közönség a hivatalos közegek részéről 
minden ujjoneozás alkalmával ki van téve 
s melyet egy jól szervezett banda a leg
iszonyúbb lelkiismeretlenséggel gyakorol 
gazdagon, szegényen egyaránt. — A mint 
hírlik, roppant sokan elkezdve a községi 
jegyzőktől tel a legmagasabb megyei tiszt
viselőkig, fő- és járásorvosokig cowpro- 
mittálva vannak ez ügyben. — Hogy te
hát ezen jó madarakat lépre kerítsék, néhány 
ezer embert rendelt a honvédelmi minisz
térium újbóli felülvizsgálatra, s rendelt ki 
egy bizottságot úgy ezek megvizsgálása, 
mint a vizsgálat megindítása végett. — 
Mi sem vagyunk barátai annak, ha a kor
mány derűre borúra költekezik minden 
haszontalanságért s tudjuk, hogy ezen fe
lülvizsgálat elnyel néhány ezer forintot; de 
ba a kormány az adózó polgárokat egy 
szervezett rablóbandától megmenteni törek
szik, ezt uem csak helyeselni tudjuk, de 
a kormány kötelességének is tartjuk.'

Azonban a „Baja" egy zombori név- 
telen levelezőjének a kormány ez intézke-
volt. Az ősz szokatlanul keménny lön. 
Szegény legéuyek beesett arcú drótostó
tok, kanászbojtárokkal volt tömve az 
ivószoba. Oda nem mehettek. Az öreg 
teste törődött, bityadt volt, nyugalomra 
vala szüksége. Külön szobáért esdeklettek. 
Künyörltletből egy az istálló melletti kam
rába lőnek utasítva. Szűk s uem ember
nek való hely volt biz a. De azért kettecs- 
kéu csak elfértek benne; egy fekhelyül 
szolgáló — csomó szalma s jó éltető me
leg leves bőven kielegité igényeiket.

Este felé járt az idő. —
Szűk, kifelé táguló nyíláson szűrő- 

dék be a kamrába az alkonyi nap sugara; 
Jeremiás leverteu, szótlanul állt a kamra 
középen ; a sugarak épen tar homlokára 
esve, glóriát képezve bíborosra festék azt. 
Arcának nemes, méltóságos vonásai teljes 
világításban tünének elő. Gyenge illatos 
szellő tévedt be a nyíláson, megérinté lá
gyan a zenész forró homlokát és arcát; 
hirtelen felderüléuck annak sötét vonásai, 
a homlok redői télig elsimulának, sajá 
tos, fény, kezde terjengeni a homlok 
márványán, ég felé emelt szemeinek szo
morú sötétjéből néma, forró epedés sugára 
látszott előtörni, arcizmai, oldalt lefólyó 
ősz hajszálai mintegy delejes izgalomtól 
gyengén reszketni kezdének, — — oh! 
oly megható, látvány volt az agg Jere
miás e pillanatban!

Mint midőn a boldog állapotban levő 
nő szive alatt, lelkének mása, a kedves 
magzat először magmozdul: s arcán a 
mondhatlan gyönyör, édes fajdalom hal
vány biborzománca ragyog, — olyan volt 
a zenész e percben!

Megragadva egy szent pillanattól, 
mely miként a Horeb égő csipkebokrából 
szóló Ur Áront; ébreszti öntudatra, szent 
uiissiójáuak betöltésére a nyugvó szelle
met ; midőn a lélek kitörve az anyag tért 
szabó korlátái közül, szabadon csapong 
sasszárnyaival ismeretlen regiokban, — 
— s mely pillanat: — közönséges nyel
ven úgy hívják, — hogy ihlet!

dése nem tetszik, mert kizárólag Bácsme- 
gyére szól és mivel nyilván a főispán 
feljelentésére keletkezett. Cselszövényt em
leget, mily némi vizsgálat után egész 
meztelenségben tárul szemeink elé, hálóról 
szól, melyet ravasz kezek a megye házá
ban szőnek s köze! tisz‘.:ijitás alkalmira, 
hogy a megye főispánja mindenképen ge- 
nirozva érzi magát a megye tulajdouképi 
kormányzói által sat. — Azután jajveszé- 
kel, hogy mennyi költségbe fog kerülni 
ezen felülvizsgálat és mennyi zaklatásba 
és végre azt állítja, bogy kisült a turpis
ság ; de hogyan sült ki ? azzal adós maradt.

Nem irigyeljük a megye székhelyéről 
felszóllalt védőnek szerepét és csak azt 
mondjuk, hogy majd a felülvizsgálat után 
lehet megmondani, a turpisságot kire, vagy 
kikre kelljen alkalmazni, de annyi bizo
nyos , hogy Bácsmegyére nézve bizony 
sérelmes, hogy első Ízben is és csak ezen 
megyére terjed ki a felülvizsgálat, holott 
a vesztegetések és zsarolások csaknem 
általánosak, képezvén kivételt a tiszta el
járás.

A katonaállitási vesztegetések oly ter
mészetűek. bogy csakis óvatosan és tapin
tatosan keresztülvitt felülvizsgálat derítheti 
ki azokat, hisz előttünk is nem egy csa
ládapa, nem egy katonaköteles vallotta oe 
őszintén, mennyi tenger pénzébe került a 
katona kötelezettség alóli megszabadulása, 
bevallották, ki volt azon lelkiismeretlen 
főtisztviselő és más esetben ismét azon gaz 
közbenjáró alsóbb rendű tisztviselő, ki meg
szabta a bűn árát, ki vette fel, nem egy
szer panaszolták előttünk, bogy ezen vesz
tegetésekre két, bárom tiu után csinált 
(uzsorás) adósságoktól nem tudnak mene
külni, hogyan átkozza őket a második, 
harmadik, negyedik fiú, kinek megmenté
sét immár nem eszközölhetik, holott az 
első, második, harmadikra meghozták a 
pokolnak az áldozatot, megtörtént, bogy 
a katonának felavatott második fiú kést 
szúrt idősbb fivérébe csak azért, mert ezt 
szülei ily módon megváltották a katouai 
szolgálat alól, — mig az ő megmentésére 
már nem tellett; láttuk, bogy osztály al
kalmával a testvérek betudták a katonaság
tól! kiszabadítás költségeit 400 —400 frtot 
az illetők osztályrészébe; de ki győzné 
elősorolni az egyes eseteket, m e l y e k  
e g y i k é t  sem k é p e s e k  az  i l l e t ő k  
b e b i z o n y í t a n i ,  me r t  hát  biz a vesz
t e g e t é s n é l  t a n ú  nem vol t  j e l e n '

A műveltebb osztály az egy évi öu- 
kénytesi intézmény következtében most már 
ritkábban fordul a vesztegetéshez, de a 
vagyonosabb földműves osztály minden 
áron törekszik fiait m e g v á l t a n i ,  mint 
ők mondják, és ezt utánozzák szegényebb 
vagyonú polgártársaik is, noha megront 
váu vagyonukat azzal, néhány évre dob 
alá kerülnek.

Nem tudjuk, nem is akarjuk kuttatni,
. . .  A kialvó félben lévő mécses lángja 

elenyészte előtt még egyszer fellobban: a 
beteg zenészben is az élet, a szellemerő 
utósó csilláma tűnt fel.

. . . Magasztos, dicső jelenet volt!
De csak „volt."
l’ár perc múlva eltűnt a napsugár, 

a kürüláruyékoló ihlet bűvköre eloszlott, 
uem susogott a laugy alkonyi szellő, 
kriptái csend, vakhomály, uralkodott künn 
és benn, az ivóterembeu vigadóit zaja 
mint halováuy visszhang, egyes töredé
kekben ért i d e ........... V kis vezető tiu
gyöngéden fogá meg az ősz férfiú resz
kető kezeit, lágy, benső szeretetteljes han
gon suttogá: „Atyám! eljött az éj, hajtsd 
nyugalomra fejedet; beteg vagy, oly sá- 
padtfehér az arcod, majd őrködöm fölöt
ted." —

Végigsiwitá homlokát kezével az 
öreg . . . hirtelen reszketés fogta el tagjait.

— Jól mondád fiam! — Szólt cl
gyöngült haugon, beteg vagyok — 
készítsd el fekhelyemet, — — vezess 
oda — —

Pár pere múlva kevés zsnppszalmá 
ból, szenyes rongyok — s pár gyékény- 
darabból készült nyomorult fekhelyen 
pihent az agg Jeremiás.

Még csak hegedűjét kérte magához------
Lázas örömmel ragadá meg az oda- 

nyujtott kopott hangszert, odaszoritá — 
tán utójára dobogó kebléhez, halk sóhaj 
lebbent el ajkairól — — elaludt. —

Fölötte virrasztón a részvét angyala 
a kedves képű szőke fin személyében.

Valóban megható gyöngédség, párat
lan példánya a való, önzésteleu ragasz
kodásnak !

Sűrű homály uralkodott a kamrában. 
Méla csend, csak az ősz zenész nehéz, 
szakgatott lélekzése hallatszott------ Oly
kor nyugtalanul fordult meg fekhelyén------
homloka izzó volt, arcán forró veríték 
gyöngyözött alá.

Hallga! most szólni kezd — — 
Szelíd, esdeklő, búb.iiii,“« haugon------



valljon ez állapotok az utóbbi években is 
ténálkbtak-e még nálunk, hisszük, hogy 
jobbra megváltoztak már, (le azért azok 
gyökeres orvosságát csakis az időközön
kénti felülvizsgálatban találjuk fel.

Az időközönkénti felülvizsgálatok nem
csak csalhatlannl felderitendik a netán 
elkövetett bűnöket, — ha ugyan a telül- 
vizsgálati bizottság óvatosan állittatik össze; 
hanem a jövőre Damokles kardjaként fog 
tüggeni a vesztegető és vesztegetést elto- 
gadónak feje lelett egyaránt, de a felül
vizsgálati bizottságok tagjainak előleges 
közzététele előttünk nem látszik célra ve
zetőnek.

Azt hisszük, hogy a zsarolások nagyobb 
részt oly katonaköteleseken követtetnek el, 
kik amúgy is mint alkalmatlanok nem Bo
roztatnának be. — Ezek sem hagynák 
magukat oly köuynyen elámitani, ha példa 
adatnék arra, hogy a felülvizsgálatnál be- 
sorozások történtek, mert annyi óvatosság
gal bir népünk, hogy ily példa után nem 
menne be azok csapdájába, kik könynyen- 
hivőségét ily alkalommal ugyancsak fel
használni szokták.

— A .sz é k e ly -tő r ü k  Ieg i6 --ró l.
Ezen Ugvről, a kolosvári lapok hoznak 
egv és más részletet. Igv a .Magyar 
Polgáriban ezeket olvassuk: .A tényál
lás az eddigi hiteles adatok szerint a kö
vetkezőkben foglalható össze. .V brassói 
pénzügyőri közegek szept. 20áu az indó- 
háznál reá jöttek, hogy ládában fegyver 
szállítmány van. A nyomozat még más 
ládában, tehát összesen 15 láda Martini- 
télé fegyverre bukkant, mely Bécsből 
szállittattot. Erre jelentés tétetett azonnal 
s felsőbb helyről szigorú parancs érkezett, 
hogy a nyomozat minden vasúti állomá
son a legszigorúbb ellenőrzés mellett haj- 
tassék végre. A to’ ábbi kutatásnak az lett 
az eredménye, hogy másnap Homorúdon 
a vasúti állomásnál még hat ládában 
fegyvert, lőport és tölténytáskákat kaptak, 
Földvárt pedig ugyancsak az indóháznál 
200 darab lőfegyvert, 37,000 darab töl
tényt foglaltak le. .Szentivánvi Gyula fő
ispán táviratilag felkereste Sebestyén Mi
hály főügyészt; hogy azonnal induljon 
Brassóba. E sürgöny Sebestyént — ki 
épen Maros-Vásárhelyre volt utazandó — 
Koloszvárt kapta, ő tehát 2ő-áu, az éjjeli 
vonattal Brassóba s esetleg Szepsi Szent- 
Györgyre utazott el, nyomozást megin
dítani. Ugyancsak egyidejűleg ezzel Bu
dapesten a vámházuál ÍOOO darab rob- 
bauó golyót foglaltak le, melyek mint 
gép-alkatrészek kültettek, „Jván Vidaes“ 
név alatt E szállítmányok mind Bécsből 
érkeztek, s ennek nyomán a keleti vasút 
igazgatósága szigorú rendeletet kapott, 
hogy az egész vonalon mindazon szállít
mányok, melyek Bécsből érkeznek, bár
kinek legyenek cimezve, mind addig ki 
nem adható!,, mig meg nem vizsgáltattak. 
A vasúti ái „másoknál tehát mindenütt ez 
utasítások szoO* jának el, s Kolozs 
várt is a kc.vaáouok és magánosok szál 
litmáuyai vizsgálat Iá vétettek. A „Kelet* 
vasárnapi számának vezércikkében a kö 
vetkező adatokat találjuk: „Egy vámügyi 
hivatalnok, miniszteri biztos, ma öt napja 
érkezett Budapesről a nagyvárad-brassói 
vasúti vonalra s a keleti végtáji állomá
sokon már kezében levő adatok alapján, 
kutatást vitt végbe az áruraktárakban s 
Homorúdtól kezdve Brassóig több szállit-

— — Ugy-é mondád, esküvel fogad
tad, hogy eljőszV — nem jöttél! — Hív
talak' - oh, ha ajkamnak a kétség- 
beeséscsalta jeremiádjait haliád vala , 
kitörtél volna egedből, hogy lejöjj hoz
zám megvigasztalni édes beszéddel, forró 
csókokkal, szelíd öleléssel; — — úgy 
fájt ez a szív! véghetlen fájdalma Ache- 
ronábau elmerült a bit, szeretett világitó 
csilaga: zordon éj togott körül,— rohan
tam - a halálba! Oh Klotilda, elérhetlen 
egyetlen ideálom! miért is kelle a zordon 
fátum kezének közénk nyúlnia, hogy el
ragadjon tőlem, hogy boldogságom ze 
uithjéről a kétségbeesés legmélyebb po
klára taszítson — —

Hangja mind erősbült, majd reszkető 
lön; arcának halvány pírja égő bíborba 
olvadt át.

