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kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Orosz humanitás.
Hajmeresztő pusztítások és ke
gyetlenségek századokig eltartó és
el nem törölhető nyomai maradnak
ott, hová a képmutató, isteu kegyel
méből vérengző hóhérok cárja a ke
reszt jelvényét bitorló vad popák
által gyilkolásra, rablásra felszaba
dított vad hordáit elküldte.
Az ázsiai, úgy mint az európai
csatatérről özöuével jönnek a hirek
az emberiséget megbélyegző rémtet
tekről, miket a kereszténység és emb m ég oltalmának paizsa alatt az
emberi érzésből kivetkezett, a ke
reszténység lélekemelő és nemesitő
tanait soha sem hallott vad rabszol
gasereg elkövet az orgyilkosul meg
támadott békés, fegyvertelen muzul
mán lakosságon és annak vagyouán.
Egekig hat a védetleu maradt,
megbeesteleuités és kínzások után
meggyilkolt asszonyok és leányok,
ártatlan gyermekek jajkiáltá3a, bol
dogok még a férfiak, kik egyszerűen
kardra hányatnak, az imabázak megfertoztetnek, az épületeket feldúlják,
erőszakkal keresztelnek az egyedül
üdvözítő óhitű egyház keblébe, száza.iikint hurcolják a meglepett vidé
kek erősebb lakóit szibériai rabságra,
mintha a kegyelmes, békeszerető (?)
cár ezekkel akarná pótolni mészár
székre vitt rabszolgáinak elvesztett
ezreit.
A Dobrudsában asszonyokat sa
ját beleiken akasztották fel, gyerme
keket, aggokat a legvadabb szívte
lenséggel kinozva csak a kanibalisnnis által kigondolható módon g y il
kolták le. — A cár és a vezénylő
nagyherceg szemei előtt minden
strategikus cél nélkül pusztítják a
dunamenti török-bolgár városokat,
bombázván nem az erődítményeket,
hanem a vörös kereszt egyessége ál
tál nemzetközi szerződéssel kivéte
lezett kórházakat, — a magán háza
kat és a bolgárkatholikus templomo
kat is.
Nem is lehetett mást várni a
feketehegyi orr- és fülcsoiikitó, szá
zadokig rablásból élő zsiváuyok protectorától, csupa következetesség az,
nnt a tényekben látunk, a diplomá
ba hazugságait okos ember amúgy
sem veszi figyelembe. Noscitur ex
soeiis . . .
A vén, bűnös és gyáva Európa
hallgat.
Mennyi fekete vért pazaroltak el
akkor, midőn a porta néhány fellá-

TáR6á»
Török mozaik
Allah ve kari.

I.
Allah ve kari — Isten és n ő : — ez
az, mi a török előtt a legszentebb e föl
dön, és allahjára még féltékenyebb, mint
nőjére. Ezért is nem szívesen nézi, ha egy
hitetlen az ő isteni tiszteleténél jelen vau,
haremje pedig minden más férfiú előtt
„egy hétszeres lakattal elzárt helyiség.”
Allahjában és nőjében föltétlenül bízik a
török, vak odaadással csügg rajtuk s ta
lán épen ez okból tudja mások istenét és
nejeit is tisztelni. Krisztust például „hazreti
yssa* — nagy tiszteletű urnák — nevezi
az igazi muzulmán. De sem allakja, sem
karija nem voltak mindig érdemesek bi
zalmára. Az öreg, nagy tnrbános allali az
utóbbi időkben nem egyszer hagyta cser
ben „bornemissza* kegyenceit, s nejeik
elzárkozottsága olyan kíváncsiságot szült
köztük minden iránt, a mi ktint a világ
ban történik, hogy a pikáns kalandok a
török nők körében ma már nem nagy rit
kaság. — Az európaiak szoktak rendesen
a legveszedelmesok lenni a mélyen elfá
tyolozott török nőkre nézve. A fiamuri édes
vizek partján és a Tachszing-kertben, hol
minden pénteken száz meg száz török nő
sétálgat, ép olyan kokettenákat és szerelmi
kalandocskákat vehet észre az elfogulatlan
szemlélő, mint minálunk a sétányokon és
hali termekben.
Az egészen elfátyolozott török nő ki
zárólag csak a szemjátékra van utalva,

eredményre, jul. 5-én ismét közös ülést
voltak tartandók, a kiegyezésre azonban
nincs kilátás. (Jobb is lenne.)

(zadt bolgár zsiványt megfékezve,
fázok megelőzött kegyetlenségei által
j felingerelt katonái az elfogott rablókon boszut álltak, mennyit lótott• futott az angol diplomatia, vizsgála
t o t eszközöltetve a vétkeseket ke
gyetlenül megbüntetve, — mennyit
I kiabált az orosz rubelekkel megvesz
te g e te tt vén bűnös Gladstoue, félre
j vezetve az angol közvéleményt, —
mennyi garantiát követeltek a por
tától, nehogy a kegyetlenségek ismételtesseuek, holott viszont semmi
garantiát sem ajánlottak az irány
ban, hogy az áinok orosz által fel
bujtott. pénzzel, tegyverrel és lőszer
rel ellátott bolgár, szerb, bosuyák s
több más félvad nép újra és újra
fel ne lázadjon törvényes, most már
alkotmányos fejedelme ellen, — senki
sem szollal fel a hatalmak közt az
orosz égbekiáltó remtettek miatt! —
Hja a cár hatalmas, a szultán pedig
— szerintük — beteg ember.
Következetesség ez is a romlott
európai diplomatától. — Eleven em
lékünkben vannak azon kegyetlen
vérengzések, rablások, gyújtogatá
sok, kínzások és tagcsoukitások,
melyeket a camarilla felbujtott bé
rencei hazánkban elkövettek, a meny
nyiben a vétkeseket az önvédelmi
barcbau elfoglalt magyar honvéd
sereg el nem érhette, büntetlenül
maradtak mai napig, ott ült akkor
a szabadelvűnek csúfolt lord Palmerston az angol kormány élén, de nem
volt szava, hogy a féktelen dühöngő
zsarnokságot fékezze, a népjogot
sértő orosz invasiót távol tartsa.
Most is fukarkodik az angol kal
már politika, lesi a hasznot, mely
az orosz-török bábomból, mindkét
fél zsebéből az övébe hull, pedig
Angolország kiválóan az, mely mint
barátságos hatalom béke idején is
nagyban zsákmányolta kereskedelme
és ipara által Törökországot milli
árdnyi kincseket vonváu ki belőle,
de azért engedi a gyilkolást és rab
lást addig, — mig közvetlen saját
érdekei megtámadva nincsenek. —
Hol legyen e határ? ők tudják, de
azt hisszük, csalatkozni fognak, el
fognak késni az osztrák diplomatá
val együtt, ha csak a török fegyve
rek maguk vissza nem verik a rabló
támadást.
Seuki sem szóllalt fel akkor, mi
dőn a cár szabadságukért, alkotmá
nyukért ví vó lengyelek ellenében
kegyetlenkedett, pedig a lengyelek

csak zsarnokilag elkobzott jogaikért
szálltak síkra, persze a félvad bol
gárok, bosuyák, hercegovák és a fe
ketehegyi rablók, azok inkább párt
fogásra méltók, mint a civilizátió
keleti határőrei, a lengyel és magyar
nemzet!
Felbomlott, elveszett végkép min
den erkölcsi érzet az európai nem
zetközi ügyek vezetésében, megbom
lott az európai súlyegyen, ily ala
pokon az európai államrend, az
alkotmányos monarchia uralkodása
többé fen nem tartható, választani
kel Napóleon jóslata szerint a köz
társaság és kozák-uralom közt, mert
az európai mouarcbák tanácsadói
vagy rövidlátók, vagy nem tekintik
uralkodóik érdekeit, hanem esi k sa
ját ha8zukat, húzván mától holnapig
az erélyes közbelépést, bízván az
általuk kormányzott államokat a ked
vező sorsra, pedig az orosz nem a
fatum embere, hanem megállapított
terv szerint indult a török birodalom
és azután Európa leigázására.
Vajba ne lenne már késő akkor,
midőn a monarchák, belátva az őket
is fenyegető veszélyt, más tanács
adókra bízzák államaik kormány
zatát!

megválasztá a közvetlen alkudozásra al
bizottságát. — A bizottság tagjai kijelen
ték, hogy inkább engednek Magyarország
nak a quótánál csekély százalékot, semhogy
az adómegtérités kérdésébe ereszkedjenek
és a tiz évig már megszokott eddigi rop
pant előnyüket feláldozzák. — A magyar
bizottság pedig a quótakérdést nem akarja
előbb tárgyalni, mielőtt az adóvisszatérités
dolgában megegyezés létre jő. — Az osz
trák bizottság valamennyi egy szó ellené
ben elhatározta, felhívni a kormányt, hogy
határozza meg Magyarországgal azon
arányt, mely szerint a monarchia két fele
a 312 milliónyi közös függő adóssághoz
(állampénzjegyek) hozzájáruland. Ezen ja 
vaslat előterjesztendő, hogy a többi kie
gyezési javaslattal egyidejűleg elintéztessék. — A pénzügyminiszter ellenezte ezen
határozatot, noha maga is kívánná e kér
dést megoldatni, azonban a kiegyezés ha
tárolva vau a beterjesztett javaslatok által.
A megválasztott albizottságok jul. 4-én
közös ülést tartottak, melyben nem jöttek

háború feletti vitában nem találta meg
engedhetőnek, hogy azok, kik a közös
hadsereg és teljes felszerelésére kívánt
költségek megszavazását megtagadták,
most ezen hadsereg harckész állapotára
hivatkozzanak. — Érre a vita befejeztekor
tartott fényes beszédében Irányi Dániel
ezeket jegyzi meg: „Ha ezt a Deákpárt
hoz tartozott valamely miniszter, vagy a
volt Deákpártnak bármely tagja veti ellen
uckiiuk, azon részemről nem akadtam vol
na fel. De, hogy azon miniszter, a ki ve
lünk együtt bét éven át ugyanazon elveket
vallotta, hogy azon miniszter, a ki maga
is nem egy tételéta közös hadsereg költ
ségeinek megtagadandónak vélte; hogy
azon miniszter, ki velünk együtt azt tartja,
hogy a magyar és az osztrák hadsereg,
bár mindegyik önállóan szervezve a közös
veszély ellen hatalmasabb védgátat képez
het, mint a közös hadsereg; — hogy ő
tegye ezen ellenvetést, az megvallom vá
ratlanul jött. A t. miniszterelnök ur ugyanis
jóltudja, hogy mi az általános védkötelességet sohasem repudeáltuk, tudja nagyon
jól, hogy mi nem csak Magyarország, ha
nem Ausztria védképesességét és óhajtjuk,
tudja nagyon jól, hogy mi készen vagyunk
mindazon költségek megszavazására, me
lyek a magyar hadsereg felállítására szük
ségesek.* — Ezzel a miniszterelnöki hen
cegés ugyau kellőleg vissza lett utasítva,
azonban nékiink e részben még egy fontos
észrevételünk van, mert szerintünk nem
azoknak van joguk a hadsereg állapotd'a
hivatkozni, a kik a költségeket megszavaz
ták, —- hanem azoknak, kik eme költsége
ket, megfizették. — Pártunk, bár soha sem
járult szavazatával a közös hadsereg költ
ségeihez, többel, — tettleges fizetéssel járult
hozzá, mert tudja tisztelni a törvéuyt, ha
bár szavazata ellen keletkezett is, nem

de tudnak is ám nagy, szép fekete sze
mükkel olyan érthetően beszélni, hogy még
az is megérti őket, a ki egy szót sem tud
törökül.
A férfi szakálla segélyével beszél.
Többszöri végig simitás a szakádon jele
annak, hogy észrevettük a szép szem in
tését, hogy viszonozzuk a rokonszenvet s
hogy az illető nő szerelme után vágyódunk.
Ha már annyira ment az ember, hogy
végig simogathat szakálláu vagy bajszán
annélklil, hogy a török nő ezt látva —
felsikoltana, akkor már megnyerte a játé
kot. — Akkor a nő csakhamar módot és
alkalmat nyújt a báboritlan találkozásra,
miben féljenek vak bizodalma nagy elő
nyére van.
A török férj a világért sem megy neje
szobájába, ha annak ajtaja előtt egy pár
papucsot pillant meg. Evvel mintegy tud
tára adatik, hogy nőjének most látogatója
van. Természetesen nem szabad gyana
kodnia, hogy e papucsok nem egy női
látogató lábacskáiról valók.
Jaj azon vakmerőnek, kit ily rendezvous alkalmával valahogyan nyakon csip
a férj. Életét tette ilyeukor kockára. A
ház megszentelenitését s a nő megbecstelenitését ép úgy mint allah megsértését
leginkább halállal boszulja mega 13 p:>bás török. Erre vonatkozólag egy Widdiaben járt barátom a következőt beszélte el
nekem:
Egy 18 éves francia ifjú valahogyan
gyöngéd viszonyt kötött egy török ezre
des egyik nejével, az ezredes szolgái azon
ban szemmel késérték őket s az ifjút el
is csípték a mint a hárembe lopózkodott.