— Érzem, beteg vagyok ; lelkem 
testem beteg : főm zúg, kavarog a világ
körülöttem . . .

De mi fény ez?. . .  . hah ! te isteni 
lény, az üdv, a diesőülés glóriájától kö- 
rülragyogva, — — ki — — ki vagy ?
Lelkem imádva sejti létedet mennyei 
alak! . . . tudod, ott az árnyas lugasban; 
te beszéltél nekem: „szelíden, ábrándos 
fény nyel mosolygott le a hold;“ rezgett a 
szőllőlevél: érzem kezeid bársonyériuté- 
sét, ajkad lángra gyújtó forró, tüzes le- 
hét — — szentséges Isten! — — te — 
— te vagy, érzem, — — Klotilda — — 

Imára kulcsolt kezekkel, miként a vi
har szelétől lesodort gyenge ág hajlik még 
egyszer törzséhez, — emelte szemeit a 
zenész ég felé, — — oh, de ne, ne to
vább !

Hagyjuk békével, le a tollal. Ami 
ezután következik nem érző lénynek való. 
Gyötrőbb, kínosabb az, mint a gyilokkal 
átdöfött szív sajgó fájdalma : borzalmasabb 
a halál eszméjénél. —

Akarjátok-é a legszivrázóbb nyomor 
gyászos képét látni? hallani a kinos ha- 
lálhörgéseket, a gyötrő sóhajokat, mik a 
halottat is fölráznák nyugalmából? — 

Nem !’sürü fátyolt reá! -  
Le a tollal! — —

*
A közli falu toronyórája az éjfélt 

kongatta.
A virrasztó gyermek hangosan zo

kogva öntő ti szemeinek könyárjával a

rnányt foglalt le, melyek „géprészletek“ 
cég "alatt a vasúti végtájak különböző 
pontjaira: Sepsi-Szent-Györgyre, Kézdi- 
Vásárhelyre stb voltak irányozva. A leg
nagyobb teher — két egész waggon szál
lítmány — hátultöltőkkel és lőkészletekkel 
a brassói indóházban foglaltatott le, hol 
különben a raktáraknak, melyek felettébb 
túl vannak halmozva, átvizsgálása még 
mindig foly. Megjegyezhetjük, hogy ha 
sonló jelzetű szállítmányok már korábban 
is indíttattak a brassói indóházból, való
színűleg a bodzái és ojtozi szoros irányá
ban útnak s állítólag egy fuvaros az utou 
egy ládát elzesztett, mely a brassói ható
sághoz beszállítva és fölboutva török fe
zekkel volt tele. A in. vásárhelyi főügyész
séghez már napokkal ezelőtt érkezett Bu
dapestről rendelet, a helyszínére való ki
szállás iránt s a főügyész' szabadságidejét 
élvezvén, Draveczky alügyész szept. 27-ére 
Sepsi-Szent-Györgyre utazott, Sebestyén 
főügyészi helyettes pedig Kolozsvárról 
távirati utasítás következtében 27-én az 
esti vonattal távozott Brassóba. “ Végül a 
„Kelet* még a következő sürgönyt közli 
Brassói szeptember 28-ról: „Brassóban 20 
láda Venczel-féle fegyvert, nagy mennyi
ségű félholddal ellátott tölténytáskákat és 
fezt foglaltak le. Több más állomásokon 
szintén történtek lefoglalások. A főügyész 
és két miniszteri biztos itt van. Hallomás 
szerint befogatások is történtek. Az izga
tottság nagy. Senki semmi bizonyosat sem 
tud a szállítmányok küldőjéről, melyek 
Bécsből érkeztek! Tegnapelőtt Kézdi Vá
sárhelyre, az éjjel Sepsi-Szeut-Györgyre 
5 század katonaság küldetett.*

— Aa úgynevezett erdélyi lé
gióról néhány nap óta közölnek a lapok 
kalandosnál kalandosabb híretek többnyire 
összefüggés és hiteles értesítés nélkül, az 
egy véletlen által lett felfedezve. Egy meg
sérült láda, mely fegyvereket tartalmazott, 
vezetett a dolog nyomára, egyidejűleg 
történt Béesbeu is egy feljelentés, mely ti
tokban Erdélybe küldött fegyverekről szólt. 
Most már constatálva van, hogy két egé
szen különböző egymás mellett haladéi 
csempészet lett földerítve. Ugyanis a kül
dött fegyvereknek és töltényeknek csak 
egy kis része volt azon egyéneknek szán
va, kik mint külön székely légió lettek 
volna Oláhországba betörendők, a többi 
küldemények azonban, egészen m ás em
berektől elküldve és más egyéneknek cí
mezve más alakban csomagolva azon cél
ból küldettek az erdélyi határvárosokba, 
hogy onnét mint dugóiul csempészhessék 
át a határon Oláhországba az oláhok szá
mára. Az erdélyi légió szervezése, idegen 
kalandorok eszméje volt. Ami az erdélyi 
légió ügyét illeti, nem lehet annak oly 
nagy fontosságot tulajdonítani, mert hi
ányzott volna, még ha uem is fedeztetik 
fel idejekorán az ottani lakósságuak kedve 
és szándéka ily kísérletben részt venni. 
Találkozott volna talán 100—150 egyén, 
kik fegyverrel a készben átlopódzuak a 
határon, de maga a uéptömeg semmit 
sem tudott a dologról uem is lehetett hoz
zájuk férni ily ajánlatokkal, mert sehol 
sem talált általános visszhangra. 100—150 
embernek pedig bizonyára nagyon hamar 
elment volna a kedve ellenséges területet 
támadási célból bebarangolni. Az. ezen 
egyéneknek küldött fegyverek mind Au- 
golországból jötték és kitűnő uj rendszerű 
puskák. A többi sok fegyverszállitmáuy

haldokló zenész sápadt, hidegiilő kezét.
Nem akar mellőle percze seui távozni.
Jeremiás uem beszél már. Csak halk 

nyögések, kiuos sóhajok hagyják el aj
kát.

A betegség legnagyobb mérvben éré 
utói. A lelki rázkódások és külbehatá 
sok megtörék a gyenge, roskatag alakot.

Fessük-e még tovább is a megrázó 
jelenetet?

Mit mondjunk?
Öregünk állapota mind komolyabb 

színt ölte magára; előrelátható volt az 
elválási katasztropha, mely a ittmaradónak 
kint, az elköltözőnek örök nyugalmat 
vala adandó .------

Végre a hosszú kinteljes éj után fel- 
pirkadt a hajnal a keleti égboltozaton; 
megjelent az első fénysugár a kamra ab
lakánál is, — betekintett, — óh szörnyűt 
láthatott ottan! megtörve a vasrácsozaton 
hanyatlott vissza . . .

. . . Kiszeuvedett!
Mire a uap fele pályáját megfutá az 

égen: Jeremiásé be volt végezve a földön.
El is temették. Egyszerűen, minden 

pompa, hosszas szertartás uélkül, — csak 
úgy mint a szegény embereket szokás.

Összetákolt pár deszka, fehér szem 
fedő, csendes halotti ének, és meg volt 
minden.

A test átadva az enyészetnek. Nevét 
is elfeledik maholnap. Ki is gondolna rá? 
Ki gondolna az öreg Jeremiásra ?

. . . Fenékig ürítve a serleg. Még 
csak az alja van henne, ürítsük ki azt is. 
Még pár ecsetvonás, és a kép befejezve. 
A vihar által fölkavart hullámok felett 
átsikamlik még egy gyeuge szellő, utó- 
hangjaként az elvonult vésznek; majd el
sóhajt az is, a hullámok elcsendesednek, a 
nyugalom ölébe zártan hallgat minden — —•

Hát a kis vezető fiú?
Hol volt ő?
Sorsa merre veté, merre bolyongott 

hazátlanul, éh-szoiujtól gyötörtetve ?
Egyszerűen történt.
Az agg Jeremiás örök nyugalomra 

helyezése után a szállásadó korcsmáros 
karolta fel a boldogtalant, mint felügyelőt 
alkalmazta jószága körül.

Talán jobb dolga lesz ezentúl!

azouban, mely Öláhországuak volt szán
va és az erdélyi vasúti állomásokra, va
lamint a bécsi pályauvarokbau le lettek 
foglalva, mind osztrák fegyverek és Bécs
ijén lettek feladva. Az eddigi nyomozások 
azonban még nem derítettek ki minden 
résztetet, a feladók nevei még nincsenek 
mind ismerve és igy egyelőre tartózkodunk 
is kell nevek említésétől.

— A sz é k e ly  fe lk e lé sr e  u ézve  
különféle egymástól eltérő, sőt egymást 
határozotta l oátoló jelentések vauink för- 
galombau. Ezekkel szemben és ezek el
lenére határozottan és iniudeu kétségét 
kizárólag állítható, hogy e fegyver-szállít
mányokat néhány törökbarát gazdag an
gol rendelte meg s küldötte Parisból Be
csen keresztül, nem létező székelyek nevére 
Brassóba. Minden kétséget kizárólag je
lenthető most, hogy a címzettek nem is 
léteznek s a dugáruk épen azért fedeztet
tek fel. mert kézbesítésük lehetetlenné 
vált. Minden nagyítást foglal magában, 
mely arról szól, mintha csakugyan felta 
Iá Iható személyekre szóltak volna a szál
lítmányok. A vizsgálat nagyon erélyesen 
foly, de eddig semmi sem derült ki. Erős 
a gyanú, hogy a szállítmányokat a becsi 
feoderalisták eszközölték, kik most a gya
nút az angol kormányra hárítják.

— A* e rd é ly i  fe g y v er- én tö l-  
tényszállitások ügyében kezd működni a 
törvényt nem ismerő zsaudá'rság, eszközöl 
befogatásokat minden alapos gyanú és 
a tényállás megállapítása előtt. Távirati 
hírek szerint Balázsy tekintélyes székely 
földbirtokos, Bárt ha Miklós volt ország- 
gyűlési képviselő és Horváth Ignác volt 
honvéd alezredes elfogattak a Tisza kor
mány szabadelvüsége és alkotmányosságá
nak nagyobb dicsőségére. — Pedig még 
ostromállapotot sem hirdettek Haynau ta
nítványai !

— H e lfy  Ig n á c  o ra zá g g y ü lési
képviselőt Tbaisz főkapitány nevében négy 
hordárruhába öltöztetett titkos rendőr fel
ügyelet alá vette, egész éjjel nem távoz
tak szállásáról és másnap elkísérték az 
országházba is, hol ez iránt Mocsáry in- 
terpellátiót intézett a miuisztereluükhez, ki 
azt felelte, hogy a kormány ezt uem reu 
(lelte el és semmit sem tud róla. Ígérte 
egyúttal, hogy azonnal megvizsgáltatja ez 
ügyet. — A „Pester Journal* azt Írja, 
hogy Helfyuek és az „Egyetértés* szer
kesztőségének rendőri felügyelete a kir. 
ügyészség által lett a fővárosi rendőrség
nél' elrendelve. A képviselőház a képviselői 
immunitás ezen vakmerő megsértése miatt 
legnagyobb izgatottságban van. Tbaisz fő
kapitány bujkál Helfy elől, nehogy számot 
kelljen adni ez erőszakoskodás miatt.

A m a g y a r  a r a n y j á r a d é k  f. 
hó it és 10-éu bocsáttatik nyilvános aláí
rásra Európa főpiacain: Londonban, Pá- 
risban. Mécsben, Berlinben, Frankfurtban, 
Brüsselbeu és természetesen Budapesten is. 
A kibocsátást a bécsi hitelintézeti csoport 
(Kothschild) közvetíti. A kibocsátás rész
letei következők. A ti százalékot aranyban 
kamatozó járadék aláírójának (igában ál
lami a befizetés egy részét I. kib. magyar 
kincstári utalványokban teljesíteni, ezek
nek névértékű 50 st. fontját mint egy 580 
arany forintba számítván, mely esetben 
az aláírási ár mintegy 82 arany forintot 
teend loo arany forint névértékű járadék 
tőkéért. A teljesen készpénzben történő 
befizetésre nézve az aláírási ár megköze
líti a 81 arany forintot.

O R K Z i U t í Y  Ü L É S .
A képviselőház szept. 27-iki ülésében 

az interpellátiókat megelőzőleg a curiai 
bíráskodásról a képviselő igazolási ügyek 
ben szóló törvényjavaslatot tárgyalta a 
ház. Az elnök indítványára e törvéuyjavas- 
lat tárgyalása felfüggesztetvén. Ezután 
Ba u s z n e r n  Gu i d o  interpellálta a mi
niszterelnököt : Vájjon gróf Andrássy és 
herceg Bismarck iménti szándékos talál
kozásuk Salzburgban az eddigi baráti vi
szonyt a monarchiánk és a német biroda
lom között megerősitette-e? Utána T i s z a  
K á l m á n  válasza következett, ki nyugodt 
az iránt, hogy idővel politikánk iránt még 
azok is elismerésüket fogják nyilvánítani, 
kik ma megtámadják, mert leikéből meg van 
győződve, hogy a politika, a mely követte- 
tik,a magyar-osztrák monarchia és Magyar 
ország jólétéért küvettetik. Szerbia és Ko 
mánia háborúba menetét illetőleg, sem a 
bécsi reichsrathban, sem bármely kormány 
nyilatkozatban mondva semmi sem volt s 
igy tévedés azt állítani, hogy a kormány 
ez irányban kimondott valamit és azutáu 
visszavonta. Hogy a kormány felszóllalt, 
a midőn a Danába a torpedók sülyeztet 
tek a török kormáuynál, oka az volt, mi 
vei az uem jeleltette meg a helyeket, hol 
a torpedók el vannak sűlyesztve (hogy is 
ne?!) — Azon nyilvánulások, melyek a 
uépgyüléseken és más tüntetéseknél előfor 
dúlnak, a kormány által komoly figyelemre 
méltatandók ugyan — de ezek útbaigazí
tók nem lehetnek, (akkor kár figyelemre 
méltatni! különben is nincs ellentét a kor
mány és a nemzet politikája közt, miután 
mindegyik a magyar-osztrák monarchia 
és Magyarország jólétének megóvását tlizte 
ki célul. Érdekeinket megóvni pedig két 
út van (most jön a phrasis) az egyik, meg 
próbálni mindent (még a monarchia jövő
jének feládozását is?!) még pedig a siker 
reményével (!), hogy ez megtörténjék a 
nélkül, hogy eíhnrcoltassauak a nép fiai és 
előre elköltessék három generatió keres
ménye (ha később azután összenyomnak 
is — az se baj — mi csak a mával és 
ne a holnappal törődjünk.) A másik: meg
védeni érdekeinket, de minden áldozatok 
árán, melyeket el lehetett volna kerülni 
(igen — ha a krokodil szájába repülünk, 
csakhogy meg ne egyen bennünket.) Si-

monyiuak válaszolva különösen azt mondja, 
hogy igenis van keleti politikánk, all pe
dig ez abban, hogy mindent uiigtegyüu* 
érdekeinket háború nélkül megóvni s bar 
mi legyen befolyása a háborúnak keleten, 
a magyar-osztrák monarchia beleegyezése 
nélkül történni semminek sem szabad. (Ez 
azután kemény szó — fájdalom hogy szó 
is fog maradni örökké.) Apponyinak ki- 
jeleuti, hogy ha Szerb'a a békét meszegve, 
háborúba megy az iránt, hogy mit tehessen 
Törökország (nem ez volt kérdés) a klil- 
ügyi hivatal részéről semmi akadály nem 
tétetett és nem is fog tétetni; de hogy mit 
fog tenni a külügyi kormány, ha Szerbia 
háborúra megy — arra kéri a házat, rni- 
szeréut hallgathasson. Iráuyi és Simunyi 
Lajos interpellátiójára kijelenti, mikép a 
három császár és kormányunk megegye
zett abban, hogy az európai béke érdeké
ben a felmerülő kérdésekben igyekeznek 
egyetertőleg eljárni (vagyis uekiink nem 
szabad Európa békéjét zavarni) tehát áll 
a három császárszüvetség és annak kelet
kezése 1873 ik évről datálódik. Végre ki
jelenti Simouyiuak, hogy Oroszország ér
dekében egy krajcárt sem fog kérni az 
országgyűléstől (csakhogy a mi érdekünk 
megvédésére se kér.)

Apponyi nincs megelégedve a váUsz- 
szal, kéri napirendre tűzetni.

.8 i uio n y i E r n ő  szinte nincs megelé
gedve a válaszszal, mert szép phrázisokat 
mondott ugyan a miniszterelnök, de vele 
egyet nem érthet, és kénytelen úgy nyilat 
kozui, hogy azon alázatos kérdésre: van-e 
kormányunknak határozott politikája a 
keleti kérdésre nézve vagy sem, ha van, 
mi az a politika? — nyert válasz után 
ép oly kevéssé képes megmondhatni mint 
az előbb, hogy hát vau-e kormányunknak 
határozott politikája. Hogy az osztrák mo
narchia érdekei még kárt nem szenvedtek, 
ez nem a kormány politikájának, hanem 
a vitéz török hadseregnek köszönhető, (úgy 
van, úgy van, élénk helyeslés baloldalon) 
mivel ha Oroszország Törökországban győ
zött volna, a mi érdekeink nem lettek volna 
racgóva. (Helyeslés a baloldalon.) — A 
kormány különben úgy látszik, vagy uiucs 
tisztában az érdekekre nézve, vagy azon 
érdekek eltérnek a magyar közvélemény 
által vallott érdekektől, és habár a kor
mányelnök szerint nincs befolyása a köz 
véleménynek a politikára, a nemzetnek 
mégis joga vau tudni, vájjon a kormány 
az ő érdekeit úgy fogta-e fel mint maga 
a nemzet és hogy kormánya mily irány
ban halad, mivel a kormánynak köteles
sége a közvélemény politikáját követni és 
ha ezt meggyőződésével összeegyeztetni 
nem bírja, úgy kötelessége visszalépni. 
(Élénk helyeslés baloldalon.) Ha már azt 
mondja miniszterelnök úr, hogy a háború 
végével mi sem fog történni, a mihez a 
monarchia beegyezését nem adja, mondja 
meg hát mindazt, a mihez nem adja? hisz 
ép ezt akarjuk tudui; s váljon mi történik 
akkor a nemzettel, ha a beleegyezés meg
adatik ? A kassai köszöntésre menve át, 
kívánja a köszöntés elferditőjéuek példás 
megbüntetését. (Helyeslés a baloldalon.)

I r á n y i  Dá n i e l  a három császár- 
szövetségre vouatkozólag replicál Tisza be
szédjére s azt mondja, a mit Bismarck 
nevezhet szövetségnek, (mint a hogy nevezte 
is) azt ő is nevezheti. Nem tudja a válasz 
után sem, mi a célja a három császárszö- 
vetségéuek, de legyen bár az, a mit a mi
niszterelnök úr mondott, célja a szövetség
nek, ő a szövetséget ily alakban sem tartja 
belyesuek két oknál fogva: először mert 
az államoknak, hogy érdekeiket megóv
hassák, tökéletes cselekvési szabadságra 
van szükségük. (Igaz! úgy van! balfeíől) 
másodszor pedig azért, mert a legnagyobb 
hiba, oly hatalmassággal lépni szorosabb 
viszonyba, melynek érdekét Magyarország 
érdekeivel homlokegyenest ellenkezik. (É- 
lénk helyeslés balfeíől.) A monarchia ér
dekeire vonatkozólag azt mondja, hogy 
azok fokról fokra feláldoztattak és a kor
mány keze inkább Oroszország felé hajlik, 
mint saját magunk felé (úgy vau) és ha 
a monarchia érdeke meg lesz védve, az a 
dicső török hadsereg érdeme lesz, mely 
őrt áll saját érdekeink mellett is. (Élénk 
helyeslés.) Ki kell, hogy már két éve 
sem a reichsrath, sem a delegátiók felvi
lágosítást uem nyertek; elismeri, hogy 
vannak dolgok, melyeket a parlamenttel 
közölni uem lehet, de midőn megtörtént 
befejezett téuyekre vonatkoznak a kérdé
sek, úgy uem hitegetést, hanem határozott 
választ lehet adni, miután nem lehet fel
tétlenül hízni a kormányban, miután az 
sem a jelen, sem a jövő nemzedéke előtt 
a felelőséget el uem viselheti. (Úgy vau! 
baloldalon.) Végül kijelenti, hogy a választ 
nem veszi tudomásul.

S i m o uy i La j os b. szintén nem veszi 
tudomásul a választ. Igen helyes megjegy
zést tett arra, hogy Tisza magát a Tisza 
folyamhoz hasonlította — azt mondja, el
ismeri, hogy e folyó sok hasznot ad az 
országnak, de sok kárt is okoz és milliókat 
nyelnek el a gátak, melyeket e folyam 
áradása tesz szükségessé.

T i s z a  K á l m á n  Helfy által interpel- 
láltatván az iránt, hogy miért nem lép fel 
a külügyminiszter az orosz kegyetlenségek 
ellen és válaszul adta, hogy a törökök a 
genfi convetiót megsértették és a foglyok
nak pardont nem adtak, — és ezért tör
tént a feszóllalás, nem pedig más kegyet
lenségek iránt.

He l f y  I g n á c  tudni szeretné, miért 
nincs a monarchiának katonai megbízottja 
a török táborban. Végre Tisza Bausznern 
Guidót megnyugtatva, hogy a Németor
szággal fenálló jó viszonyt a salzburgi ta
lálkozás meg nem változtatta — a ház 
Tisza válaszát tudomásul veszi — kivéve 
az ellenzéket.

A képviselőház szept. 28-iki ülésében 
a curiai bíráskodás képviselő igazolási 
ügyekben szálló törvényjavaslat 62 szava- 
zattal 64 ellenében elbukott.

K Ü L F Ö L D .
F r a n c i a o r s z á g  a közelgő vá

lasztásokra készül és Thiers manifestu- 
mával foglalkozik. Oly nagy hatást tett 
e mauifestum, hogy Decazes arra akarja 
bírni Mac Mahont, mi kép egy újabb és 
szelidebb mmifestumot bocsásson ki. A pá
risi IX. választókerület bizottsága, melynek 
elnöke Hugó Vidor s alnüke Gambetta 
egy kiáltványt tett közzé, melyben a fran 
cia democratia vezetőjéül Grévy van ki
jelölve.

N é in e t- és O l a s z o r s z á g  a ba
rátság újabb mézes heteit töltik. Mióta 
Crispi az olaszkamara elnöke Berlinben 
látogatást tett, azóta folyton erről cseveg
nek, sőt oly versiókat is hoznak napfényre, 
miszerént Bismarck az olasz szövetség tá
mogatása mellett még tavasz előtt mega
karja támadni Franciaországot, hogy igy 
elejét véve egy osztrák, frauezia, angol, 
török és spanyol szövetségnek Ausztriát 
mindvégig kinos sakkban tarthassa. Erre 
magyarázzák azon körülményt, hogy az 
őszi gyakorlatra hehivott tartaléksereget 
nem bocsájtotta haza az olasz kormány, 
hanem a békelétszámot felemelte. Crispi 
a midőn Berlinből távozott következő tá
viratot intézte a német császához : Német
országból búcsúzván sajnálom, hogy fel
ségedet nem üdvözölhetem netnéiyeseu, 
és kötelességemnek tartom, hogy felséged
nek. mint egy nagy nemzet védurának a 
legmélyebb köszönetét nyilvánítsam a né
met uép előkelői által Olaszország iránt 
kifejezett rokonszenv bizonyítékaiért. — 
Egy olasz agyúnaszád Lírissiba m:nt, 
hogy megyőződést szerezzen az állítólag 
ott az olaszokon a basibozukok által el
követett erőszakosodások felől.