A szolgák röviden bántak el vele. LTrok
parancsára megkötözték, jól elverték s ez
tán egy nagy késsel valami borzasztó operatiót vittek véghez rajta, ezután pedig
elveitek tőle minden értéktárgyát s igy
mindenétől kifosztva kidobták az utcára.
Félholtan hevert ott az másnap reggelig,
a mikor a rendőrség a megyénkből oda
származott Tauszig orvoshoz szállította őt.
Két hóna]) telt el gyógyításába. Óráját,
láncát és pénzét, mit tőle akkor elvettek
— a büntető törvény ide vágó szavai ér
telmében — csak egy év múlva s hiáuy
nélkül kapta vissza.
A férjen kívül csak a fivérnek szabad
a nőt leplezetlenül meglátni.
A nők otthon rendesen csak térdig
érő szoknyában járnak. Megesik aztán az
is, ha egy idegen bevetődik egy udvarba,
melyben egy látyolatlan nő van, hogy ez
ilyeukor hirtelen fejére borítja a szoknyácskáját s elborítja vele arcát. A többi leplezetlcnség nem sérti náluk az illemet anynyira, mint az arcé.
Konstantinápolyban már sok reformot
vettek fel a nők, f'átyoluk olyan vékony
szövetből vau készítve, hogy azon át na
gyon könnyen vehetők ki az arc vonásai.
Vau ugyan itt is elég nő, kinek még a
szemét sem lehet látni a sürü fátyol miatt.
A lányok csak akkor öltik fel a fátyolt,
mikor az eladó lányok korát érik el s e
fátyolt még a kérőjüknek sem szabad fellebbeuteni. (Szegény törökök, beb gyakran
járhatnak úgy, mint az, ki zsákban macs
kát vásárolt!)
Ila az idegen nem törődik az allah
és a kálikkal, akkor a török a legbéké-

sebb, legszelídebb, legbecsületesebb és leg
jobb ember, vendégszeretete páratlan, mi
ről leginkább falu helyeken győződhetni
meg.
Ha egy idegen betér valamely faluba,
kötelessége a kijájánál jelentkezni.
„Neszderszem dzsumdzsuin'* ? ezzel fo
gad. Ha az utas valami segélyt pl. szál
lást és ellátást kér, kézen fogja s elvezeti
valamelyik lakoshoz:
Hajlandó vagy-e ezen utasnak három
napra kenyeret, vizet ivásra és fürdésre s
nyughelyei adni'? kérdezi a kijájá, s rit
kán van rá eset, hogy elutasítják. Ha a
török befogadott házába — egy bár a leg
nagyobb ellensége is — híven oltalmaz es
ápol, mert a korán rendeli úgy. A bárom
nap elteltével, eljő a kijájá, kikisér a falu
végéig, megmutatja az utat s „allah am inetola* üdvözlettel elválik az idegentől.
Persze jó, ha az ember tud a nyel
vükön. A más nyelvet beszélő idegen iránt
gyanakodó a török, főleg az európaiak
iránt, és nem ok nélkül. — Egy országban
sincs annyi u. m. „eatilináris existentia*
mint itt.
A török nyelvet a nép között hamar
lehet megtanulni. Egy néhány szó elég,
h o g y a z e m b e r magát megértethesse.
Allah ve kári! Isteuét és nejét nagyra be
csüli és híven őrzi a török. A hol istenét
nem tisztelheti, a hol nőjét nem tarthatja
Mohamed törvényei szerint, ott nem ma
rad meg a török s azért is hagyták el
mindig azon tartományokat, melyeket tő
lük elvesznek.
A török vért nem lehet mással ke
verni. A török nehezen vesz fői oly refor-

— A képviselőházi bankügy!
bizottsága elhatározta, hogy a bankügyi
előterjesztések tárgyalását sept. 6-áu fogja
folytatni. Tisza miniszterelnök egy hozzá
intézett kérdésre kijelenté, hogy az ország
gyűlés őszi ülésszaka sept. 15 éré fog egybehivatui. Az igazságügyi bizottság albizott
sága a biintetőtörvéuyköuyv szövegének
átvizsgálásával foglalkozott. Az ország
gyűlés végleges elnapolása ma vagy hét
főn történik.

— Az osztrák quóta-bizottság

— Az osztrák haladó-pártban
azon indítvány tétetett, ne vegyen részt a
párt a delegatió választásában, Rechbauer
kijelentette, hogy ő nem fogad el mandá
tumot a dclegatióba, s megválasztását el
nem fogadná; mert nézete szerint a dele
gatió mostani alakjában tovább fen nem
tartható, s az urakháza is rendesen kiszol
gált hivatalnokokat és katonákat szokott
bele választani.

— A lókiviteli tilalmat mely
a magyar minisztertanács határozata foly
tán 1876. nov. 21-én kelt rendelettel ki
mondatott, a pénzügyminiszter a hivatalos
lapliau közlött rendeletével a vámkülzetekre
és a tengerre is kiterjeszti.

— Kilmjt a ló lába. Egy igen
olcsó, majdnem ingyen terjesztett és azért
miniszterelnöki subventiós-szagu magyar
politikai napilap közvéleményt akar csi
nálni a keleti kérdésben, már t. i. olyant,
minőt a feketesárga klikk óhajt. E célból
vezetéknév nélküli közleményeket kohol a
vidékről, melyek a törökbirodalom felbon
tását, átalakítását, Szerbia és Bosnia meg
szállását sat. külömböző módon ajánlják.
— Bizony nagyon együgyü lehet azon
hirlapolvasó, a kit ily vastag humbuggal
clámitani sikerül.

— A miniszterelnök a keleti

Kiadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 22. szám alatt.
úgy, mint ama romlott íntelligentia, mely
a Deákpárt főtámogatója volt addig, mig
az ország kincstárából, a népadójából fej
hetett, mely azonban akkor is, most is
minden uton-módon igyekszik a honpolgári
terhek alól kibúvni s azokat másra hárí
tani. — Azért tisztelt miniszterelnök úr,
ha ön pártjával együtt kizárásunk mellett
fizette volna meg a közös hadsereg költ
ségeit, ha csupán saját pártjának fiait
soroztatta volna be ezen seregbe, akkor
talán volna joga úgy beszélni, amint be
szélt, de jobb lett volna hallgatni akkor,
midőn éppen pártjabeliéi vannak legna
gyobb adóhátralékban, midőu éppen ezek
érzik a véradó könnyebb végét, noha ők
viszik el az államjövedelmek oroszláu
részét.

— A mozgósításhoz.. A .Daily
Telegrapli“-uak itt következő fontos érte
sülése megerősíti, hogy Ausztria részleges
mozgósítást határozott el hogy Tisza Kál
mánnak a keleti kérdés s illetőleg a mozgó
sítás és Bosznia occupatiójára vonatkozólag
tett nyilatkozat csak szembe hintett por volt.
Juuius 27-én a bécsi hadügyminisztérium
ban értekezés tartatott, melyben jelen vol
tak a három vasútnak — az osztráknak
— az osztrák-lombard délinek és az állainvasutnak — igazgatói, úgyszintén az osz
trák hajózási társulatok igazgatói. A kö
vetkezők mentek határozatba: Az osztrák
Lloyd köteles a kormány rendelkezésére
20 szállító hajót állítani. A drávai és szá
vai két társulat minden szállító eszközét a
kormány rendelkezésére bocsátja; ezek
arra fognak használtatni, hogy azonnal
Eszék, Újvidék, Pétervárad, Sziszek, Gradiska és Brod stb. városokba szállíttassa
nak azon hadiszerek, melyek most Marburg, Prágerhof, Steinbrück, Zágráb és
Várasd katonai raktáraiban vaunak elhe
lyezve. Ennek úgy kell megtörténni, hogy
a vasutak túl ne terheltessenek. A két fo
lyó deltáján hadi raktárak fognak állíttatni
a Boszniában és Szerbiában működő had
seregek számára. A főátjáró Novinál leszen,
és Károlyváros, Ogulin és I’etrinia, szem
ben Sziszekkel vannak főraktárakul ki
szemelve, Novival vasút által fognak egybeköttetui. — Az osztrák déli vasut-társaság
utasíttatott, hogy forgalmát naponként két
vonattal, a Divaza Pola Itovigno vonalon
pedig egy vonattal szaporítsa. Szeged, Arad,
Mohács, Báziás, Orsóvá stb. állomások
lesznek a csapatok megálló helyei; kato
nai konyhákról már előre gondoskodnak
ott. A dunagőzhajózási társulat rendeletet
kapott, hogy egész kezelését katonai fel
vigyázat alá helyezze akkor.

O RSZÁ G G Y Ü LÉS.
J u u . 28-iki ül és. A sajtóval dol
gozó cukorgyárak adójáról szóló törvényjavaslat került tárgyalás alá. A pénzügyininister u. i. a cukorgyárakra kivetett
adók felemelését javasolja, mart háromszor
annyi cukort termelnek, mint a mennyi
után adó fizettetik. Simonyi Ernő erre ki
jelenti, hogy ez hazánk amúgy is csak
alig teugődő cukorgyártásának teljes el
nyomása lenne. S igy nem hogy az adót
felemelni, hanem addig, mig a törvényho
zás e tekintetben véglegesen intézkednék
mókát, melyek sajátosságából kivetkőztetik őt.
Különben az én szerény nézetem sze
rint senkinek semmi köze ahhoz, hogy a
török befogad-e ilyen reformokat vagy
nem, mert az európai: keresztény, gö
rög, a zsidó, örmény stb. a török orthodox gondolkozásmódja mellett ugyancsak
keveset szenvednek. Ha valami oka az oz
mán birodalom bukásának, úgy az nem a
töröknek makacs ragaszkodása az ősi szo
kásokhoz, hanem az ott tartózkodó sok
idegen, keresztény és zsidónak ravaszsága
és igazságtalansága.
Törökországban pl. egy idegen ország
alattvalói, ha itt a legvirágzóbb üzletek
kel bírnak is — nem fizetnek adót. Egész
serege az idegeneknek gyűjt itt vagyont
s még annyit sem fizetnek a török állam
pénztárnak adó fejében, mint a legszegé
nyebb bocskorfoltozó török.