A r o m á n  v a s u t a k ,  mint Buka
restből értesítenek, anuak idején felmond
ták a továbbszállítást az orosz kormáuv 
részére, ha csak korábbi követeléseik, a 
melyekért csupán bon okat kaptak, ki 
nem fizettetnek. Most arról értesítenek, 
hogy az orosz kormány az öt millió frank
ra rugó összes követelést aranyban kili 
/.ette az érdekelt vasúinknak, melyből a 
főrész a jassy-bukurest-gyurgyevói és a bu 
karest-vercserovai vonalra esik.

1  l iA l io r u .
A hadműveletek szünetelnek. Mehcuied 

Ali a múltkor említett erős kémszemle utálj 
meggyőződvén az oroszok erős haderejé
ről előbbi erős positiojába vonult vissza, 
nehogy az oroszok saját előnyös helyze 
tűket felhasználva Mehetned Ali seregét 
védtelen állásiban megtámadják s igy az 
eddigi győzelmek sik -rét tönkre tegyék. 
Mehetned Ali tehát a Kara-Lom melletti 
erős állásaiban várja a carevits seregét, 
kinek okvetlen támadni kell, hacsak azt 
uem akarja, liogv a már bekövetkezett 
esős idő hadműveletét meginkább meg 
nehezítse. Mehetned Ali sokszor említett 
kémszemléjének még az a feladata is volt, 
hogy az oroszokat e ponton lekötve meg 
könnyítse Ozmán táborába indult ségitség 
bejutását Plevnába. A terv mint tudjuk 
sikerült, t Izmán basa Plevnánál most már 
nyugodtan várja az oroszok támadását, 
habár liir szerint az orosz-román hadse
reg Plevua előtt 130—140.000 emberből 
áll. A hadműveletek szünetelését azon kö 
rlllmény is okozza, hogy az orosz vezér
karban némi változás történt. Ugyanis 
Totlebeu és Kotzebue tábornokok a harc
térre hivattak. Az egyik Miklós n'iereeg 
a másik a carevits adlatusa lesz, és 
igy a főparancsnokok, mintegy elbo- 
esájtattak. Újabb hírek szerint Sefket 
basa újabb segítséget, élelmiszert muuitiót 
tog Plevnába vinni. Ázsiából érkező 
csapatok sürgősen a dunai harctérre kttl 
detnek. Az egytomi alkirály által felaján 
lőtt 40.000-nyi segély eontigens utolsó 
része 12.000 főnyi had legközelebb meg 
érkezik Konstantinápolyba. Az önkéntések 
és újoncok rajongásig lelkesültek, a kad- 
Ugyurniszter egyremásra minden héten 
képes egy hadosztályt kiállítani.

September 25-ikén Plevna alatt üt 
közét volt, ez alkálommal 100.000 ember 
támadtá meg Plevuát s a támadó sereg 
veresége oly teljes volt, hogy számos 
ágyút hagyott hátra.

Szulejman pasa a 2000 orosz által védett 
Eléuát megtámadta, azt elfoglalta és szét 
rombolta az ottaui erődöket.

Az oroszok oly hajóhidat akarnak 
építeni a Dunán, mely a jégzajlásnak is 
elleutálljou. A kid majdnem két millióba 
fog kerülni.

Szerbia legközelebb ultimátumot akar 
Törökországhoz intézni, hogy a szerb ha 
táron folyó esapatgyttjtéseket hagyja abba 
és csak ba — a mi természetes — a porta 
erre tagadólag válaszol, a kiporozott gyáva 
szerbek újra actióba lépnek és október 10- 
dikén hadat üzenve két hadtestet rögtöu 
átvisznek a határon.

Más hírek szerint íSzerbia és Görögor
szágnak ismét nincs kedve háborúba ke
veredni. Különösen .Szerbia attól tart, hogy 
az erdélyi mozgalom következtében újab
ban egy hadosztályt állít fel az osztrák
magyar monarchia s igy könnyen megtör
ténhetnék , mig ők Oroszország bérencei
ként elveretik magukat Plevnánál vagy 
másutt, addig az osztrák-magyar hadsereg 
Belgrádba vonul.

Szerbia hadi terve is meg van állapítva 
s pedig az elmúlt háború — tervéhez ba- 
sonlólag. Az egyik hadtest Nikieával óhajt 
egyesülni és localizálni (? ) a háborút, aka-



r<>tn mondani, egész déli határuukat lángba 
borítani. A második Plevnához siet az 
eroszokért meghalni, a harmadik hadtest 
pedig az inter duos litigautes ö majd szé
pen a sotiai utón Konstántinápolyba sétál 
és igy az övék és nem az oroszoké lesz 
a dicsőség — hacsak egykét ezer török 
az egész hadtestet egész itelgrádig meg 
uem futtatja.

Konstantinápoly, okt. .9. Ileuf pasát a 
balkáni hadsereg parancsnokává neveztek ki, 
>■ már Sipkába érkezett: Szülej mán pasa a 
dunai hadsereg parancsnokává neveztetett ki 
s már Itasgrádba érkezett: Mehetned Ali 
pasa haza hivatott.

Konsántinápoly, okt. 4. Tegnap Karsz 
vidékén Am mellett nagy ütközet volt. Az 
oroszokat teljesen megverték,óriási vcsztessé- 
gcket szenvedtek. Mihály nagyherceg szemé
lyesen vezényelt. Két orosz tábornok és szá
mos tiszt esett el.

Helfy Ignác különvéleménye a 
bankügyben.

A képviselőház banktigyi bizottsága 
ellenében, mely mint olvásóink tudják, a 
kormány javaslatát a bécsi módosítások 
szerint elfogadta, llelfy bizottsági tag kü
lönvéleményt jelentett be. Úgy a bizottsági 
jelentés, mint a különvélemény a ház elé 
terjesztetett.

Helfy különvéleménye, amint tőle 
máskép várni sem lehetett, az önálló bank 
mellett harcol s ez országos elvnek, e 
nemzeti szükségnek ép oly lelkes mint 
avatott szószólója. A munkálat három 
részre van osztva. Az első a bankügy ed
digi huzavonájának adja tömör képét; 
a második az önálló bank ellen felhozott 
érveket cáfolja: a harmadik végül az 
önálló bank szükségességét és felállításá
nak lehetőságét fejtegeti. Lapunk teréhez 
rnérteu közöljük részenkint.

*
Alig van a hazai közélet terén kér

dés, mely oly sokoldalulag, oly tüzetesen 
s kimeritőleg megvitattatott volna, mint a 
bankügy kérdése. Kikezdve 1869-től, mi
dőn az országgyűlés késztetve érezte ma
gát ez ügy beható tanulmányozására egy 
nagyszámú enqnéte-bizottságot kiküldeni, 
egészen a mai napig, e kérdés állandó 
tárgyát képezé s képezi a közbeszélgetés
nek, a sajtónak, valamint a törvényhozási 
vitáknak.

Ami természetes i s ; mert alig van 
közügy, melynek rendezetlen voltát s az 
ebből folyó kárt a haza minden polgára 
oly közvetlenül érezné, mint azon kárt, 
mely hiteltigyünk reudezetlenségéből úgy 
az államra mint az ország minden egyes 
polgárára háramlik.

i'.rezték ezt az 1867 óta egymást fel
váltott magyar kormányok is. Kötetekre 
megy azon jegyzékek száma, melyeket 
pénzltgyministereink e tárgyban hol az 
osztrák kormánynyal, hol az osztrák nem
zeti bank igazgatóságával váltottak.

De a hosszú jegyzékváltásnak egyéb 
eredménye nem volt, mint azon mély 
meggyőződés: miszerint merő lehetetlenség 
még csak remélni is, hogy ez idegen in
tézet akár hajlammal, akár képességgel 
bírjon hazánk pénzforgalmi szükségleteinek 
eleget tenni.

Szomorúan s kézzefoghatólag tolmá
csolta e meggyőződést amaz iszonyú álla
pot, melybe hitelviszonyaink juttotak. A 
hazai hitelintézetek szűkén és drágán kap
ván a pénzt az idegen országban s idegen 
érdekek nyomása alatt működő anyainté 
zettől, még szükebben és drágábban mérhet
ték másoknak: aminek első következmé
nye az volt, hogy a kamatláb oly magasra 
emelkedett, hogy az üzletembernek nem 
maradt más választása, mint vagy a szé
delgés terére lépni, amit fájdalom igen is 
sokan tettek, vagy a legszűkebb mérvekre 
szorítani üzletét, ami megint az ipar és 
kereskedelem fejlődését bénította ; második 
következménye pedig az u z s o r a terjesz
kedése volt oly ijesztő mérvekben, hogy 
a törvényhozás egy uj uzsoratovvény igen 
kétes gyógyszeréhez lön kénytelen tolya- 
rnodui.

E keserű tapasztalatok még inkább, 
mint a szakadatlan tanulmányozások s 
vitatkozások azon meggyőződést érlelték 
az összes hazai közönségben miseriut ha
zánk pénzforgalmi szükségletének egyedül 
csak egy ö n á l l ó ,  t e l j e s e n  f ü g g e t 
len m a g y a r  j e g y b a n k  képes meg
felelni.

Egy ily jegybank felállítását sürgeti 
évek óta egyhangúlag a hazai közvéle
mény, ezt követeli az ország érdeke, ezt 
a magyar állam tekintélye.

S remélte is, és méltán, az ország, 
hogy e közkivánsága teljesedésbe menend 
annál is inkább, minthogy a jelenlegi 
kormányelnök ur 1865. február 3-iki be
szédében, tehát éppen azon beszédében, mely- 
lyel az előbbeni kormányt lemondásra kény
szerítő s mely kormányrajutásának alapját 
képezé, igen erélyes támadást intézett az 
akkori kormányhoz épen e kérdés miatt s 
igen határozottan kijelölő az utat, melyet 
ez ügy elintézésében követni kell, t. i. fel 
kell állítani egy önálló, és mint mondá, 
„nem c sa k né v l eg  , h a n e m  v a l ó 
j á b a n  ö n á l l ó *  magyar jegybankot.

Bízvást állíthatni, miszerint programm- 
beszédének ezen része járult leginkább 
ahoz- hogy a rövid idő múlva bekövet
kezett választások oly nagy többséget ad
tak az ő hiveinek. Alig volt képviselője
lölt a hazában, kinek programmjába ne 
lett volna felvéve az önálló magyar nem
zeti bank.

Remélte és várta a nemzet e kíván
sága teljesedését azon okból is, mert tudta, 
hogy az egyetlen akadály, mely eddig

útjában állott, nemsokára magától elenyé
szik, közeledvén lejárata az o. n. bank 
szabadalmának, mely Magyarországra nézve 
ugyan kötelező sohasem volt, de melynek 
tartamára titkos, hogy ne mondjam bű
nös kezek lekötötték volt a nemzet sza
bad rendelkezési jogát.

De remélte és várta az ország e kí
vánsága teljesedését azért is, mert maga 
a tróubeszéd „a hitelviszonyok javítását 
és rendezését, és a hankkérdésuek jog 
és célszerű* megoldását jelölte ki mint a 
kormány egyik legsürgősebb teendőjét; 
és mert a nemzet a jog és célszerű meg
oldásnak csak egy módját ismeri: azt, 
mely a már idézett februári beszédben 
világosan jelezve volt: azaz nemcsak név- 
leg, de valójában öuálló bank létesítését,

Ily előzmények után nagy és általá
nos volt az ország megdöbbenése, midőn 
múlt év tavaszán tudomására jutott, hogy 
a kormány nem önálló, hanem osztrák
magyar dualistikus alapra fektetett bauk 
felállítása iránt szándékozik tvjavaslatot 
terjeszteni az országgyűlés elé.

Mennyivel nagyobb s általánosabb 
kell hogy legyen a megdöbbenés most, 
midőn az országgyűlés elé terjesztett tör
vényjavaslat már nem is dualistikus, nem 
is közös, hanem egy osztrák-magyar öl
tözetbe burkolt bécsi centrális bauk-sza- 
badalom törvényesitését célozza, vagyis 
törvényesitését némi csekély módosítással 
épen azon állapotnak, melynek az egész 
ország oly rosznak ismert fel s mely any- 
nyi bajnak, annyi romlásunk volt ha nem 
is egyedüli, de mindenesetre egyik fő 
szülő oka !

II.
V képviselőház által kiküldött bank

ügyi bizottság alulirt tagja nem tekinti 
sem a maga, sem a képviselőház ez idő
szerinti feladatának, a szóban forgó tör
vényjavaslat tüzetesebb bírálatába bocsát
kozni ; a minek csak akkor volna helye, 
ha elébh be volna bizonyítva, hogy az, a 
mi szerinte egyedül; mások szerint, még 
a bankügyi bizottság többsége szerint is 
leginkább felelne meg az ország érdeké
nek, azaz egy önálló független magyar 
jegybank felállítása, csakugyan merőben 
lehetetlen.

Amíg ez megeátölhatlan érvekkel, 
kétségbevonhatlau tényekkel bebizonyítva 
nincs, a haza érdekei ellen cselekednénk, 
ha bármi más megoldási módozatot csak 
tekintetbe is vennénk.

Pedig ezt bebizonyítani lehetetlen.
Beismerte ezt a tárgyalások folyamán 

maga a bankügyi bizottság t. többsége, 
melynek mindegyik tagja ellenkezőleg 
őszintén beismerő, miszerint az önálló bank 
létesítésének lehetősége meg volt s meg 
vau ma is: nem vonták ezt kétségbe ma
gok a tárgyalásokon jelen volt kormány
tagok sem.

Egyedül csak az alkalom- és időszerű
ség tekintete az, ami úgy a kormányt, 
mint a bankügyi bizottság többségét rá
bírta, hogy ne az általuk is legjobbnak, 
az ország érdekeinek legmegfelelőbbnek 
és tényleg is létesithetőnek elismert öuálló 
bauk alapítását, hanem az elibünk terjesz
tett, az ország szükségleteit ki nem elégítő, 
államiságát csorbító, tekintélyét sértő s 
megalázó megoldási módozatot ajánlják a 
képviselőháznak elfogadás végett.

E kérdéssel állván tehát szemben, ezt 
kell szigorú vizsgálat alá venni, hogy meg
győződjünk: vájjon csakugyan oly nyomó
sak-e a cél-, alkalom- és időszerűség szem
pontjából felhozott érvek, hogy azok miatt 
a törvényhozás az ország egyik legéret
tebb szükségéről, az államiság egyik mul- 
hatlau kellékéről, egy öuálló hitelszabályozó 
intézet létesítéséről, s hosszú évsoron át 
még ennek jogáról is lemondjon.

Három érvet hoznak fel különösen op- 
portuuitási szempontból.

Először: hogy az újonnan felállítandó 
magyar bauk jegyei és a rég megszilár
dult hitelű o. u. bank jegyei közt okvet
lenül értékkülönbözet állna be, ami még 
akkor is zavarólag hatna kereskedelmünkre, 
ha ez értékkülönbözet a magyar jegyeket 
sújtaná, vagyis ezek bírnának diságióval 
az osztrák jegyekhez képest, s a mi ipa
runk és kereskedelmünk világos kárával 
járna.

Másodszor, hogy szilárd alapon egye
dül csak oly bauk nyugszik, melynek je
gyei uem szorulnak a kényszer folyamra, 
hanem niiuden percben készpénzre bevált
hatók. Szükséges tehát mindenekelőtt a 
valuta helyreállítása; eunek előfeltétele pe
dig a két állam által közösen garautiro- 
zott 3!2 milliónyi államjegyek beváltása, 
— várjuk be tehát, amig mindez megtör
tént, és akkor majd felállíthatunk egy 
minden igénynek megfelelő független ma
gyar nemzeti bankot.

Harmadik opportunitási ok végre, hogy 
a kormány által előterjesztett megoldási 
módozat megkíméli az országot azon ráz- 
kódtatástól, mely egy gyökeres átmenet
ből okvetlenül keletkeznék, s a veszélyes 
pénzügyi harctól, melyet egy külön magyar 
jegybank felállítása a két állam között elő
idézne, kétséget nem szenvedvén, hogy az 
o. n. bauk makacs és rendszeres hadat 
viselne a magyar bank jegyei ellen.

Alólirott véleménye szerint ez érvek, 
vagyis inkább félelmek egyike sem bir 
komoly alappal.

Ami az elsőt, a diságió kérdését il
leti, megfoghatlan, miért állítják oda axi
óma gyanánt, hogy a magyar bankjegyek
nek okvetlenül diságiója lenne az osztrák 
nemzeti bankjegyeivel szemben? Min alap
szik e föltevés? Ha az érefedezet aránya 
olyan lenne, mint az osztr. nemz. banké, 
vagy ha kell, még annál jobb, teszem ha 
100 millió bankjegy kibocsátására nem 
30, hanem 35 vagy 40 millió forintnyi

ércfedezetet állapítunk meg; ha a kezelés 
észszerű, lelkiismeretes és pontos, — mi 
hogy nálunk ép úgy lehetséges, mint Ausz 
trióban s mint akármely más jól rende
zett országbau, fényesen bizonyítja némely 
más hazai hitelintézet mintaszerű vezetése, 
— ha az alapszabályok az intézetet kizá 
rólag a bankszerü üzletre szorítják, ha szó
val gondoskodva lesz róla, mint kell, hogy 
gondoskodva legyen, hogy az uj intézet 
a oliditás minden kellékével el legyen 
látva, mi ok létezik azon föltevésre, hogy 
mindennek dacára nem biraud annyi hi
tellel, mint az o. n. bank ? Merő föltevés 
az egész mumus, mit az osztrák nemzeti 
bank emberei elibünk festettek, de mely
től megijedni nevetség, szégyen volna.

l ’gyde mondják, az értékkülönbözet, 
még ba nem is a mi jegyeink kárára volna, 
már önmagában is zavarólag hatna a for
galomra, pedig értékkülönbözet okvetlenül 
lesz.

Ez is merő feltevés, amit más orszá
gok példái megcáfolnak. Olaszhonban 
6 jegybank működik, Németországban 33, 
s egyiknek sincs diságiója! Amerikában 
cs Svájcban hasonlókép nincs értékktilön 
bözet a különböző bankok jegyei között. 
Tehát nem lesz minálunk sem, legalább 
szükségszerüleg uem.

(Vége a jövő számban, i

Különfélék.
— Lapunk mai száma ez év negyedik 

évnegyedének első száma. Mióta a „Pécsi 
Figyelő* megindult, azóta minden évnegyed 
elteltével szaporodott előfizetőink száma, 
mely körülmény a mellett bizonyít, hogy 
Baranya megyében szükség egy független 
s a szó való értelmében vett szabad'hűséggel 
szerkesztett lapra. Hogy e függetlenség és 
szahadelviiség eszméjének mennyiben felel
tünk meg eddig, azt a közönség múltunk
ból megítélheti. Ennyit irányunkról. Mi 
lapunk változ itosság :t illeti, arra jövőben 
is törekedni fogunk, hogy ki-ki megtalál
hassa benne úgy a helyi és megyei, mint 
a nagyvilági eseményeknek hú és lapunk 
teréhez mért kimerítő leírását. Ezek után, 
tisztelettel kérjük fel azokat, kik lapunk 
irányával meg vannak elégedve, hogy a 
netán lejárt negyedévi előfizetésükéi minél 
előbb megujjitani szíveskedjenek.

— A pécsvárosi közköltség előirányzat 
1878. évre a mint az a gazdasági választ
mány és a tanács által megállapítva a 
közgyűlés elé terjesztetik, kitüntet bevéte
lekben 106,494 frt 46 krt, kiadásokban 
292,912 frt 5 krt. Városi pótadó által íe- 
dezendő hiány marad 86,417 frt 59 kr. 
A városi pótadó ez alapon jövő évre 30'/5 
százalékot tenne és 30 százalékban véle
ményeztetik megállapitandónak. — Az 
1*76. évi házi pénztári számadás szerint 
a behajtható cselekvő hátralékok voltak 
37,405 frt 25 kr. — l’eres követelések 
5.854,46 frt. — Kétes követelések 1224 
frt 28 kr. — A városi pótadóhátralék volt 
38,982 frt 23 kr. Összesen 83,466 frt 22 
kr. — Bizony igen tekintélyes hátralék, 
mely a behajtási szigor mellett világos ta
núsága a nyomornak és pénztelenségnek.

— Geröf színigazgató társulata 
már tegnapelőtt érkezett városunkba. Szi
vünkből üdvözöljük a „nemzet napszámo
sait* körünkben. A nemzetiség emelése, az 
Ízlés és erkölcs nemesítésére hivatott mű
ködésük legyen az itteni jogos várakozás
nak megfelelő s törekvésüket koronázza 
siker és elismerés. Mi mindkettőt reméljük. 
Adja az ég, hogy e reményünk valósuljon! 
Ma (szombaton) tartják meg az első elő
adást (Griroflé Girothi operette.) Holnap a 
„Falu rossza* című népszínművet adják. 
E két darabban, vagyis jobban: bemutató 
előadáson alkalma nyílik a közönségnek, 
a társulat majdnem mindegyik tagjának 
tehetségéről meggyőződhetni. A bérletek 
gyűjtését csak e két előadás után eszközli 
az igazgató, hogy a közönség előbb meg
győződhessék arról — mire bérel, s igy 
az igazgatónak ezen eljárása teljes di
cséretet érdemel.

Városunk kapitányát Tróber Má
tyás urat fájdalmas vesztesseg érte. Édes 
anyja Keresztes-Tróber szül. Ferenczfy 
Mária e hó 3-án halt meg hosszas szen
vedés után életének 74-ik évében. Áldás 
és béke hamvaira!

— Tüzesetek. Kuray Nándor pécsi ügy
védnek szalmafedelü présháza tegnapelőtt 
este 9 órakor mig eddig ismeretlen okból 
kigyuladt s a falig leégett. A tüzet először 
a Ferenciek templomtornyán jelezték, 
nagy későn aztán konditottak egyet-egyet 
a városház tornyán. Ez egymásután már 
az ötödik füzetet, melyet kellő időben je
lezni elmulasztottak a városi tüzőrök. Jó 
lesz ezen magas állású egyéneknek meg
magyarázni, hogy a város e legmagasabb 
hivatalát ne tekintsék afféle sinecuráuak, 
hanem töltsék be azt kötelességszerüeu, 
mert különben élcsapatnak magas állá
sukról. A uagy-kozári határban a lefolyt 
héten hat szőllőprésház égett le gyújtás 
következtében.

— A  „pécsi jogász-segély-egyleh va
sárnap (azaz oktokber hó 7-ikén) reggeli 
fel 9 órakor alakuló közgyűlést tart, 
melyre az alapitó, pártoló és rendes ta
gok tisztelettel meghivatnak. Pécsett 1877. 
szept. 27-én. Kaufmanu Imre, sztiuidei 
gondnok.

— Ép oly jó, mint eredeti gondolat tá
madt egy helybeli iparos: Brézits Sándor 
úrban. Ő ugyanis a török sebesültek szá
mára egy tucat diszes mankót készített. 
A mankók nemzeti színre vannak festve s 
a mankófej mindét oldala magyar inserip- 
tióval ellátva. Brézits úr azt mondja, hogy 
48 bán, midőn mint honvéd megsebesült, 
nagyon jól esett az ingyen kapott kész

mankó; hiszi tehát, hogy a török sebesül
tek is — a kiknek jut e mankókból egy-egy 
— úgy ahogy megörülnek majd a „fából 
való támogatásnak.* (Igen jól tenné Bré
zits úr — miután már benne vau a mankö- 
készitésbeu — ha jótékonyságból még két 
darab mankót készítene, egyiket Andrássy, 
a másikat Tisza számára, kik köztudomá
súlag nagyon sántítanak a pólóik i terén.)

— A mint tudomásunkra jutott T)r. 
Mutscheubacher Vidor úr a helybeli joga ka 
demia tevékeny tanára váltó eljárást tár
gyaló müvet fog legközelebb kö/.rebocsi 
tani. üdvözöljük előre is annak megjele
nését, minthogy valóban elkeritlhctleulll 
szükséges kivált az ügyvédi vizsgálatra 
készülő ifjúságnak ezen hézagpótló mű.