I p a r és művészet.
A kalocsai érseki székesegyház tizen
ötezer forintnyi költséggel egy uj orgonát
nyert, melynek lélekemelő hangjaiban a
hívek már m. e. december óta gyönyörköd
nek, teljesen azonban csak e napokban
készült el. — Megemlítjük e müvet, mert
az egy pécsi iparos-művésznek: Angszter
Józsefnek készítménye.
A „péter fillérek* lapjának egy ka
locsai tudósítója következőket írja ezen leg
újabb szerkezetű s birodalmunknak aligha
nem legjelesebb orgonájáról:
„Már maga az orgonatest imposans és
izlésteljes és 7 tükrében levő 65 drb 16‘

— a cukoradót a magyar korona terüle
ten ezennel megszüntetni kellene. Bármeny
nyire is belátták a képviselők Simonyi e
szavainak igazságát, mégis nem az ő, ha
nem a minister javaslatát fogadta el cse
kély többséggel a drjssirozott kormánypárt.
A hazai cukorgyártásra tehát ezzel keresz
tet vethetünk.
Jun. 29-iki ülés. Az ülés első felét
azon kérdés eldöntése fölött támadt vita
toglalta el: ha váljon helyes-e, hogy mig
a képviselőház királyi leirattal elnapolva
lesz, a ldig a képviselőház bizottságai mű
ködjenek, mi érdekében lévén a kormány
nak, ellogadtatott. Ezután a keleti vita
fölötti discussio következett, melyben a füg
getlenségi párt részéről Orbán B., ki a
törökországi viszonyokat 14 évi ott tartóz
kodás után ismeri, szólalt fel kitünően,
semmivé téve Kállay, Pulszky és Márkus
szláv szellemit s Bosznia annectátására
célzó beszédét, valamint Folyt agyafúrt
pánszláv okoskodásait.
J n l i u s 29-iki ülés. Irányi Dániel
egy hosszabb beszédben felel Kállaynak
pánszláv szellemű nyilatkozataira. Ezutáu
pedig a miniszterelnök azon interpellátióra,
mely szerint: van-e tudomása a kormány
nak a pánszláv izgalmakról és szándékozik-e ezek ellenében fellépni? — azt feleli,
hogy mindeddigelé semmi néven nevezendő
aggályra okot szolgáltató ily mozgalom
nak tudomására nem jutott, de ha netán
előfordulnának s tudomására jönnének ily
esetek, akkor a törvény teljes szigorát
fogja azokon alkalmazni, kik ilyenekben
vétnek, — kijelenti továbbá, hogy a dunai
hajózásunk, a mennyire ez a népjog és a
háború által igazolva van, biztosított fog
maradni.
Jul. 2-iki ülés. Az alig másfél óráig
tartott ülésen a közös ügyek tárgyalására
kikiildendő tagok megválasztásán kivltl
semmi érdemlegesebb nem történt. E vá
lasztás ugyan e napon a felső házban is
megejtetett. J ul . 3. ülés. Jelentéktelen
administrativ ügyeket intéztek el. (Még
egy gyűlés fog tartatni a szentesített tör
vények kihirdetése végett s aztán két hó
napra elnapoltatik az országgyűlés.)

nyerni. Ugyancsak Londonból parancsot
kaptak a galaci, brailai és szulinai konsulok, hogy az oroszok által a Dobrudzsá
ban elkövetett iszonyatosságokról jelentést
tegyenek. Az angol közvélemény most már
teljesen a török mellett van.
A pánszláv bizottságok az orosz fő
hadiszálláson lázas tevékenységet fejtenek
ki, az emissáriusok nagy része már elment
küldetése helyére. Zimonyból jelentik, hogy
kettő a cár környezetéből valók megérke
zett Belgrádra, a bolgárokhoz intézett cári
kiáltványt is a pánszláv bizottság titkára
szerkesztette, egy másik Belgrádon vau
nyomtatás alat:, melyet előre megküldték
Rodichnak Ragusába. A török kormány
mindezekről értesítve van. — A lembergi
egyetem theologiai facultás 18. hallgató
jánál házmotozás tartatott, azt állították,
hogy sociálistikus irányú röpiratokat és
leveleket foglaltak le náluk, azonban az
aligha való, mert más volt ott készülőben,
a mit Bécsben restéinek bevallani.
B écs. Az osztrák kormányban éles
válság ütött ki, minek következményéül
tekinthető az Auersperg-kormány lemon
dása, mely a legközelebbi napokra váratik. A kormány bukásának okát a kiegye
zési tárgyalásokban fölmerülő nézetkülömbségek adják.
B e r l i n b e n egész Németországra el
rendelték a lókiviteli tilalmat, melynek az
ottani beavatottak határozottan oly magya
rázatot adnak, hogy ez a franciák ellen
irányul s e tilalom Németország fellépése
előhírnökének tekintendő. Ha e combinatio megvalósul, akkor Oroszország legerő
sebb barátját veszíti el. Mindebből nem
épen alaptalanul egy általános európai há
borút lehet jósolni.____

melyeknél az oroszok szenvedtek vereséget.
— Mindkét hadseregnek e látszólagos tét
lenkedése mindenesetre egy nagyobb mér
vű s talán sok tekiutetben döntő csatára
való előkészülésnek tekinthető. A legköze
lebbi napok hírei aligha nem meglepő ese
ményekről szidnak majd.
Az oroszokkal valami 4000 oláh is
átkelt a Dunán tettleg bebizonyítandó, hogy
rablási és fosztogatási szándékból lógtak
fegyvert.
Eddigelé mintegy 11 dunamenti város
lett részint összebombázva részint fel
gyújtva. Rusztsuk. Nikápoly, Braila, Gyúrgyevo, Viddin, Kalafat szenvedtek legtöbbet.
Görögország még nem izent hadat a
portának, a mi különben legközelebbre
várható.
A tegnapi póstával érkezett hírek uj
győzelmeket, jeleznek a törökök részéről.
Alaskernél (Ázsiában) az oroszok egy nagy
vereség után vizszahúzódtak s igy kény
telenek voltak Kars ostromával felhagyni.
Turtukainál az orosz hadsereg egy része
áttörni akart a Dunán, de visszaveretett,
úgyszintén Belovánál és a Janira hídnál
is. Ázsiában a törökök mindenütt vissza
nyomták az oroszokat, úgy hogy most már
támadólag lépnek fel ott s mint a legújabb
tudósítások szólnak, már orosz területre
léptek.
B e l g r á d b a n e hó 1-én megnyitotta
a fejedelem a skupcsiuát. Megnyitó beszé
dét nem fogadták nagy megnyugvással,
mert a semlegesség fentartását a nép óhaja
ellenére nem a leghatározottabban fejté ki.
Különben a szerb skupcsina határozottan
a háború ellen van s igy a szerb hadse
reg actióba lépése egyelőre még nincs ki
látásban.
____

A háború.

A tornászat! póttanfolyam elma
radása s annak okai.

Dunaszekcsői levelek.

A keleti háború színhelyén kívül csak
Franciaországból érkeznek hírek, hol MacMahon, a köztársaság elnöke, nagyban,
de mindamellett alattomosan teszi az elő
készületeket a királyság visszaállítására.
Az orleansi hercegek szinte nagy tevékeny
séget fejteuek ki a királyi koronának ré
szükre való meghódítása végett. Ezek el
lenében képzelhetni, mily ellensúlyt kell a
köztársasági pártnak alkotni. A kamarai
uj választások szeptember hóban lesznek,
a megyei bizottságok részleges megújítása
pedig októberben. Erre vonatkozólag már
utasittattak is a megyei praefectek, hogy
Mac Mahon munkáját könnyítsék.
B r ü s s e l , jul. 3. Az egyházi és ki
rálypártiak Franciaországban szoros szö
vetségre lépnek. — Az itteni muszka körökben általános a nézet, hogy a muszka
hadjárat dugába dőltnek tekinthető.
Róma. Mivel a pápa nem képes hi
vatala minden ügyeit elvégezni, azért a
eougregatió főbbjeinek nagy számú ügy
iratot adott át aláírás és elintézés véget
— Az orvosok meg fogják kísérteni a pápa
lábát operálni. Baude báró tegnipeiőt smeoni bibornok előtt kiföjté, hogy a mo
narchikus eszme Franciaországoan igen
előrehaladt, és ha a tábornagy akarná a
monarchiát proclamáihatná, de Mac-Manón
188U-ig meg fogja tartani kezében a ha
talmat.
P r á g a , j un. 30. A Prágában terve
zett Húsz-ünnepélyt a rendőrigazgatóság
betiltotta azon indokolással, hogy e tünte
tés nyugtalanítaná a katholikus lakosságot.
Lo n d o n , j ul . 3. Az angol középten
geri hajósereg e Besika öbölbe vitorlázott
el — A „Standard" ezt irja: E mozdu
latnak célja az elővigyázat és nem Török
ország segélyezése. A „Morning Fost" azt
jelenti, hogy a hajósereg erősbitést fog

Az orosz hadsereg 8. és 14. hadosz
tálya Sistova és Zimuicánál átkelt a Du
nán, azonban nem minden ellentállás és
vesztesség nélkül, mert csak az utóbbi he
lyen mintegy 30000 embert vesztettek. Ezen
átkelés alkalmával a cár egy proclamatiót
intézett a bolgárokhoz, melyben azoknak
„felszabadítást" „önállóságot" Ígér, minek
kivívására természetesen az ő „közremű
ködésüket" is kéri. Az előre küldött pán
szláv izgatok jó eleve gondoskodtak, hogy
c proclamatió lelkesedéssel fogadtassák.
Ezen izgatok még azzal is biztatják a né
pet, hogy a török leveretése után majd
Magyarországba jönnek „a szláv testvére
ket felszabadítani." Ilyen határtalan szem
telenségekkel izgatnak most ott lenn.
Hogy az oroszok átkelése nagyobb
ellentállásra nem talált a törökök részéről,
azért majdnem a vétkes tétlenség vádjával
lehetne ez utóbbiakat illetni. Lehet azon
ban, hogy ezt számításból tették. És pedig
az oroszok eddigelé több helyütt és több
kisebb csapatokban keltek át, melyeknek
egyesülését több dunamenti török vár neliczdi. Lehet, hogy a törökök ezen elkülönzött, egyes badesapatokkal szemben fej
tik majd ki fő tevékenységüket.
Ázsiából már sokkal kedvezőbb hírek
érkeznek. Itt a törökök határozott előny
ben vannak, a mennyiben az oroszokat
mindenütt visszaverik.
A montenegrói török hadsereget is
méltán me .-illeti a „csők jasa." Nip'ól
•t>pra közelednek a montenegráeok tő
fészke: Cettinje felé, útközben mindenütt
megverve az ellen állókat. így legutóbb
Moraesa nn-ll ti 50ÚÜ montenegrói közül
ötszázat küiuiek a más világra.
A török hadtest az egyptomi hadsereg
által jelentékeny erősítést kapotr. Az egyptomiak, kik Hassán herceg vezérlete alatt
siettek a törökök segélyére egytől egyik
fegyelmezett, edzett s a veszélyeztetett val
lási éredekek által a fanatismusig felbáto
rított katonák.
Ujabbi hírek szerint egészen tétlenül
töltik az időt a Dunán átkelt oroszok
mintha csak kerülnék az ütközetet. De a
török is tartózkodó itt. Az összeütközések
csak apró csatározásoknak mondhatók ed
digelé, milyenek a sistovai és a bjelai,

A múlt években néptanítók részére
Pécsett megtartatni szokott tornászati pót
tanfolyam az idei szünnapok alatt nem lesz
megtartva, mert olyannak városunkban
leendő rendezését a min. úgy látszik, tel
jesen elejtette, ami mindenesetre nem ked
vező jelenség. Az ok kétségkívül a múlt
évben keresendő, midőn már az a jelent
ke ’.ők csekély száma miatt megtartható
nem volt. Hogy Baranyamegye néptanítói
Basedow és Guts-Muths idegfeszitő tudo
mányában a tökély fokára küzdötték volna
fel magukat, alig hihető, igy tehát az ál
lamkincstárnak 23000 írtja, melyet a dí
szes tornacsarnok felépítésére és felszerel
vényeire részben segélykép, részben kamat
nélküli kölcsönben — több évi törlesztés
kötelezettsége mellett — adott, nem hozza
meg azon szellemi ka uatot, melyet neve
zett összegnek e célra való befektetésétől
méltán várhatott volna, tekintet nélkül
arra, miként ezen póttanfolyamok alkal
mával működött tanárok külön díjazásban
nem részesittettek.
Éu pedig a tornászatra, különösen a
k a t o n a i r e n d g y a k o r l a t o k r a , to
vábbá a szergyakorlatok elemei tanítására
— magasabb nczponthöl indulva ki —
igen nagy súlyt f kletek: mert azzal, amint
egyrészt a tornászat célia elérése lehetővé
van téve, külöuöseu a sz ibad- és katonai
-rndgynknrlatokkal oly célt is érhetünk el.
n e | y könnyén főfényezőkép szerep dhet
akár hadi budgetünk, akár ha tetszik, ál
lami háztartásunk rendezésének is. Már ha
egyéb megdönthetien érvek nem szólnának
is a tornászat szükségessége mellett, ez is
elég ok volna arra, hogy annak fontossá
got és messze kiható eredményt tulajdo
nítsunk. Oly korszakot élünk a felvilágosultság és bumanismus e századában, hogy
maga az önfentartás ösztöne is szigorúan
megköveteli a nevelésnek spártai iránybani
vezetését és fejlesztését. Nem hiszem, mi
ként ezen következtetés ne lenne eléggé
találó. Csakhogy természetesen ennek ki
viteléhez a kellő eszközök nincsenek meg ;
a vasmarok, mely a keresztülvitelre hiva
tott volna, béna, mert mozgató rugója —
az anyag — hiányzik. Mégis azonban az
előirt gyakorlatok keresztülvitele segélvé-