— íloszakaratu rágalom érte e héten
K. bányatelepi tanítót. Osztályába járó egy 
gyermek a tanórák alatt rosszul érezte 
magát és mert hányási ingerről panaszko
dott, a tanító a gyermeket haza küldötte.
A gyermek másnap meghalt és a tanító
nak egy roszakarója azon hirt terjesztő 
a bányatelepen, bogy a tanító a gyerme
ket megverte, hajánál fogva a levegőben 
rázta, s hogy ennek következménye a gyer
mek halála. — A rágalom gyorsan terje- 
dett és általános megütközést szült, a bá 
nyatelepi iskola igazgató a rágalmazott 
tanítóval együtt gyors vizsgálatot kértek.

A kiküldött tszéki és orvosi vizsgalat 
kiderité, hogy a gyermek diphteritisben 
halt meg, verésnek, vágj’ testi fenyítésnek 
uyonta sem volt lelhető, a kihallgatott azon 
osztálybeli tanulók pedig egyhangúlag 
vallották, hogy a tanító a gyermeket leg
kevésbé sem akkor, sem előbb nem bán
totta s arra a gyermek jó viseleténél fogva 
oka sem volt. Az elhunyt gyermek szülei 
nek sem panaszolta cgj’ szóval sem a 
verést, minek folytán tisztán áll, hogy a 
rágalmazó gonosz, ártani való szándékból 
terjesztő a hirt. — Értesülünk, hogy a rá
galmazott tanító fenyitő utón kívánja sé
relmét megtoroltatok Panasza van egyéb
ként a „F. Z.‘ ellen is, mely noha jól 
értesítve volt a vizsgálat eredményéről, 
múlt csütörtöki számában mégis azon va
lótlan állítást kockáztatta, hogy a tanító 
a rósz magaviseietii gyermeket testileg 
megfenyítette.

— A díjszabási hivatalnál ázsiai álla
potnak. örvendenek a mennjúben a bead- 
ványokról mutat''' neiu készíttetvén két 
három napig kell keresni, mig az egyes 
beadványok számát az érdekeltek megta
lálják. A pénzügyi igazgatóságnál meg 
vagy 6000 drb. illetékleirás stb felfolya
modvány van restantiában — elintezetle- 
nül — de azért végrehajtani és árverezni 
kijönnek mindennek dacára, csakhogy mi
nél több költséget okozzanak.

— Curiosum. Metz Anna nérnedi 
lakósuő a szerémraegyei árvaszékhez 600 
frt öröksége és kamatai iránt kérvényt 
adott be magyar nyelven. A vukovári tör
vényszék mint illetékes hatóság azonban 
a beterjesztést visszaküldte mert nincs a 
horvát királyság nyelvén vagy legalább 
németül szerkesztve. A németnek tehát a 
magyar korona ezeu területéu előjoga van 
magyarnál!

— Az erdő-örök szakvizsgája ügyében 
a közgazdasági miniszter a következő 
újabb rendeletet bocsátotta k i : Az „erdő
őrök szakvizsgája* f. é. nov, hó 19-éu és 
a következő napokon fog, a f. é. jtin. hó
10-én kelt és annak idejében közzétett 
szabályzat szeriut, és pedig: Pozsonyban. 
Kaposvártt, Kassán, Temesvárit és Kolozs
várit megtartatni. Felhivatuak tehát mind
azok, kik az „erdőőrök szakvizsgáját* le
tenni szándékoznak, hogy eredeti bizonyít
ványaikkal felszerelt folyamodványaikat 
egyenesen az ezeu vizsgák székhelyein 
működő főispánokhoz nyújtsák be *

— Nem Andrássy gróf érdeme! Fel
tűnt a legutóbbi fővárost világításkor, hogy 
Andrássy gr. budavizivárosi palotája is 
a török győzelmek ünnepére fényárban 
úszott. — E miatt a kérdőre vont házfel
ügyelő kijelenté, hogy ő ugyan nem vilá
gított, de a bérlőknek meg nem tilthatta 
azt, azok pedig illumináltak, köztük két 
g ö r ö g  család is. — Mi meg azt taná
csoljuk muszka cár kezét nyaldosó ő rusz- 
nyákságának, hogy palotáját nagyúri 
módra ne adja árendába, ha azt akarja, 
hogy setétséggel tüntessen.

— 80,000 font emberi haj importálta- 
tik keletről, Spanyolország és Szicíliából 
Marseillebe évenkint. Ezen kívül mintegy
40,000 fontra rúg azon hajmennyiség, mely 
Páris, Bordeaux, Lyon és egyébb francia 
városok pöcecsatornái és szemétdombjai
ról nyeretik, mely bizonyos tisztítási és 
festési proeessuson keresztül menve, az 
az elegáns hölgyvilág hajékeül chignon, 
tűrtök és egyébb hamisítványok alakjábau 
van hivatva szolgálni. Ha a kényes höl
gyeknek csak parányi fogalmuk volna 
azon hajak történetéről, melyekkel fejüket 
lebontják, kétszer is meggondolnák, mie
lőtt oly divatba ragaszkodnának, mely 
csak a felületes szemlélőt vagy a vakság
gal megvert udvariét képes megcsalni, és 
mely a tisztaság és kényesség fogalmaival 
határozott ellentétben áll.

— Kaliforniai kegyelet. A minap egy 
előkelő aranyásó hunyt el Kalifornia egyik 
nyugoti városában s barátai elhatározták, 
hogy fényes temetést rendeznek tiszteletére. 
Egy szomszéd aranyásót ki valamikor de
rék lelki pásztor volt Észak-Amerikában, 
de ezt az „éghajlat* miatt elhagyni kény- 
telenült, lön megbízva a gyászbeszéd meg
tartásával. Miután az ottani szokás szerint 
az elhunyt emlékezetéért derekasan hozzá
láttak az iváshoz, végre kivonultak a te
metőhöz, mely mintegy 100 yardnyira le
hetett aranybányától. A köztiszteletü exlel- 
kipásztor meg is kezdte beszédét, melybe 
mindinkább belemélyedve, mind tovább

fűzte áhitatos gondolat á.i ik megeresztett 
fonalát. Az aranyás ik térdcpjlvo hallgat
ták a beszed 3t, aztán meg is unták egy 
kissé, elég az hozzá, hogy néhány szóra
kozott egyszerre turkálui kezdett a fölve
tett földben. Ekkor az egyik egy arany
szemet talált; a másik látva ezt, tovább 
folytatta a túrást, s ő is aranyszemre akadt, 
melyet lassaukiut több és több követett. 
Általános izgatottság vett erőt a gyüleke 
zeten. A szónok is megszakitá beszédét, 
odanézett s azt kérdé: Mi baj van, gyer
mekeim? Azután uetu kérdezett többet, s 
ő is hozzálátott a munkához. A holttestet 
félrerugták, mindenki a sírhoz tolongott s 
ástak a szélrózs i minden irányában, úgy 
hogy estére akkora lett a sirgödör, hogy 
ezer meg ezer aranyásó is elfért volua 
benne.

— Arisztokraták a zsibvásáron. Ezen 
cím alatt értesül a „P. Lloyd* azon tra
gikomikus esetről, hogy dr. Hiller bécsi 
Ugj’véd irodájában e napokban több kö
vetelést árvereztek el, melyeket az Arbit- 
rage Makler bank uagyobbára pozsonyi 
arisztokratáktól gondolta behajthatni, most 
azonban a viszonyok szerencsétlen alkulása 
következtében potom árou volt kénytelen 
túladni rajtuk. Majdnem nevetséges tölem- 
liteni, hogy a követelések összege, mely 
eredetileg 390,161 forintra rúgott, most 
alig emelkedhetett 479 frt. és 50 krnyi 
vételárig. így például egy báró Höuuig 
ellen szóló követelés 120,000 frt helyett 
csak 41 írtért kelt el: a tiatal Deym Blanka 
grófnő 20,00 > frtos adóssága 5 írtért ta
lált uj hitelezőt; Dessewffy Júlia grófnő 
59,530 frtos adósságát, pedig 45 írtért 
szerezte meg valamely vállalkozó szellem. 
Ezeken kívül voltak még számos igen ér 
dekes adósságok, melyek többnyire tőzsde 
diferenciák folytán keletkezvén, az árveré
sen a fentebbiekhez hasonló kelendőség
nek örvendenek.

— A to rok  seb esü ltek  ré sz é re  g y ű j tö t t
1 ipunk í. e. .97. szamaban érintett adományokról 
ezen vevényt vettük: Budapest 1877. szept. 28-au 
115. sz. A császári ottonnn fókonzulatus Budapes
ten öt forint 10. kr. és 85. decagramm tépes vé
telét elismeri melyet a „Pécsi Figyelő-* t. c. szer
kesztősege a császári ottoinan hadsereg sebesültei 
számára szives volt átadni és sajat kormánya ne
vében köszönetét fejti ki az adományozóknak ezeu 
nagylelkű ajándékáért. A fókonzul H alit.

— Lapunk mai szám ához a 
„Budapesti Napilap11 előfizetési fel
hívása vau mellékelve, melyet tisz
telt olvasóinknak kiváló figyelmükbe 
ajánlunk.

— Lapunk egy másik melléklete Ha
tás/. Istváu úr kir. tanfelügyelői tollúnk 
előfizetési felhívása legközelebb megjeleli"
„Baranyamegye tanügyi állapota* ciiuü mű 
vére. Szerzőnek ezen vállalata nemcsak a 
lelkészek és tanítók, hauem a müveit kö 
zönség mind ;n osztálya részéről is érdemli 
meg a pártolást.

— v. Kepes Kálmán pécsi divatáru ke
reskedőnek lapunk mai számában foglalt 
hirdetésére különösen felhívjuk a közönség 
figyelmét. Kepes úr divatáru kereskedése, 
mely a múlt hó elején „27 kros divatáru 
csarnok* ciiu alatt állott fen, az üzlet ki 
bővítése és dús felszerelések által városuuk 
bármely hasonló üzletével kiállja a ver
senyt s meg azon előnyös körülmény nyel 
is dicsekszik, bogy itt mind a/, árúk. miud 
az árak tekintetében a legsolidabb eljárás 
sál találkozik a közönség.

— A törők sebesültek részére 
szerkesztőségünknél adakoztak: F a r k a s  
M a g d o l n a  két darab ezüst forintot. 
Be n k o v i c s  Pá l  40 krt. — Öz v e g y  
J o b s t  J á u o s n é  szül .  Vi sy  J o s e f a
1.480 gr. tépést. — T a 11 i á n Ká r o Iy ué
2 irtot és 1,160 gr. tépést. — He i n e  r 
J ó z s e f n é  5 irtot és 1000 gr. tépést. — 
Hefne r  I l o n a  2 frtot. Lengyel Lilla 
1500 gramm tépést, özv. Lengyel Károlyné 
2 frtot. Lengyel Károly 4 frt. Á tépést ren 
deltetése felé azonual útnak indítottuk és fo
gadják nemes emberbaráti részvétükért az 
illetők meleg köszünetüuket. — Adakozá 
sok ti vább is elfogadtatnak.

1 R 0 D A L Ü  M.
H§ (Közigazgatási Döntvénytár.*) A 

kormány és kir. curia elvi jelentőségű ha 
tározatait és szabályrendeleteit tartalmazó 
gyűjteményes munkának első folyama meg
jelent. Dr. Dárdai Sándor a ministertauács 
tói nyert engeilélj’t ezen gyűjteményes 
munka kiadására s eunek címlapján Bárcy 
István minist, titkár: Dr. Kelemeu Mór 
oszt.-tanáesos; Dr. Kogler János oszt. ta 
náesos; Dr. Sehnierer Gyula oszt. tanácsos; 
Grllnvald Beruát minist, titkár: Kilényi 
Hugó oszt.-tanáesos; Leővey Sándor mi
nist titkár és Zlinszky Imre kir. it. táblai 
biró urak vanuak megnevezve, kiknek köz
reműködésével eszközöltetik ezen anyag- 
gyüjtemény, mely legnagyobb részben oly 
szabályrendeletek, sőt egyes coneret esetek 
elintézése alkalmából felmerülő oly minis 
téri határozmáuyokat tartalmaz, melyek 
természetszerűen a rendeletek tárában nem 
közöltetnek. Kiváló érdekkel bírnak még 
ezen első kötetben a választási törvény 
alkalmazására vonatkozó curiai határoza
tok, melyeket az ép most országszerte mű
ködő lélszólanilási bizottságok figyelmébe 
ajánlunk. Az összes auj-aggyüjtemény az 
egyes szakministeriumok szerint rendezett 
tárgymutatóval van ellátva, mely könnyű 
áttekinthetésével e munkának gyakorlati 
hasznosságot biztosit.
U j könyvek. A Franklin-Tarsulat Bu
dapesten ismét néhány, kiadásában újabban meg
jelent s igen csinosan kiállított könyvet küldött 
be szerkesztőségünknek, még pedig:
Bernül Gáspár adumai. élcei, apró freskukepei ea 
gazsiadai, összegyűjtő hátrahagyott özvegye a sza- 
markandi püspök. Ára fűzve 1 f r t 
Kubinyi Bajos. Az okszerű gazdáikéin alapéival. 
Kezdő- és kisbirtokosok szamara. V álogatóit fór-



r --ok 11 vitiii. 11 ízíhiiv* ubi'-ikkal. n ri füiiv*- 1 tt fiO *»r. 
I (m utatás a szabadalmak elnyerése. ia--gli *s.szab- 
lát.sa es atruhazasa körül követelnie eljárásról. A 
nwgjar korona területen lakó iparosok és honpol- 
_ nők sz imára. Szerkesztette l’aulekovicli Gyula 
Ara 20 kr.
Vértesi '.rnolil A fölkelő nap országa Regényes 
utaz; s Japánban. Sok képpel. Ara fűzve 2 frt.

Vilaílrtrlinelem I)r. Miiller Havid kézi 
k nyve nyomán irta Mangold l.ajos az aradi fó- 

vmnasiuiu tanóra I. kötet. A 448. oldalra terjedő 
k myv sajt* alatt van 1-sö füzete megjelent. — 
\z egésznek ára 3 frt.

SE Melmi'r Vilmos könyvkiadó hivatalában
(Budapesten Kalap-utca 4. sz., megjelent Monté- 
pin X regényének ,. \  liáz.isságtörés éninti*
vo.jk I, zete. Fordította franciából Alartontfv Fri
gyes. Ára egy tűzetnek 25 kr.

GABONA ÁRAK
a f. é. szeptember hó 1*9. tartott hetivásáron.

1. oszt. 11. ősz''. III . oszt.
Búza 100 klg. í’i‘. 11.50 ft. 10.90 ft. 1040
Kő - r^  r> n 9.40 SS 9.10 n
1’.' zs r n y. 7.7) V 7.53 •n —-.—
Árpa n n Tf 7.50 ff 7.00 n —.—

Z ó T  y, m 6.50 r, 6.40 n —.—
Kukorii*za 8.53 „ n —

Hajdina. 100 klg. ft.
Széna rt tt Tt 3 —
Szalma n n W 1.20

3 7 " i l t  t é x * )

Varró-iskola. “W
’ • •! ind,ltja, li'»gy n ő i 

■!!<• 1:1 Ülik k é M itíá é *

h e ti i>\()!íít nyitott
, o »*«■!• L é t e i  alapos oktatást ad 

i i , ,i; a rajzi t  a n és k i s z a-

.-/ - n’ i elfogad r u h á k a t  és 
e k e i  e l k é s z í t é s  végett .

L i . . N (i iin.ikiitc t sz. alatt a
|iosi., .-• el, "nében.

Ferencfy Júlia.

Lgy szoba
bútorral, —

belváros János-utca 4. sz. a. 

házban,  — í l / O l l l l t l l  lv l“

adandó.

liudai külváros, tő-ntea 15. sz. néh. 
Mohos, mos- Darnay Flóris tele házban,
köz I a gabo u  piachoz

a/ egész utcai lakás
.'.vagy 2  r é m b e n  is, mely különösen 
korcsmának hentességgei összekötve ajáu 
latos, azonnal bérbe kiadó, most még rö
vid időre értekezhetni a háztulajdonossal.

s;-)t (7 
1877 Hirdetmény. 2,1(1

Pécs sz. kir. város Tanácsa részéről 
ezennel köztudomásra hozatik, hogy a liely- 
bei Lakitsféle honvéd laktanyában körlil- 
hclöl 12700 f o r in t  k ö ü n é g s z á m l 
fá s sa l p ö té p i tk e z é s e k  és pedig nyil
vános árlejtés utján vállalkozó által száu- 
dékoltatnak foganatba vétetni.

Felhivatnak eunéll’ogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy ez érdemben f. évi 
o t* tober h ó  lO -én reggeli 10 órakor 
városház Il-ik emeleten levő gazdasági hi
vatalban tartandó nyilvános árlejtésre 
megfelelő 100/„ bánatpénzzel ellátva meg
jelenni szíveskedjenek.

Az erre vonatkozó feltétételek Leehner 
tanácsnok urnái a hivatalos órákban meg
tudhatók.

Pécsett, 1877. évi oktob. hó 2-án tar
tott tanácsülésből.

Pécs sz. kir. város 
T a n á c s a .

1051
1877

Árverési hirdetmény.
A pécsváradi közalap, kir. kerületi 

erdőhivatal részéről közhírré tétetik, hogy 
a Pécsvárad-bozsóki egyetem alapitv. ura
dalomhoz tartozó pécsváradi erdőgondnok - 
ságban az 1878-ik évi folyó vágásokból 
és az úrbéri rendezések befejezése után a 
községi legelőterületeken fennálló és az 
uradalom tulajdonát képező, összesen 11- 
e z e r  6 3 0  k ö b m é te r r e  f e lb e c s ü l t  
16881 t r t  é r t é k ű  fa tö m e g  lö v ő n  
a legtöbbet ígérőnek zárt írásbeli verseny 
tárgyalás mellett fo ly ó  év i o k tó b e r  
h ó  1 9 -k é n  d é le lő t t i  ÍO ó r a k o r  
felsőbb jóváhagyás fentartásával következő 
módon el fog adatni.

Zárt Írásbeli ajánlatok csak kellőleg, 
tudniillik bélyeggel, a megígért, szám- 
és betűvel értelmesen kiirt ár után számí
tott összegnek 10°/0-tóli bánatpénz és azon 
világos nyilatkozattal ellátva, hogy az 
ajánlattevő az eladási feltételeket ismervén 
azoknak magát feltétlenül aláveti, az 1877* 
d ik  év i o k tó b e r  h ó  14-lg  e s t i  6  
ó r á ig  fogadtatnak el, azon időn túl ér
kezett avagy feltételes ajánlatok tigyelembe 
nem vétetnek; a leendő legtöbbet ígérő 
a teljes vételárnak felét az árverés jóvá
hagyása után azonnal és legkésőbb a/. 
l8 7 7 * lk  év i o k tó b e r  u ó  ti A-én a/, 
uradalmi pénztárba készpénzben bér és 
tehermentesen hiánytalanul mulhatlauul le 
fizetni, a rendes vágásokban a fa vága- 
tását 1877 évi n o v e m b e r  h ó  3 -v a l 
megkezdeni és az erdőreudészeti szabályok 
szigorú betartása mellett a fadöntés s fel
dolgozást az 1878-ik évi l e b r u á r lu *  
h ó  1 0 -lg  és annak a vágás területekről 
a kitűzött erdei utakon való eltakarítását 
legkésőbb az 1878-ik évi m á ju s  h ó  I- 

eszközöltetni tartozik.
Az ajánlatok a pécsváradi m. kir. 

közalap, kerületi erdőhivatalba Pécsvára- 
don nyújtandók be, ahol a versenytárgya
lás a fen t kitűzött nap és órában tartatik 
meg.

I * "  Házeladás.
A barátok utcájában fekvő öl. számú 

emeletes ház szilárdul és igen díszesen 
épülve, szabad kézből eladó,. Értekezhetni 
a tulajdonosnál ugyanott.

h e l y b e l i  n y i l v á n o s  k e r e s k e 
d e l mi  l iö / .é p ln i i '.d a  f. é október 

1$ hó 1-éíől kezdve a Széchéuyitéreu, Ja 
ger féle házban 6. sz a. van.

Folyó évi oki. 15-én veszi kezdetét a 
k e r e s k e d e l m i  s z a k o k

esti tanfolyama
(Abendkurs.)

P ö rg é s  K d e , igazgató.

*i (• >i i*.v»t alatt nicgiclriitckert nem vállal
Í0i0;t.-5i.'£tf i• S/t»rk

\ \ u ; t  FK'JEN’OZ
I iptulajdonos.

II A \  > C fi K \1 I I K IS  J Ó /, S E I
■* s/t rkr<?t • Szerkesztő t-rs.

d - e t é s e ü s : .

A p écs i k ö x é n b á n y a ,  é s  g é p g y á r

részvénytásulat

rendes k özgyű lését
1877. é v i O k tó b e r  3 8 -á n  d. e. 10  
ó r a k o r  Pécsett saját helyiségeiben tar
tamija. melyre megjelenni kívánok az 
alapszabályok 25. t?-ra figyelmeztetnek.

Tárgyai:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő bizottság jelentése a száma

dás felett.
;í. Fél évi osztalék megállapítása.
4. Felügyelő bizottság kiegészítése.

Kelt az igazgatóság részéről 1877. 
évi Szeptember 28-án tartott ülésből.

K o s z t tá  .S z ilá rd  
társulati titkár.

25. 5. Minden részvényei, ki izavazati jogával élni 
akar, részvényeit a társulat titkárjánál há
rem nappal a közgyűlés előtt téritvéuy 

_____ mellett letenni tartozik.

Az uradalomnál adós, vagy azz.al 
perben álló telek nem árverezhetnek.

Továbbá közzé tétetik, hogy almi a 
kegyúri vagy az uradalom tüzelőfa szük
séglete nyeretik, az a feldolgozás és számba 
vétel után de csak az uradalomnál fenn 
álló, árszabály szerinti ár mellett a teljes 
vételárból levonásba bozatik.

Végül közhírré tétetik, hogy az illető 
eladási helyek mindenütt a helyszínén, a 
további részletes feltételek ellenben a pées 
váradi m. kir. közalap, kerületi erdőiiiva- 
taluál a hivatalos órákban megtudhatók 
illetőleg megszemlélhetek.

Pécsváradou 1877. évi október 3-án. 
t  jh á z y  l lé n e s , kerületi erdömester.

H ö l g y e k n e k
ajánl hat* az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált
ártalmatlan valódi

h u r u t é
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Ezen világhírű és felülmúlhatatlan 
bórszépitöszer pillanat alatt a legszebb. I 
természetesb ifjú arcszint idézi eló, a bőrt 
fehéríti, frissíti és finomítja, a lég behatá
saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idő 
alatt szeplöt, majfoltokat. orrvörösséget s a 
bor minden tisztátalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendőzöszert fölöslegessé tesz.

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50 
Kis „ „ „ frt 1.50

Kapható valódi minőségben

Pécsett: Sipőcz István ur
gyógyszertárában.

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít 
S ch w a rz  H en r ik

központi szétküldést raktára 
BUDAPEST,

Mária Valeria-utcza 9.

Többek közt 27-krért is rőt-, darab- vagy páron kint |

K é p e s  K á l m á n

D i v a t á r u - c s a r n o k a
I 'é c s e t t ,  fő p ia c * , a  ,Ni»dt*p“ s z á l lo d a  m e lle t* ,

ajánlja mindennemű s minden idényre való legújabb színezetű ruha- 
szöveteit valódi cosmonosi perkail-, s piket- és Schnürlbarchet , va o i 
gyolcsait és ehiffonjait fehér és színes gradlt, törlő- és asztalkendőket: 
asztalnemüeket, butor eziezet, csipkét, mo isselint fltggönyeket, barchctet, 
fehér és színes gyolcs zsebbkendőket, nehéz futó-szőnyegeket, harisnya
kat, selvem-nyakkötőket, kézelőt és gallérokat urak és hölgyek szamara 
chemisette, ripsz, diagonale, lüszterek valamint számos egyéb^ czikkeit 
rdf . darab- vagy páronkint -  és pedig összes áruinak jóminosege- es 
valódiságáérti szigorú biztosítás mellett.

Ezeken kívül a tömeges megkéresések folytán indíttatva ereztem 
magamat üzletemet olyképeu kibőviteni s a divatárukban olyan dús 
választékú és kitűnő minőségű divatánicikkeket beszerezni, jiogy az c 
tekintetben itt bármely üzlettel kiállja a versenyt. Midőn, ezelőtt 27-kros áru- 
csaliiokoiiiat i«cy íelszereltcm első s írban tekintettel voltam a beköszöntő 
őszi és téli ivadra, melyre is a ntlaut kapható minden szinti és kehnéjti 
női őszi és téli kendők és longscliawl-okat, posztó és gyapotkelméket 
úgy térti oint női öltönyökre, legújabb divatszerinti női esököpenyek 
és’joppuik a t. e. közönség lieeses ügyeimébe ajánlom. Selyem pokró
cok 6 ítélt, esőernyők 1 fttól 12 ftig. paplanok stb. szintén kaphatók 
üzletemben kitűnő minőségben és nagy választékban. Végül ajánlom 
a legújabb divata u. n. fekete termi és a fodrozott szálú női ruhakel
méket.