8' és 4' magas nagy cinsipjaival a székesfőegyház díszét nagyban emeli. Ha még
megemlítjük, hogy a mü magassága 5 tel
jes ö l= 9 m. 50 cm., a díszítményekkel 10
m. 40 cm.; szélessége pedig 6°=11 m. 40
cm.: ha e mellett tigyelembe veszszük a
renessance-stilt, a gazdag aranyozással
ellátott faragványdíszítést, az antik-tölgyszin jó benyomásu festését: mondanunk
sem kell, hogy már maga a külső nagy
benyomást gyakorol a szemlélőre.
Sokkal imposansabb azonban a mű
akkor, ha lélekemelő hangjait halljuk. A
principál jellemzően erős és énekszerü; a
fuvolák sajátos kedves zöngésüek; a cin
ből készült travers fuvolák és pucolok hű
utánzásai az eredeti hangszereknek; a
gamba és varázs-hegedű csaknem valódi
hegedühangok; a trombiták sajátosan trombitaszerü zöngésüek, a panaszos vox humana a legkellemessebb siró zengzettel bir;
a vox coelestist-t emelkedett violin zengzet
jellemzi, s a hoboe trombitaharsouája egé
szen feledteti, hogy e hangok orgonából
jönnek.
Emeli az egyes hangok gyönyörű zön
gését, hogy minden egyes hangcsoport erős
és tömör intonatioval bir, s hogy plenojátéknál a mű oly hangerőt fejt ki, misze
rint 35 hangjával sokkal nagyobb temp
lomot is teljesen betöltene. Hogy is ne,
hisz minden egyes hangváltozat, mint solohang is elegendő erővel bir, úgy hogy min
den egyes változat önállólag is kezelhető.
S honnan az egyes hangok e sajátos
zengzete és eme rendkívüli ereje?!
Ezt azáltal létesítette itt a szerző, hogy
minden egyes hangváltozatra kUlön-külüu
és más más erejű légnyomást gyakorol,

ami alig van hazánk egyetlen orgonájá
ban is létesítve. A kettős főszéltartón kívül,
mely két lábitóval ellátva, egyik toronyban
van elhelyezve, van még más 5 kisebb
nagyobb mellékfuvó az orgonában. — A
legerősebb szél, mely a főszéltartó részé
ben van, és 12 cm.—46 foknyi erővel mű
ködik, az orgonában levő légnyomatu gép
mozgását eszközli. — A széltartó II. ré
szében, mely az előbbitől szelep által elzártan és önállóan is működhetik, 10 cm. erős
ségű szél van, s ez a pedál nyelvsipjaira
működik. — Egy másik, 9 cm. széllel, a
főhangokkal van összekötve. A pedál alap
hangjai ismét másik széltartóból nyerik a
szelet, mely 8 ‘/2 cm. nyomerővel bir. A
felső műben gyengébb, de itt is 8 cm. erős
ségű szél működik. — A szélladák leg
nagyobb részben tölgyfából vannak, igen
szilárdan s újabb francia mód szerint készitvék, s kétszer fényezettek.
A hangok tervrendezete (disposition)
igy következik: 6 változat 16' — 16 vál
tozat 8', — 6 változat 4' és 2 változat 2'ból áll, s emellett van még 3 quint- és 2
vegy-hang (mixtúra). Közelebbi jellemzé
süket illetőleg 9 principál, 9 nyitott, 6 du
gott fuvola-hang, 6 gamba, 5 nyelv-hang.
— A mü felső részében kiválóan a gyen
géd hangzat van megvalósítva, s a silvestrina becsukott redőzettel játszva csak viszhangját adja a valódi hangzatnak. A quinthangok azonban itt sem hiányzanak, minő
pl. a 16' és 8' dugott violiu-principal, mely
által a felső mü hangjai is annyira meg
erősödnek, hogy a többinek megfelelő hang
erővel bírnak.
A mü 35 hangzó változattal, 3 segéd
változattal és 8 combinations pedállal bir.

A hangok két manuálra és egy pedálra
vannak beosztva, melyek közól a manual
4 ‘/j octav = 54 billentyű a pedál 2*/4 ;27
billentyű terjedelemmel bir, Manualok sze
rint következő a hang beosztás. Az első
vagy főmanual 14, a felső manual 12, a
pedál 9 változatott számlál. A manualok
haugváltozata csuszkarendszerre (Schleifsystem) van alapítva, s minden manual két
oly széíládával áll összekötve, melyek nyí
lásán egész künyedséggel lehet a szelet
azon sipkarhoz vezetni, melyre szükségünk
van. Az első szélládán áll a homlokzat
alaphangjaival, a hátulsón állanak a mel
lék-, nyelv-, és vegyhangok, melyeket egy
egy szeieptyü segélyével úgy el lehet egy
mástól zárni, hogy az illető sipkar, mely
t. i. az esetleg elzárt szélládán áll, — ha
mindjárt a mutatio nyitva is állana, han
got nem ád. A felső mü emellett chalusinredőzetbe van foglalva, mi által formaszerü
crescendot és decrescendot lehet a játék
ban előidézni.
A pedál hengerrendszer (kugelsystem)
szerint van alkotva, még pedig úgy, hogy
a kétnemű nyelvsipok kulön-klilön elzárhatók. Ezen hengerrendszer megbecsülhetlen és eléggé alig méltányolható előnye
az, hogy egyetlen lábnyomással a pedál
összes hangjait ki lehet nyitni és el lehet
fokozatosan vagy egyszerre is zárni, anél
kül, hogy a játékban legcsekélyebb fenakadást okozna. Ha pl. piano vagy közép
erős játékhoz 2—3 mutatiot kihúzunk, s
azután az egész pedált akarjuk teljes ere
iében hallani, akkor egy lábnyomással bo
kell nyomni a közös lábuyomantyut, s ha
azután ezt későbben újólag felemeljük,
csakis azon mntatiok adnak hangot, rae-
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vel is tagadhatlanul sokat könuyithetncnk,
főleg honvédelmünknél. A gyakorlati ered
ményt ugyanis nem lesz nehéz az előzete
sen elmondottakból levezetnünk. Így az
egyes mozdulatok — sorok alakításában
sat. kevéssé is gyakorlott fiúnak, annak
még tökéletesb megtanulására kevesebb
idő kell; vagy ha ezek elemeiben teljesen
jártas, a tanítás ott veheti kezdetét, ahol
az iskola megállapodott, s melynél tovább
haladnia nem tartozik megoldása körébe,
így természetesen a gyakorlatok tanítására
kevesebb idő szükségeltetvén, a meggaz
dálkodott idő, ha valahol, úgy itt bizony
pénz.
. .
S hiszem, miként értelmes tanítóink
mindezt belátják, fel is fogják; s mégis,
ha nem bírnak mindannyian a kellő jár
tassággal: mi okozhatja az elmaradást,
főképen ha hozzá tesszük, miként a kor
mány nehéz pénzviszonyaink közt is a ta
nulni törekvőket mérsékelt napidijban (60
kr.) szokta részesíteni? Hej! sok neve, sok
oka - foka van ennek. Szegény néptanító,
ő legyen a tudomány postillonja, a népne
velés mindenese — amint az is; oldjon
meg a gyakorlatban oly kérdést, melyre
a paedagogusok még elméletben sem állí
tották fel a helyes képletet, s hogy azt
feltalálják, arra a gyakorlat embere fejét
rázza; viselje lelki türelemmel és tetézze
újabbal a terhet, melynek ólomsúlya alatt
ereje úgy is roskad; s mindezen sokat
azon sótalan falat kenyérért, mely neki
kijut, nem azért, hogy éljen, hanem azért,
hogy rajta sorvatagon rágódván, az élet
kínjait növelje.
Tanítóink nagy része sorsának hű
képe ez!
____
U —sz.

XI.
A bírói számadások feltüntetése utáu
még egy szót kockáztatunk az ominosus
véd g á t ügyében, mely most reánk nézve
szintén a sokféle alakban megjelenő és
kisértő t e n g e r i k í g y ó , rémitgetve ben
nünket távolról és közelről; no de semmi
majd ennek a kígyónak csontváza is a
múzeumba kerül annak idején és bámulni
fogják az utódok s csodálkozásukat fejezendik ki, hogy ily h i t v á n y s á g is ké
pes volt bennünket rémiteui, izgatottságba
hozni.
Ez ügygyei összefüggésben fölhozom,
mit a lapokban a képviselőház jun. 16iki gyűléséről olvastam (P. U.): „ I r á n y i
Dániel a folyók szabályozására tett volt
indítványt és azt most indokolta. Hivat
kozott az árvizek pusztisására s gyors és
általános rendezést kíván, külföldi szak
erők kihallgatásával, az ország összes vizszabályozási viszonyainak tekintetbevéte
lével; lelkiismeretére hivatkozva kéri a
minisztert, fogadja el a javaslatot és has
son közre ama munkálat minél előbbi be
terjesztésére. P é c h y közlekedési miniszter
Irányi indítványát nem tartja célszerűnek
mert az általános vizsgálat és szabályozást
kíván, a mi éveket venne igénybe. Most
nem lehet egyébről szó, mint fenyegetett
v á r o s a i n k v é d e l m é r ő l . Első helyen
a fővároséról, azn'án a vidékiekéről. De
éhez huzamos fölvételek szükségesek. Ili
ezekkel készen lesznek, azonnal megteszi
a kormány, a mit a mai körülmények
közt tehet. Kéri ennélfogva az indítvány
mellőzését. A h á z nem fogadta el tár
gyalásra Irányi indítványát."
Ez aztán valami nagyon épületes!
Nem kell általános, az országra kiterjedő
vizszabályozási terv, mert ez éveket igé
nyel; mintha bizony csekély fáradsággal
nagy dolgokat lehetne művelni. Hadd tart
son éveken át a munkálat, csak jó, hasz
nos és alapos tudományuyal készült, legyen!
Úgy látszik, a közlekedési miniszter is a
v é d g á t é p i t ő k sorába tartozik; azok
közé, kik toldozni-foltozni tudnak és akar
nak, de a r e m e k m ű kiállításától bor
sódzik a hátuk! Dacára ennek, mégis
mond valamint előnyünkre, midőn hangoz
tatja, hogy „ f e n y e g e t e t t v á r o s a i n k
v é d e l m é r ő l " kell legelőbb is gondosIyek előbb ki voltak huzva. Ha a nyelv
hangokat nem kívánjuk hallani, egy láb
nyomás elég a zárszeleptyük elzárására,
valamint elegendő leend annak kinyitá
sára is.
így áll a dolog a mauuál-hangok össze
köttetését illetőleg is. Egyetlen lábmozdu
lattal kinyithatjuk és elzárhatjuk itt is a
zárszeleptyüket, amint egyik vagy másik
hangot hallani akarjuk, vagy ellenkezőleg. A
manualok egyes változatainak összekötte
tése rögtön minden legkisebb zörej és leg
csekélyebb nehézség nélkül történik, úgy
hogy a pianissimoból fokozatosan vagy
egyszerre át lehet menni a fortissimóba
anélkül, hogy a játszó csak egy másod
percre is kényszerittetnék kezét a elaviaturáról felemelni. A rögtöni átmeneteinél
egyszerre ki kell nyitni, vagy be kell csukni
a zárszeleptyüket, a fokozatos crescendo
vagy decrescendo játék pedig úgy eszkö
zölhető, ha lábnyomás által a zárszelep
tyüket egymás után kinyitjuk és elzárjuk
a mi magán a claviaturán legkisebb fenakadást és legcsekélyebb mozdulást sem
idéz elő.
A műnek ezen és sok egyéb jeles
sége a légnyomatu gépezetnek köszönhető,
melyet Angster már a 20-dik újon készí
tett orgonában oly sikerrel alkalmaz. A
légnyomatu génezet, melynek javított alakbán való alkalmazása kizárólagos szaba
dalma, az orgonámlivészet terén igen jelentékeny találmány, mert mig egyzészről
a crescendo és decrescendó játékot annyira
megkönnyíti, miszerint ha mindkét manu
ált vagy esetleg 3 —4 mamáit összekötünk
is, a játék még akkor is könyebb, mintha