Vidéki megrendelések pontosan teljesittetnek és ruhakelmc-miu- 
ták kívánatra bérmentesen küldetnek. M  
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Többek közt nagy választék 27-kros kelmék en
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A pécsi kir. e f. tvszók telekkönyvi 
osztálya részéről közkirré tétetik, hogy 
Zvikker József felperesnek 30 forint tőke 
és járulékai miatt alperes Bernáth J*,zseí 
szabolcsi lakósuál biróilag lefoglalt a sza
bolcsi 28. sz. tjkvbeu felvett 27 uj/28 őr. 
sz. ház. belsőség és ehhez tartóz > 2/8 telek 
900 forint o. é. becsár mellett, úgy a sza
bolcsi 2,13 sz.tjkvben felvett (24(1 —24 < szer.) 
uj liszsz. föld és erre épült pajta 1:)0 frt 
becsár kikiáltása s az alább következő 
feltételek alatt közárverésen eladatni ren
deltetvén. arra határnapul 1877. évi o k 
tó b e r  h ó  ISI. napja és szükség esetén 
az árverésnek becsáron alól is eszközlésére 
második határnapul 1877. évi n o v e m b e r  
h ó  111. napja, mindenkor .S íabolew on 
a helyszínén d. e. 10 órára kitiizetik.

Feltételek:
I Az árverés kezdetével a becsár 

BP'/j. vagyis 90 frt o. é., illetőleg 15 frt 
bánatpénzzlil az árverező biró kezére le
teendő. mely a vevőtől az utolsó vételári 
részletbe számítás mellett visszataHatván, 
ezek tartoznak a vételár Vs részét az ár
verés után 15 napra, */3 részét az árverés
től számítandó két hónap és '/s részét az 
árveréstől számítandó három hónap alatt, 
mégis az összes részletet mindenkor 6c/0 
kamatokkal ezen törvényszéknél lefizetni.

2) A vevők az árverés után azonnal 
birtokba léphetnek, a tulajdonjogi bekcble- 
zés azonban akkor fog eszközöltetni, ha 
vevők az árverési feltételeknek eleget tettek.

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

4) Végre felhivatnak mindazok, kik 
a lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, igénykereseteiket jelen hir
detmény közzétételének utolsó napjától

; számítandó 15 nap alatt, elsőbbségi beje- 
lentvényeiket pedig ingóságokra nézve az 
árverés kezdetéig, habár külön értesítést 
nem vettek is, ezen telekkönyvi hatóság
nál benyújtsák, különben azok a végre
hajtás folyamát nem gátolván, egyedül a 
vételár fölöslegére fognak ufasittatni.

Kelt a pécsi kir e. f. törvényszéknek 
mint telekkönyvi hatóságnak Pécsett 1877. 
évi augusztus hó 31-én tartott iilésébői.

Kiadta
H e k le v a  B é la ,

kir. törvényszéki jegyző.

ü  -V" -V -aíí-ó ;<rr^ríc~.'sr r . ■ - * ' i ? - j ^ . ' - > y ii'SPr?3]
■ l.ecójubb div. és eleir. iliszitett nui ruhák IS, 20. 25, 30, 35 frt. es fellebb. 
: Felöltő (Paletos; 12. 15, 18. 20, 25 frt. es fellebb.

Itö\ iil il< rék jakui fln. sodr. szövetből 15, 18, 20, 25. 30 Irt. és fellebb.

I
%

I
í

Ksököpeiijek 10. 12, 15. 18. 20 fit. és fellebb.
Különtéle dísztárgyak a legnagyobb választékban, vagy kivanatra mérték után 8 óra 

idő alatt készít ,

DEUTSCH SÁNllOR-féle
£  fehérnemű- és mi-ruha divattara,
C B udapest. K irá ly -u tca  18. sz. a la t t ,  az .a ra n y  sashoz*.

Ugyanott a leggazdagabb készletben legújabb divatú őszi- es téli-szövetek 25 30 35 
40. 45 krajcáron es még fellebb kaphatók, 

k í Sodrozoit szövet minden szinben 45, 50, 5.5, 60 kr. és még fellebb.
X th ......................................................................I h u  v i o t l s z ö v c t széles 40, 45, 50 kr. széles 1. 1.20, 1.50 és 1.80 kr.

úri-

Flancil minden szinben 1.20 kr.-tól 1.80 krig.
Ternöszövelek 70, 85, 90, kr. 1. . 1.20, 1.50, 1.80, 2.— és fellebb.
Piquetparkut (Schnürl) fehér vagy színes 25. 30, 35, 40, 45, 50 kr. és fellebb.
Motre és Filéz ulsó-s/okny k 3. , 3.50, 4. 4.50, 5.— és fellebb.

Egyszersmind bátorkodom a nagyérdemű közönségnek sajat gyártmányomat 
nöi-fehérnemű készletemet vagy merték illan becses ügyeimébe ajánlani, u. iu. ;
Féri ingek gallérral vagy gallér nélkül kitűnő CkifTnu, Creton vagy lixlurt-szövelhül 

1.20, 1.50, 1.80, 2 . - ,  2.50 es fellebb.
Xői-iugek. pongyulkák és alsó-szoknyák 1.50. 1.80, 2. - 2.50. 3 .—.

Továbbá legnagyobb készletben rum burgi, ereasz és eérnavázznak, asztalaemflek. 
kanavasz. \auk iu . asztali és agyteritők, ottuman és sulaiiszönyegek valamint lung- 
si'hnlkendük. Piáid és télikeiiduk a legolcsóbb gyári áron kaphitók.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek. Árjegyzékek és minták kivanatra 
bérmenteseu beküldetnek.

Női ruhák megrendelésnél a szokuya eleje hosszúsága és agy derék beküldése kéretik. 
Nem tetsző urunemük becseréltetnek.

A köxeleilő
Ő S Z Í  és T É L I  I D É N  V II E

ajánlja a nagyérdemű t. ez. közönségnek m i n t  le g jo b b  és  le g o lc só b b  
p o sz tó  és g y a p j n  sző  v e te k  bevásárlási forrásául hírneves

G Y Á R I  K A  K  T Í  K Á T _____________

B n d a p e ti t ,  u j  b éc s i 
u t c a  3 . Hz. a l a t t .

Ugyanott mindenkor le g n a g y o b b  v á la s z té k b a n  a  l e g ú ja b b  b é l 
és k ü l f ö ld i  kabát, és nadrágnak való szövetek — valamint mindennemű P e r -  

,v ien -. Dos k i n - ,  T ü if e l - ,  L ódén* , k a t o n a i  és b é r r u h á k n a k  való 
szövetek dúsán felszerelt készlete található. — T. m e g y é k ,  v e t e r á n e g y l e t e k
és tűzálló intézetek rcszere szűksegleudő posztó-szállítások a legp mtosabban eszközöltetnek.

Minták nyilatkozattal: kármentesen küldetnek és a legcsekélyebb megbízás is legponto
sabban teljesittetik.
B fe . Azon urak, kik a fentoevezett ezég részére mérsékelt jutalekdij mellett működni akarnak, be

cses czimök megküldésére kéretnek.

P E L L  M Ó R

Titkos betegségek
és azok következményei —

a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyökereseu 
gyorsan és a szokott életmód megváltoz
tatása nélkül gyógyittatnak. —  ̂Végre 
kaphat*' egy s z e r  a kellemetlen láb -iz - 
/.a d á s  ellen. — Rendel naponta 11-től 
1-úráig P é c - e l t ,  a Deák utcai 1-ső szá
mú házban. 156.(0—15)
j g p  Levelekre gyorsan válaszoltatik.

Pályázat.
A péesi takarékpénztár igazgatósága 

részéről közhírré tétetik, hogy egy seged- 
könyvvivői állás 800 frt évi tizefés, I próba
év és a megállapított évi (izetraény kétsze- 
regéig terjedő, készpénzben vagy értékpa
pírokban nyújtandó biztosíték mellett meg- 
nyillott.

A pályázók ezzel felbivatnak, hogy 
a magyar és német nyelvbeni, valamint a 
kettős könyvvitelbeni jártasságukat, szak
képzettségüket, valamint feddhetlen erköl
csi magaviselet ükét és életkorukat igazoló 
folyamodványok folyó 1877. évi o k tó b er  
h ó  15 lg  alólirt igazgatóságnál headan- 
dók.

l’écsett, 1877. évi sept. hó 20-án.
A pécsi takarékpénztár 

245. (3 -2)_________ Ig a zg a tó sá g a .

3666 Mohácsi járás szolgabirójától. 
k. i. 1877

Pályázati hirdetmény.
A mohácsi járásban alakult közegész

ség! körök részére szervezett községi, ille
tőleg körorvosi állások választás utján, 
mindenhol a község házánál, a következő 
napokon és helyeken fognak hetöltetni:

1- ször: A mohácsi — a községi kór
ház kezelésével is meghízott — községi 
orvosi állás, Mohácsou 1877. évi octóber 
hó 16-án reggeli 9 órakor.

2- szor: Lancsuk. Babarc, K.-N’yáráil, 
Kölked, Versend, Szajk. Liptód községük
ből alakult községi kör szajki körorvosi 
állása Szajkón 1877. évi október hó 17-én 
reggel 9 órakor.

3 szór: X Bóly, Borjád, K.-Tőttős, 
l’ócsa, Szederkény. M uiyoród, Kéinéad, 
Olasz, líidor, Nyomja községekből alakult 
közegészségi kör n -bólyi körorvosi állása 
N.-Bolyban 1877. évi október hó 17-én 
reggeli 11 órakor.

4-szer: Dályok, Udvárd, Izsép, Maiss, 
N Nyárod községekből alakult közegész
ség! kör uiaissi körorvosi állása Maisson 
1877. évi október hó 18-án reggeli Dl 
órakor.

5 szőr: Somberek,Szabar.R.-flörcsöny, 
llohoka, U. S/.ekeső, Baar községeRből 
alakult közegészségi kör d szekcsői kör
orvosi állása D.-Szekcsőu 1877. évi októ
ber hó 19 én reggeli 10 órakor.

Az évi javadalmazás Mohácson 300 
a többi körökben pedig 200 frt.

Felhivatnak mindazon okleveles orvo
sok és sebészek, kik ezen állások elnyeré
séért pályázni óhajtanak, hogy kellőleg 
felszerelt kérvényeiket a megejtendő vá
lasztás kezdetéig alnlirtuál nyújtsák he.

Mohács, 1877. szeptember hó 12-dik 
napján.

S cy  L ajos,
240 (3 - 3) ______________szbiró.

savago gépét ílegújabb 
szerkeze
tűek, kön 
nyü jára

tuak, öt kiilömbö/.ő hosszasságra állíthatók, 
kézi erővel hajtva óránkint 300. kilogramm 
szetskát vágok legolcsóbb árakou vaspá 
lyához állítva ajáultatnak jótállás és próba 
idő mellett. Meghízható ügynökök keres
tetnek.

Map/arth és társa gépgyára Majna m. 
Frankfurtban. 198. (8 -2

syr. -Ó- -v ó

.'Távirat!
Sandringham.5, 

A kir. udvari maláta gyárnak^ 
P  Béeshen. (traben. Brauuerstrasse S.OT 
I^Kiildjen 24 üveg maláta kivonatot^ 
fa legközelebbi vonattal a walesij 
hercegnő számára. Wowerton álló-8 

i más.

Malhorough-llous Pali-Mail.) 
Igen tisztelt uram!

Legyen szives ő fensége a bér-; 
eegnő számára 12 üveg Hotf János) 

kivonatot mielőbb kUl-3f i *6
féle maláta 
deni.

rc K c n d e liu é u y c k  in s z t r iá b ó l .  ^
r Kérek 5 csomagot kitűnő rna- 
Pláta bonbonjából posta utalvány mel-3| 
S lett e cím alatt küldeni: Fritz Ká-^

oly es. kir. táborszernagy lsehlhau y  
Seugasse 304.

1T Ischl 1877. aug. 15,
-------  Ö

Dr. Fiedlcr orvos úr rendeletére^ 
fnezennel kérek nekem postautalvány^ 
^mellett csecsemőnek való maláta1̂
1 táplisztet (egy szelencével) küldeni.

Miglitz 1877. aug. 19.
$  Öze. Drkosch Mária.:

^ K a p h a t ó  P é c s e t t  a fiókrak-j 
|  tárban ZUCKERMANDL A. fliszer- 
K kereskedésében, Ferenciek utca.

Nyomatott 'I'aizs Mihálynál Fócaett 1877.