kodni; és épen ez az, mit mi a mohácsi
szigeti védgát ellenzői óhajtunk és sürge
tünk; mert mit használ nekünk, ha mind
járt 51,000 holdnyi földterület mentetik is
tueg számunkra, ha hazaink, kertjeink és
nem egyszer igen értékes beltelkeink tönk
retétetnek, ha az ár által kiszorittatunk
és költséges templomainkat, tanodáinkat
és más középületeinket elveszítjük? — ily
áldozatokkal nem kívánjuk a dunaszigeti
területet, ha még akkora volna is, meg
menteni !
Mit szólna hazánk szive, Budapest,
ha palotái, nagyszerű épületei, diszkertjei
s egyéb belsőségei föláldoztatuának 100
és 100 ezer hold földterület megmentésé
ért? Valóban még a gondolat is eszeveszettséget árulna el! De igy vagyunk (mi
is Duna-Szekcső, Mohács, Kölyked, stb.
városaink és helységeinkkel, ha mindjárt
aranybányákat Ígérnek is bizonyos jó urak,
mely bányák kiaknázása reméuyével mé
zes madzagot húznak el szájunkou, vagy
hogy találó hasonlattal éljünk: üvegen át
nyalatják velünk a mézet. Nem kérünk
belőle, tessék megtartani.
Ezekből látszik, hogy szakavatott (?)
minisztereink néha-néha mégis kimondják,
nem akarva is, az igazat; de mar hogy
a ház visszautasította Irányi indítványát
az általános és országos vizszabályozás
érdekében, azt ismét a nagyszerű szakér
tésnek kell tulajdonítanunk, melynek bővibeu vannak bizonyos nem csekély szűnni
képviselő urak, tartozván azon legióh z,
mely kommandószóra tüznek-viznek neki
megy. Ök is hasonlítanak azon ügyetlen
hadvezérhez, ki haditervek nélkül és csakis
esetleges kisebb csatározásokkal országo
kat, népeket és nemzeteket akar meghó
dítani s r.zou veszi észre magát, hogy az
ellenségtől körülvétetik és tönkre tétetik,
természetesen egyes apróbb diadalai még
szóba sem hozatnak többé; hasonlítanak
a tatarozó kömiveshez, ki az épület repe
déseit betapasztja s nem veszi észre, hogy
a ház alapja rósz, meg van ingatva s
mig ő csinositgatja egyes részein, az egész
nagy tömege nyakába szakad.
Alapos terv és kellő ismeret nélkül
munkálkodnak nálunk a miniszterektől
kezdve le az utolsó hivatal közegekig —
tisztelet a ritka kivételeku :k, — azért is
van áldás és siker rajta; azért halad sze
gény hazánk óriási léptekkel, de nem előre
hanem az enyészet feneketlen örvényébe,
a hová ha eljutott, veszve van örökre;
kitöröltetünk az élők sorából és még di
cső múltúnk is csak néha-néha fog tölemlittetni a történelem lapjaiu. Fájdalom, de
igy v an !
Úgy látszik, mintha uálunk nem is
léteznék közügy, minden ember a maga
zsebére dolgozik, nem törődve, ha polgár
társa koldusbotra jut is, csak ő neki áll
jon a világ; nem törődik a miniszter az
ország bukásával, csak ő szerezhessen
milliókat; nem a hadvezér, ha ezerek huluak is el a fegyverek élétől vagy tétetnek
megcsonkított koldusokká a pokolgépek
átkos szereitől, csak ő arasson dicsőséget;
nem a hivatalnokok százféle neme; ha a
közpolgár vérkönnyeket hullat is veríték
kel szerzett vagyona után, ez elkoboztatik,
dobra veretik. Mi lesz belőlünk? minő
sors vár reánk ? kérdések, melyekre csak
szomorú s leverő választ adhatunk; egye
sek veszte, a nemzet vesztét okozza: mert
az ily lelketlenek száma hazánkban igen
igen nagy !
Tehát minden előtt védgát városaink
megmentésére vagyis alapos terv szerinti
vizszabályozás és pedig országos terv és
ne csak tatarozás, egyesek érdekeinek fi
gyelembe vétele, hanem a nagy közönség
az ország előnye tartassék szem előtt"
Csakis az ily működés lesz áldásos, a
többi sárba dobott pénz, haszontalan eről
ködés!
A mohácsszigeti védgát építéséről lé
vén szó és vitatkozás, igen találóan je
gyeztetett meg, egyik ellenfél által: A
védgát örökös költségekkel jár; mert nem
csak a folytonos javitások fognak teméra másnemű legkisebb orgonán, vagy egy
szerű harmoniumon játszanánk.
A mü építése igen szilárd, s dacára
nagy kiterjedésének és complikált szerve
zetének , minden zörejtől menten legna
gyobb pontossággal és könnyűséggel végzi
munkáját, amit ismét a légnyomatu gépe
zet eszközöl. A sípok a legfinomabb angol
banka-cinből készültek, s azok vastagságá
ról legjobban tanúskodik, hogy egyetlen
sip, pl. a 16' D, 37.5 kilo nehézségű. Ugyauily vastagságú banka-einsip van benne 4
csoportozat, vagyis két prlncipálhang 16',
egy 8‘-as és egy 4'-es. A belső sipkészülékek szintén legnagyobb részben vastag
cinből készültek, s az 1908 sip közt mely
ből az egész hangmü áll, minössze csak
303 van fából készítve. Elrendezéseket te
kintve a sipok mindenütt szakszerüleg s
köuyen áttekinthetőleg úgy vannak csopor
tosítva, hogy a hangcsoportok között ké
nyelmesen lehet akár kettőnek is mozogniMindezekből kitűnik, hogy a kalocsai
székesegyház orgonájának párja közel föl;
dön alig létezik, — s tudtuukkal a párisi
sz. Sulpice-templom 5 billentyűzettel ellá
tott s 6,665 sípból álló orgonájával hoz
ható csak szerkezetileg párhuzamba. Ezért
a magyar orgonamüvészet valódi mestereit!
üdvözöljük Angster urat, s kívánva kíván
juk, hogy müve századokik hirdesse szer
zője szakavatottságát, és századokon át
emelje Isten dicsőségét, a hívek áhítatát
saz egyházi énekek lélekemelő benyomását."
A mint értesültünk városunkbeli jeles
orgona készítőnk meghívást nyert Kassára
az ottani székesegyház orgonájának alko
tására.
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dek pénzbe kerülni, hanem a rendszeres
felügyelők és hivatalnokok is, kik bizo
nyára magok fogják időnkint a védgátat
átvágatni, hogy az árszakadást elősegít
sék. s Így újabb munkákra legyen szük
ség, vagyis az ő hivataluk és fizetésük
folytonos és csonkittatlan maradjon.“ És
ez igen helyesen jegyeztetett meg, mert
ba a híres védgát társulat, mely köztünk
legyeu mondva, megalakult és tisztviselő
ket* választott és ezeknek busás fizetéseket
szabott meg, azon propositiót tenné: a
tisztviselők, pénztárnok, jegyző stb. ex
nobili officio, vagyis ingyen teljesítsék
vállalt kötelességeiket, de még föl se jogosittatninak maguknak diurnumokat speeitieálni; aligha vissza uem húznák orru
kat azok, kik most előtérbe tolakodunk,
természetesen busás évitizetés és magos
diurnumok mellett!
Minden oldalről ez hangoztatik: álta
lános és országos vizszabályozás! Ezt ol
vasom a B. N.-ban i s : „Társuljunk tehát
százan ezeren, tizezeren és szólítsuk fel a
fővárosi toldhitelegyleteket: gondoskodja
nak pár száz millió forintról, mert a Duua-Tisza közét és a Tisza minden mellék
folyamát elvégre rendbe akarjuk szedni,
szabályozni, csatornázni egészben és nem
részletekben.* Tolle, lege!
Ez van helyesen; az ellenkezővel is
mét csak úgy járnánk, mint a vasúti há
lózattal hazánkban: girbe-görbe biz az,
olva forma mint a rósz lelkiismeret; sőt
uélia zsákutcába is jutunk, se ki se be,
mint a karók közé szorult k . . . ; ez is
azután szakértés, hazai dicsőségünk miminiszterium-engedélyezte bizony itvánva,
nagyratörekvésünk záloga.
Sarlós Gerő.

H I V A T A L 0 S.
0 szám. közp. vhn. jkönyv 1877. Hir
detmény. Szab. kir. Pécsváros választó) ke
rület központi választmánya által ezennel
közhírré tétetik, hogy a választók névjegy
zékének hivataibóli összeállítására az 1874.
XXXIll. t. e. 30 dik §-a alapján kiküldöttkiigazitó bizottság munkálatát befejez
vén. a bel-, budai és siklósszigeti külvá
rosokról külön szerkesztett s már kellőleg
kiigazított névjegyzékek, a hivatkozott tör
vény 43. és 53. §-ai, illetőleg az 1876.
XVIII ik t. c. 2-dik §-a szerint f. évi jú
lius hó 5-dik napjától egész ugyan e hó
1.'t elikéig bezárólag terjedő időközben, a
városház iktatói hivatalában, a város ha
tósága egyik tagjának jelenlétében köz
szemlére kitétetuek, mely idő alatt azok
mindenkor reggeli 8 órától 12 óráig bárki
által is betekinthetők, és ugyan ezen na
pok délutáni 2 órájától 6 óráig lemásol
hatok.
Egyúttal a hivatkozott törvény 44-ik
ji-a alapjau közhírré tétetik az is, hogy az
ekként összeállított névjegyzékek ellen ne
tán tenndő, a központi választmányhoz
címzett s kellő okmányokkal felszerelt Írá
sos felszólamlások, a fenti naptól egész
juliushó 15-ik napjának délelőtti 12 órá
jáig terjedő időközben nyújtandók be, a
választok névjegyzékének felügyeletével
megbízott hatósági tagnál, ki azokat azon
nal beiktatni s arról kívánatra elismervényt
adui köteles.
Ezen határidő alatt beérkezett felszó
lamlások pedig a választási törvény 53-ik
§ a szerint f. é. julius hó 16-tól egész 25-ig
bezárólag, mindenkor reggeli 8 órától 12
óráig, és délutáni 2 órától 6 óráig lesznek
ugyan a már fentebb említett helyiségben
betekinthetők, mely határidőn belül azokra
az, ki a kéidés alatti törvény 44. §-a sze
rint felszólalni jogosítva vau, minden egyes
esetben külön és írásban észrevételeit be
adhatja. Később teendő felszólamlások, ille
tőleg a már beérkezett felszólamlásokra
tett észrevételek a törvény értelmében viszszautasittatuak. Kelt Pécsett 1877. évi jú
lius hó 2-án tartott közp. választmányi ülés
ből. A központi választmány.

Különfélék.
— Az adőfelszóllalási bizottság a
kereseti adó III. és IV. osztálya a nyil
vános számadásra kötelezett egyletek és
intézetek, úgy a tőkekamat és járadék
adó kivetése ellen emelt felszólalások nyil
vános tárgyalását julius hó .>-én délután
3 órakor megkezdi és naponta folytatja
ugyanazon időben a városház első emeleti
aljegyzői teremben. Ezen tárgyalásokon
az adóköteles érdekelt felek személyesen
vagy meghatalmazott által megjelenhetnek.
— A lugosi dal és zeneegglet aug. 1920- és 21-ikén zászlószenteléssel egybekö
tött ünnepélyeket rendez és arra a hazai
dalárdákat — köztük a pécsit is — meg
hívta. Az egylet 25 évi feuállását ün
nepli.
—I. A jövő téli sziniidényre Geröfí
Andor jelenleg társulatával a budai szín
körben működő igazgató szerződött Pécsre.
Gerőtí társulatának tehetségei felől a fő
városi sajtó kedvezően Ítél és e társulatot
a legjobban szervezettek közé sorolja. Színi
bizottmányunk azon nézetben van, hogy
mind a társulatra, mind pedig a szomszéd
megyebeli székváros Káposvár közönségére
nézve előnyös volna, ha utóbbi város ha
tósága az előadási engedélyt nem adná
másnak, mint szinte Gerőfinek, ki társu
latával a farsangi több heteken át, midőn
már Pécsett a közönség nagy része más
mulatságokkal van elfoglalva és gyérebben
látogatja a szinielőadásokat, nem érezné
oly nagyon azok hiányát, Kaposvárott
lepne fel választékos repertoirral. Kapos
vár és vidékének közönségére nézve pedig
minden esetre előnyösebb lenne, ha bár

rövidebb időre, de egy művészi erőkkel
biró és rendezett színtársulat előadásait
élvezhetné, végre az igazgató és társula
tára nézve az ily berendezés kétségen kí
vül kedvező anyagi hatással lenne. Színi
bizottmányunk ez irányban Kaposvár vá
ros polgármesterét már megkereste.
— Múlt kedden este végre esőt hoztak
a meglehető zivatarral és égzengéssel jött
felhők. Jó másfél óráig zuhogott majd
pedig csak csöpögött az eső, mely a szel
lőket, de különösen a burgonyát, tengerit
s a többi veteményeket mintegy uj életre
ébresztette. A sűrűén cikázott villám egy
szer városunkba is lecsapott. A megye ut
cai volt Freuler, most Eehner féle házat
érte, hol egy özvegy asszony szobájába
csapott. Az ijedtségen kívül más bajt nem
okozott.
— Egy derék fia. A pécsi főrcáltanoda
évi értesítőjéből vesszük ki a következőt:
Az intézhez kötött s Jeszeuszky Ferenc
ur által alapított 80 frtos „takarékpénztári ösztöndijt", melyet az alapitó
akarata szerint csak a legfelsőbb osztályt
legjobb sikerrel bevégzett pécsi vagy baranyamegyei születési tanuló nyerhet el,
az ajándékozási joggal felruházott pécsi ta
karékpénztári igazgató-választmány Kammerer Ferenc, VIII. osztálybeli tanulónak
Ítélte oda, ki azonban a kitüntetést meg
köszönve, azon kérelemmel tette le azt az
igazgató kezében, hogy ez az összeget
oly szegényebb sorsú tanulónak adja át,
kit rá méltónak tart. Ennélfogva, és szem
előtt tartván az alapítvány levélintentióját
is, ezen 80 frtnyi összeget Fro <ch
Károly, VIII. osztálybeli tauuló kapta
meg.
— A pécsi zenekar julius hó 9-én
az Engcl (Czindery) kertben a pécsi zene
egylet pártoló tagjai számára IV. zeneestélyét tartja. A hangverseny után, éjfélig
táncmulatság. Kezdete esti 8 ‘/s órakor.
—I. A pées barcsi vasút pécsi indóházának kibővítése tárgyában leérkezett
a miniszteri leirat, melynél fogva eltérőleg az előbbi tervtől a kibővítés és áru
raktárak építése a városi közönség kife
jezett kivánata szerint az índóház éjszak
keleti oldalán fog eszközöltetni és bejá
ratot fog nyerni az indóház a siklósi ut
cáról is. — A vasút igazgatósága utasittatott, hogy a munkálatokat, nemkülön
ben az árvíz leeresztési munkát is haladék
nélkül megkezdje és foganatosítsa. — Az
által, hogy a városi közönség ellenezte az
előbbi tervet, melyet a vasúti igazgatóság
igyekezett a városra erőszakolni, egy évi
huzavonát szenvedtünk ugyan, de a kí
vánság teljesült. Valljon az uj terv szerinti
kibővítés meg fog e felelni közönség min
den méltányos kívánalmainak ? alig liiszsztik ; mert az indóház helyének kitűzése
alapjában elhibázott, a legvastagabb tu
datlanság és ezt felhasznált lelkiismeret
lenség együttesen működött akkor váro
sunk kárára.
— Halálozások. Bizony csak áll az,
hogy a halál nem nézi hová csap életölő
kaszájával. Mintegy neki, legyen az élet
melyet kiszemelt akár leélt, akár csak fej ledező vagy virágzásban álló, s legyen
annak még bármennyi jogosultsága a lét
hez s igénye e világhoz — kérielhetleuül
eloltja. A halálnak mindnyájunkkal való
közös és elmaradhatlan voltában csak
megnyugszik az ember; a hit vigasztaló
szavai tanítják őt arra s a bölcsészet e
tétele: hogy az élet borzasztó lenne halál
nélkül. De abban, hogy a halál úgy nem
tekiut az életkorra, mint a gazdagság
vagy szegénységre minden megnyugvása
ellenére is: az ember a végzet igazság
talanságát látja. A halálra megérett élet
kialvása adó, melylyel az ember a ter
mészet örök rendjének tartozik, az időelőtti
megszűnése az életnek pedig méltatlanul
vett áldozat. Ily áldozatnak mondható
Krautszak Hermin, ki e hó 2-án életének
23-ik évében halt meg. A megboldogult
kinek műveltsége s jólelküségével ritka
szépség párosult két vagy három hónap
óta laptársunk a „Néptanoda* szerkesztő
jének s pécsi néptanítónak: Schneider
István úrnak jegyese volt. Az elhunyt kevés
sel eljegyzése után gümőkórban esett. Ez
okozta halálát, mely éppen azon napon
és órában érte el őt, amelyben a jegyesé
vel való egybekelése kitűzve volt. Legyen
neki könnyű a föld s hamvait béke le
begje körül. E hó 4-én Blauhorn Antalné szül. Adlcr Mária szeuderiilt el jobb
létre. Rövid idő óta ez a harmadik haláleset,
mely derék polgártársunk Blauhorn Antal
úr családjában előfordult. Előbb fiát, majd
leányát most pedig szeretett nejét vesztette
el. Az örök világosság fényeskedjék az
elhunytnak, a gyermekei és neje halála
által mélyen sújtott apa és férj s a nagy
számú rokonok fájdalmát enyhítse a széles
körben támadt őszinte részvét!
— Olcsó húsnak híg a leve. A városi
templom kijavítását s illetőleg stylszerü át
alakítását árlejtés utján adták ki. A vál
lalkozó, ki az ajánlattételnél nyilván na
gyon is apróra vette a kalkulust, csak
most, az építkezés folyamában veszi észre,
hogy jó munka mellett uem haszon, hanem
ráfizetésre van kilátása. Hogy tehát szá
mításával kijöjjön: az építkezési anyag s
a munkaerők körül takarékoskodik, úgy
hogy a polgármester ur e miatt már meg
is szólta. Bizony jól lenne ezt többször
ismételni, mert az építkezés nagyon keser
vesen folyik. Ott van pl. a torony. A mint részenkint meszelték, annyi réteg látszik
rajta; az egyik világosabb, a másik sö;étebb. Aztán az óralapok számait valószí
nűleg „sclnvarz-gelb* hajlamból festették
narancssárgára a helyett, hogy megara
nyozták volna. Különben is ezen óralapok
egészen fölöslegesek ott a tornyon, ha óra
nincs mögöttük. Valami arabesk ékítmény

mindenesetre jobban illenék helyükbe. —
Mindezt azért mondottuk el, hogy a további
építkezés kellő ellenőrzésére figyelemmel
legyenek a városi tanács illetékes tagjai.
— Baranya megye érdemesült főjegy
zője úgy látszik vagy nem tudja a „Pécsi
Figyelő, létezését, vagy a mi valószínűbb,
holmi kedves és megkedvelt Bach-sympathiák következtében következetesen ignorálja, nem akarván egy ellenzéki és ma
gyar lapnak a legcsekélyebb előnyt is
juttatni, magyar szövegű hivatalos hirdet
ményeit beiktatás végett megküldi a német
szövegű osztrák-magyar irányú lapnak. —
Ezen lapot természetesen csak azok olvas
sák, kik magyarul épen nem tudnak, a
magyar hirdetést nem értik és igy az
árverési és árlejtési hirdetések ilyképi
közlésével azon előnyt is eléri, hogy a
hirdetés megtörtént, de éppeu az érdeklet
tek még sem tudnak felőle, a mi bizonyos
urakra nézve igen kedves dolog. — No
kedves főjegyző ur küldje csak a profor
ma iktatott hirdetményeinek dijjait tovább
ra is kedvelt és saját sympathiáiuak
megfelelő lapnak, mi csak megvagyunk
és leszünk ily subveutió nélkül is. Most is
csak egy az árlejtéseknél érdekelt előfize
tőnk kívánságára említjük meg ezt.
— Tüzeset volt tegnap délelőtt városunkbau. Tamási urnák a mezőszélen levő
pajtája esett a lángok martalékául. A kár
jelentéktelen.
— Prekesztics nyugalmazott megyei bor
dómé 12 fit. havi nyugdija mellett nagyon
kevés örömöt találván e földi életben: szo
bájában felakasztotta magát, valószínűleg
azon jó reménységben, hogy a túlvilágon
jobb sorsa lesz majd.
— Mindazon jogügyletekre s vagyonátruházásokra nézve, melyek julius 1-től
kezdve illeték-megszabás végett bejelentet
nek, az illetékkiszabási hivatalok székhe
lyén kívül levő külső adóhivatalok egy
pénzügyminiszteri rendelet által a szám
fejtőkönyv vezetése alól felmentettek, s az
zal ezen időponttól kezdve a szabatos!) ke
zelés céljából szintén az illetékkiszabási
hivatalok bízattak meg.
— A hivatalos lapból. Strohmájer K á
roly sásdi kir. járásbirósági Írnok hasonló
minőségben a pécsi kir. járásbírósághoz
helyeztetettát. (Strohmájer ezen áthelyeztetésével itt Pécsett 18 embert haragított maga
ellen, mert tizennyolcán valáuak csak vá
rosunkból, kik ezen irnoki állomásért a
„legmélyebb alázattal esedeztek* az igaz
ságügyi minisztériumnál) Ár v e r é s e k : Do
bos István és Mária ingatlanai (Pécs) 136
frt. jul. 31. — Obrodov István ingatl. (Pécs)
2605 frt. aug. 12. — Varga József ingatl.
(Pécs) 750 frt. és 700 frt. aug. 8. — Pé
ter József ingatl. (Mislény) 175 frt. és 1015
frt. aug. 7. — Csóka Zsigmond igatlanai
(Mohács) 1500 frt. 125 frt. és 107 frt. jul. 26.
— Jun. hó 30-án és f. hó 2-án tartattak
a helybeli nyilv. joggal felruházott Weruerféle leányneveidében az évi zárvizsgálatok
szépszámú és válogatott közönség előtt. E
soruk írója csak az 5 és 6 osztályú tanu
lók feleleteit hallgatta meg, és az érdek
lődő szülők tájékozására, illetőleg meg
nyugtatására mondhatja, hogy ez intézet
a hozzá kötött várakozásnak t ö k é l e t e s e n
megfelelt. A vizsgálatok egy részén hazánk
legtekintélyesebb és ismert paedagogusa:
B á r á n y I g n á c , csurgói képezdei igaz
gató is jelen volt és igen diesérőleg nyi
latkozott az eredményről. Különösen ki
emelte a tanulók feleleteiben az ö n á l l ó s á 
got , mely alapos és észfejlesztő oktatásról
tanúskodik. A tantárgyak elég tekintélyes
lajstroma a következő: hittan, magyar, né
met és francia nyelv, földirat, történelem
és alkotmány tan, számtan, természetrajz,
physika, női kézimunkák, rajz, zongorálás,
ének, tornászat, tánc. És ezen a mai kívá
nalmakat egészen kielégítő tanszakokat 12
tanerő adta elő, köztük 6 nő. A tanulók
száma a 6 osztályban 02, kik részint benlakók, részint bejárók. A ta n c é l az elemi
iskoláét jóval túlhaladja. A t a n e r ő k e t
különösen kiemelhetem egytől egyig; az
intézet torna és táncmestere Ilercenberger meglepően szép sikert mutatott föl
tanításával; a női kézimunkák egész bázárja volt látható a vizsgálaton s az ének
középtanodának is díszére válnék. És most
azon kívánalommal távozom a Wernerféle
iskolától, hogy működését igy folytatva —
és még az irodalmi oktatással kiegészítve —
mutassa meg, hogy jó hírnevét jövőben is
teljesen kiérdemli.
— tz.
— Megkaptuk a pécsi m. kir. állami
főreáltanoda évi értesítőjét, mely egy ne
velésügyi és egy tudományos értekezésen
kívül az intézet állapota és szervezetéről
terjedelmes statistikai kimutatást foglal ma
gában. Az első értekezés: a „Család és
iskoláról* Bokor Ferenc tanárnak tollából
került ki. Szerző — ki mellesleg legyen
mondva káptalani levéltárnok is — themáját olyan elavult világnézetben s a modern
neveléstannal annyira szöges ellentétben
levő felfogással dolgozta ki, hogy azt nem
egy állami, hanem egy szerzet tanintéze
tének értesítőjében is a túlzott elfogultság
vádja érhetné. A másik értekezés: „ma
gasságmérés légsulymérővel* Disehka Győ
zőtől érdekes lehet egy szakember előtt.
Mivel azonban ily értesítő jobbára a nagy
közönségnek van szánva, épenséggel nem
látjuk indokolva annak e helyütt való közzé
tételét. Az intézetigazgatója: Vész Albert;
a tanárok száma 16, és négy hitoktató.
A lefolyt tanévben a reáltanodák fokoza
tos kiegészítése befejeztetvéu, a pécsi fő
reáltanodában is megnyílt a nyolcadik osz
tály és ekként az intézet történetében ezen
tanév korszakokat alkotó jelentőséggel bir,
mint a teljes, 8 osztályú tanfolyam első
tanéve. A tanoda szertárai sok értékes
tárgygyal szaporodtak; az ifjúság körében
fenálló két egylet (segélyző és önképző)

az igazgatóság felügyelete alatt buzgalom
mal működtek. Az iskolai takarékpénztá
rak eszméje nagy mozgalmat keltett. A
lefolyt tanévben 126 gyermek 404 frt. 50
krt. takarított meg (a kamatokkal együtt.)
— Ellenben 20 gyermek 238 írt. 48 krt.
ismét kivett, úgy hogy a tanév végéu (jun.
15-én) a múlt tanévből átszármazott 471
frt 61) krnyi összeggel együtt még 07 ta
nulónak 637 frt 71 krnyi bevétele volt,
mely összeg a pécsi takarékpénztárban
van elhelyezve. — A tauulók száma 340
volt. A jövő 1877/8-ik tanév szeptember
1-éu veendi kezdetét. — Felvételi napokul
augusztus 27 ik, 28-ik, 20-ik, 30-ik és 31dike tűzetnek ki. — Különösen figyelmez
tetnek a szülők, hogy az idézett rendtar
tás 2-ik szakasza szerint a beiratások au
gusztus 31-én befejeztetnek, és azon túl
többé fel uem vétethetnek.
— A tartós szárazság káros kovetkezményeinek enyhítése céljából lapuuk
egyik t. előfizetőjétől következő közlést
vettük. — Ha junius közepe, vagy végéig
a jól beható eső elmarad, minden feltöl
tögetett burgonya fészekbe öntsünk 2—3
liter vizet, ez az egész nyárra, ha 8 —10
hétig is elmaradna az eső, elég, ősszel a
kiszedett burgonya bőven jutalmazza az
egyszeri öntözés költségét, mely holdankint
6—10 frtra megy. Tapasztaltam ezt már
1836-ban midőn a nagy szárazság miatt
másoknak alig diónyi nagyságú burgonyá
juk termett, én fészkeukint 18—24 darab
ökölnyi nagyságút szedtem ki. Ezt lehet
tenni a kukorica, tök, dinnye s répauemüekkel, a zöldsédnemüekkel is, de az
egész felázott talajmélységig kell öntözni,
nem felületesen, ha ezt megteszik gazdáiuk
nem szorulnak a bolgár kertészekre, kik
minden évben 600—1000 aranyat küldenek
haza egy szegény mezővárosból is. Mai
napi tevéketlenségüuk mellett bekövetkezik
nagy hamar az idő, hogy népünk csupán
a bolgároktól fogja venni az ugorkát,
paprikát, vereshagymát, sat., melyet pedig
egy kis szorgalommal és ügyességgel könynyen maga előállíthatna.
— Orlicé humbug. Szerkesztőségünk
höz beküldetctt egy a N. Fr. l’r. f. juu.
23-ik i számában megjelent Orlicé-reclain
mely városunkból keltezve Pusch András
tanító nevével van aláírva, hirdetvén a
lotto-boloud világnak, hogy ő Orlicé mathematikai rendszerének egy ternot kö
szönhet. A szemtelenség odáig megy ezen
reclamban, hogy az aláírást közjegyzőileg
hitelesitettuek állítja, pedig hát Pusch An
drás nevű tanító városunkban uem is lé
tezik, de nem is létezett.
— Hazai iparcsarnolc. Egy hazai
iparosokból álló értekezlet elhatázozta nem
régiben, hogy a hazai ipar emelése cél já
ból oly központi raktárt alakit, ahol min
denféle iparágakból belföldi készítmények
gazdag tárháza legyen, s a közönség min
denféle szükségletét képes legyeu ott be
szerezni, a vétel biztosítása folytán az
iparosok azon helyzetbe jönnek, hogy ju
tányos áron adhatják hazai készítményei
ket. E célból már ki is bocsátották az
aláírási fölhívást az iparosokhoz, kik csat
lakozni akarnak. Ez iparcsarnok a fővá
rosban fog felállittatni s ha iparosaink
rajta lesznek, a hazai ipar emelésére nagy
mérvű befolyással leend. Óhajtjuk, hogy
helybeli iparosaink is felfogják a nagy
horderejű eszmét s csatlakozzanak a moz
galomhoz.
— A szegény ember és gazdag ember.
Közelebb egy főúri menyegző alkalmával,
mely jó sokáig tartott, a következő alapos
megjegyzést tette az utcán egy' fiatal polgárasszouy: „Az a különbség a szegény
ember és a gazdag ember közt, hogy mi
kor a gazdag esküszik, sokáig adják össze,
8 ha el akar válni, hamar elválasztják,
mig a szegény embert hamar adják össze,
de igen lassan választják el.*
— Amerikaiasan. A puiney-i lelkész
hez beállít a napokban egy ifjú pár öszszeesketés végett. Miután a szertartásnak
vége volt, a boldog egy huszdolláros
bankjegyet nyújtott át a tisztelendő urnák
hogy abból fáradságáért 3 dollárt vonjon
le. A pap e pazar jutalomtól elragadtatva
sietett 17 dollárt visszaadni, mire az ifjú
pár eltávozott. Mennyire csodálkozott azon
ban az ur szolgája, midőn egy kereskedő
ama felvilágosítást adta neki, hogy a 20
dolláros bankó hamis, végre midőn sza
kácsnője elbeszélte, hogy a fiatal asszony
alig hogy kijött a templomból, egy ház
zugba vonult, ott leveté menyasszonyi ru
háját s lett belőle — egy tisztességes fiatal
ember.
— Orosz közmondások. Itt közlünk
néhányat az oroszoknak legjellemzőbb köz
mondásaiból; Isten nagyon magasan s a
cár nagyon távol van. Hiába emelsz pa
naszt Tulábau, igazságot keresni Moszk
vába kell menned. Adj ajáudékot a bí
ráknak s minden peredet meg fogod nyerni.
Ellenségeink száma több, de karunk csak
egy van. A bajt baj követi; menekülünk
a farkasoktól s medvék tépnek szét. —
A tolvaj nem lop mindig, de óvakodui
mindig kell tőle. — A gazdag, midőn
harcol, arcára ügyel, de szegény ruháját
igyekszik megmenteni. — Az ősz bánja
azt, a mivel az ifjú kérkedik. — A ki
egyedül vétkezik, sokaknak okoz vele meg
botránkozást. — 11a inget adsz a koldus
nak, panaszkodni fog, hogy annak szövete
igen durva. — Mérj tízszer, mielőtt egy
szer vágnál. — A legkisebb tűk okozzák
a legerősebb szúrásokat. — Ne egyél
cseresznyét felebbvalóiddal, mert kiütik a
a magvakkal szemeidet. — Hiába tartod
jól a farkast, mert mindig az erdő felé
fog tekinteni. — A cár haragja halálnak
követe.

IRODALOM .
UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

Pécsett Valentin Károly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor" felett.)
Az országos törvények 1875-iki kiadásai:
Orszgs törvénytár (Corpus Juris). Ara fűzve 4ft40kr.
Törvények gyűjteménye 8-dr. egy kötetben
fűzve
2 it 80 kr.
díszesen kötve
3 ft 80 kr.
Törvények gyűjteménye zsebkiadás, tinóm velin2 1't. 80 kr.
papiron
Törvények gyűjteménye zsebkiadas. dizsesen
kötve
3 ft 80 kr.
Rendeletek tára
3 ft
Landesgesetze — Sammlung
2 ft
Az orsz. törvények 1876 iki kiadásai :
8-adrétben fűzve (tőkéi, pld.)
2 ft 40 kr.
„
5 füzetben
2 ft 50 kr.
16 „ fűzve (tökéi, pld.)
2 ft 50 kr.
„ 6 füzetben
2 ft 60 kr.
Külön, kiadások füzetekben :
1874. Vili. t. c. és miniszteri-rendeletek métermérték behozataláról, ábrákkal (magyar, német
és horvat) külön-külön
50 kr.
1874. XXXIV. t. c. ügyvédi rendtartás
20 kr.
1874. XXXV. t. c. a királyi közjegyzőkről 30 kr.
Ugyanaz német nyelven
30 kr.
1874. szabályrendelet: fogházak és börtönök
kezeléséről
60 kr.
1874. Bírói ügyviteli szabályzat
1 ft 20 kr.
1875 a m. k. föld-, ipar és keresk. minister sza
bályrendelete „a mértékhitelesités körül köve
tendő eljárás részleteiről"
50 kr.
1875. kereskedelmi törvény kiegészítő rendele
tekkel
1 ft
Ugyanaz német nyelven
80 kr.

= Mehner Vilmos könyvkiadónál
Budapesten megjelent: „A házasság törés
drámái* Montepin X. franciából fordított
regényének 12-ik füzete. Ára 25 kr.
= D e b r e c z e n b e n Szatmári Károly
szerkesztése .mellett, uj heti lap jelent m:g a
„Polgártárs* mutatvány száminak ügyes összeillitasa és szerkesztőjének e téreui gyakorlottsága
életet és virágzást Ígér ez uj vallilatuik. — Meg
jelenik vasamiponkint lapunknál kisebb év alak
ban. Előfizetési ara egy évre 6 frt.
= A „Közigazgatási lapok* f. e 2 >. sza
mának tartalma: A községi háztart is és a községi
adók. Ur. Mariska Vilmostól. — Közigazgatási
szemle: Fegyelmi eljárás és kárt :ri; '•;i kereset.
Dobó László temesmegyei fóiegyzotól. — A fővá
ros szegény-ügye. — Vegyesek. Közigazgtási dönt
vénytár. — Előfizetési ara félévre 5 frt Kiadó hi
vatala Franklin tarsulatnd Budapesten.
= BckdUlctctt ..Magyar olvasőköny" nyelv
és iralytani feladványokkal szerkesztő G yu lay
Béla. Első rész a közép és polgári iskolák 1-só
osztályai számára. Megjelent Kókai Lajosnál Bu
dapesten. Ára 70 kr. A második rész sajt) alatt van.
= Aigner Lajos kiadásában Budapesten meg
jelent „Dalok az időnek" irta Gáspár Imre. A
száz lapra terjedő füzetnek mely a mii kor rom
lottságot élesen ostorozza, ára 35 kr.
==,,Biblia niagyariázatok aszószéken" cim i
munkára, melyet Barakoüyi Kristóf, ref. segédlelkész irt. előfizetést hirdet Fraenkel B. kiadó
Miskolcon. Előfizetési ara 1 frt. 30 kr.

KÖZGAZDÁSZAT.
Mohács i á l t a l á n o s t a k a r é k p é n z 
t á r mérlege 1877. junius 30-áu. Vagyon:
Készpénz frt. 10276.61, — Váltók Irt.
155989.22, — Zálogok frt. 6079, — Jel
zálog frt. 10055, — Előre fizetett adó frt.
1250, — Más intézetnél frt. 8000, — kü
lönféle adósok frt. 1921.84, üsszeseu frt.
193.571.67. — Teher: Betételek a tőkésí
tett kamattal együtt frt. 126,045.48, —
Részvénytőke frt. 55000, — Tartaléktőke
frt. 4000, — Fel nem vett osztalék frt.
52.50, — külöuf. hitelezők frt. 149.52, —
Nyeremény frt. 8324.17, — összesen frt.
193.571.67.
M e g h ív á s . A pesti árú- és érték
tőzsdének gabouavásári bizottsága elha
tározta, hogy a budapesti IV. nemzetközi
gabona- és magvásár folyó évi augusztus
16-ík uagjáu tartassuk meg.

2 nT37- i l t tér"5)
Szigetvári társadalmi élet.
A szigetvári Casino néhány tagja ál
tal f. évi február 11-ikén uőrn irányában
elkövetett, a közerkölcsisséggel botrányo
san összeütköző cselekedetnek a „MuukásHeti-Krónika* 1877-iki ápril elsei számá
ban történt uyilváuosság elé hozatala miatt
e Casiuo alulírottat, alapitó tagjainak egyi
két , kebeléből a szóbeli ügyben május
27-én tartott rcudkivüli gyűlésen kirekesz
tette.
Ha vagyon lelkíösmeretük eme kizáratás eszközlőinek. részeseinek : úgy lehe
tetlen, hogy önmaguk előtt ue piruljanak
e cselekvényUk miatt. Ide értjük pedig a
fönt említett gyűlés egybehivásának indít
ványozóit is ; ezek közt első helyen a fő
kolompost, ki a „Magyar Újság* 1874.
évi 94. számában hozzá intézett leveléből,
mely őt csakugyau bokros címekkel ru
házza fel, már a nyilvánosság terén oly
színben ismeretes, hogy méltán kérdezhet
jük, vájjon mint lehetséges, hogy ő még
ma is casinoi tag; mint lehetséges, hogy
e tárgyban nem tartatott casinoi gyűlés?!
Szokásban vagyon az is, hogy azokat,
a kik csőd alá jutván, a fizetésre képtele
nekké váluak, eltávolítják a társulatból;
miként alkalmazzák most ezt a második
kolemposra, ki pörös feleitől bélyegekre
több százakat meghaladó előleget vévén
föl, a periratokat bélyegtelenül állította ki,
s most a poros teleket büutetik a bélye
gek háromszoros megfizetésével. A fizetésre
való meghagyások ilyképen lőnek kiállítva
Igmáudi Károly ügyvéd fizetésképtelensége
miatt. — Erre, ugy-e bár, nem kell gyü*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal
felelőséget
a szeri.

lés, mert ez nem bűn; hanem hogy nőm
becsűlétéért felszólaltam — az már bűn!
Nem tudom, ha majd az ügyvédi ka
mara, vagy a törvényszék előtt a bélyegek
csonkításáért megrótt felek panaszt emel
nek, mi lesz a következése? És a főkolom
posnak nem jut eszébe, hogy ily esetben
lölszóllaljon és clubbot tömöritsen, mint a
midőn engem leszavaztattak.
Sejtem azonban, hogy e leszavazás
indító okát talán a „ Pécsi Figyelő“ f. évi
május 19-ikén megjelent 20. számának bi
zonyos közleménye rejti magában.
Egy tekintélyes egyén, kinek jog- és
törvényismerete az egész ellenem szervezett
elubb értelmiségét fölülbaladja, emelt szót
ügyemben a szóbeli eljárás igazságtalan
sága ellen.
Ilyen Szigetváron a társadalmi élet;
a ki a hatalmas clubb részeseinek minden
botrányos cselekedetét el nem tűri, készek
ír ü »* -á
®pA 2a 3ja sfi
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az illetőt megsemmisiteni. Ilyenek történ
nek ott, ahol sok egyén közt kevés az
ember.
Szigetvár, junius 20-dikán 1877.

W olf Antal.
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Krautszak Hermin
halála fölött részvétükkel megtiszteltek
s neki a végtiszteletet megadni szívesek
voltak, fogadják ezzel a magam s az
egyéb érdekeltek nevében benső köszönetemet.
Pécsett, 1877- évi julius 6-án.

Tregjar Vilmos
cs. kir. nyug. őrnagy.
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j<>

A tisztelt közönség kiváló figyelmébe ajálom e célból rak
táromat és műhelyemet, mely ilyeneket a legújabb modora asztal* és más
alakban, valamint falba rakottakat, mindennemű szobakályhákat pléhből és öntött
vasból, fa-, kőszén és cocks füttésre, és egyéb e szakba vágó tárgyakat a legol

csóbb árak és elismert legjobb szerkezet mellett dfis választékban
tartalmaz.

t l F .S T H I T S I O E ,
lakatos mester Pécsett.

594
sz.
1877

Király-utca 31. sz., saját házában.

Árverési hirdetmény.

A pécsváradi számtartóság részéről
közhírré tétetik, miszerint a monvoródi
határban fekvő 5467S/le0rt hold szántóföld
és 16U48/IS0# h. legelő, összesen 71 í,s/,,0
cat. holdból álló nrodalmi tagositott hinok
1878. évi január 1-től számítandó 18 évre,
vagyis 1895. évi december 31-éig Pécsváradon az nrod számtartósági irodában

1877. évi Julin* 19 én délelőtti
l O A r a k o r megtartandó nyilvános árve
rés utján felsőbb jóváhagyás fentartása
mellett a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe
fog adatni.
Bánatpénzül holdankint 1 frt, vagyis
71 frt lészen az árverés előtt készpénzben
leteendő.

163 (2—1)

Kikiáltási ár holdanként 3 frt s igy
az egészre nézve 210 írtba van megállap tva.
Rendesen felszerelt s a fentebb jelzett
bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok
szinte elfogadtatnak, ha azok az árverés
megkezkése előtt az említett számtartóság
nál, ahol az árverési és szerződési feltéte
lek a hivatalos órák alatt mindennap betekinthetők, rendes időben benyujtatnak.
Hátralékban lévő bérlők s urodalomnial pörben álló egyének az árverésen
részt nem vehetnek.
Kelt Pécsváradon, 1877. évi junius 28-án.
Pécsváradi kir. alapítványi
számtartóság.

frt

Hí

A nemzetközi áru- kiállítás Bécsben, feloszlatása miatt az alábbi áru-tömegeket
a következő mesés olcsóságu 0
g 0 |^ p q ^
és pedig
áron adja: csak
szükséges.
1 igen jól járó p o n t o s s á g i óra, ara
nyozott lánccal, jól járásáért kezesség 2 kis o l a j f e s t mé n y , híres mesterek má
solatai, elegáns keretekben.
vállaltatik.
2 valódi japáni v i r á g - v á z a , legfinomabb 1 z e n e - h a n g s z e r , melyen mindenki a
legszebb darabokat játszhatja.
festéssel, melyek minden teremnek díszére
1 teljes kis p o r c e l l á n - k é s z l e t , 6 sze
válnak.
mélyre, ajándékra különösen alkalmas.
1 pompás f é n y k é p - a l b u m , gazdagon
2 j e l l e m - f e j , egész uj, igen eredeti tréfa.
aranynyal díszítve.
1 pár elegáns k e l e t i p o n g y o l a - c i p ő , 1 elegáns V i c t o r i a - s é t a k o s á r k a , szinelpnsztithatlan bőrtalppal, urak és höl gazdag mííhimzéssel.
6 jeles, cs. k. szab. e v ő k a n á l .
gyek számára.
„ „ „ kávéskanál.
1 szép a s z t a l i c s e n g e t y ü , jeles új 6 „
6 jap. cs és ze, kitűnő minőség.
aranyból.
1 teljes j a p á n i d o h á n y z ó k é s z l e t , min 6 db. Dr. Dupont-féle egészségi szappan.
dent tartalmazva, mi egy dohányzónak I 38 darab.
| __ Valamennyi itt elősorolt 38, szolid kivitelű, tárgynak összesen, ára :

.

A híres szalmakalap tisztító!
Bátorkodom a u. érd. közönségnek
tudtára adni, hogy nálam a v á r o s i közk o r o d a u t c z a 1-ső s z á m a l a t t min
denféle
tr

Egy tanító

fi

éra- es uoipiapo

u. m. lószőr-, fl óré nei-, p a n a ma - ,
b r üs z c l i - és s i k b é j - s z a l m a k a l a p o k
kivétel nélkül m i n d e n s z í nbe n kivánság szerint festve és legújabb bécsi divat

ff

ö-|

szegrendszerre, a
legújabb javitásokI kai 1 és 2 vonómar
fiára, de kézi erőre is

ajálkozik k iseb b gyerm ekek (6
-1 2 év m ellé) házi m agán érá
k at adni. B ővebben a k iad óh i
vatalban .
148 (0—1)
19169
162 (2— 1)
1877 "

Árlejtési hirdetméuy.

A pécsi m. k. pénzügyigazgatóságnál
187 7/g évben szükséglendő irodai szerek,
könyvkötői munkák s tüzelőfa beszerzése
költségmentesen vasúthoz állítva biztosíték
árlejtés utján fog eszközöltetni.
és probakisórleti időre szállít
Az irodai szerek u. m .: papír, pecsét
.Tlayfarth I*h. A <omp. gépgyára
viasz, ostya, zsineg, stearingyertya s egyéb
tárgyak, továbbá a könyvkötői munkák
Majna melletti- Frankfurtban.
j mennyisége s minősége iránt vállalkozni
T ü W Megbizbató ügynökök kerestetnek.
szándékozók az alólirt igazgatóság iroda
157. (9—2)
vezetőjénél kellő tájékozást szerezhetnek.
Tüzelőfa szükséglet 40—50 méter öl (160
2<X) kbm.) hasáb cserfa; mely az igazga
tósági épület udvarába beszállítandó s két
sorba rendesen s csak a végső két telöl
keresztbe f. é . N z e p te m b e r h ó v é
g é ig azon kikötés mellett felrakandó lesz,
hogy az addig be nem szállított s felra
kott fa, a vállalkozó kárára s költségére
LcWltcli
az igazgatóság által fog beszereztetni, a
W lW J
i fáért kijáró összeg fele, a fa beszállítása
után azonnal, a másik fele pedig 1878.
fi’/ f iont ős esz közlése,
évi január hóban fog kifizettetni.
Az árlejtés f. é . j u l i u s I c á n
l-W? G i/ötn/öril szép
d é l e l ő t t lO ó r a k o r Pécsett a péuzUgyigazgatósági épület 1-ső emeletén lévő
5. sz. a. irodában fog megtartatni. E sze
rint f. é . j ú l i u s h ó 1 6 -á n r e g g e li
kJ
« legdúfiabb v á la sz té k b a n
8 ó r á i g az 50 kr. bélyeggel ellátott zárt
i j b á m u l a t o s o
són
ajánlatok az irodai szükségletekre nézve
mi^izcrezbetök
80 frt., könyvkötői munkákért 20 frt s
!tüzelőfa szállításért 50 frtnyi bánatpénzzel
I készpénzben vagy állampapírban az igaz
K lJlO tlt
gatóság főnöke által elfogadtatnak.
Az irodai szerek szállításra vállalkozni
divatáru-raktárából
szándékozók felhivatnak, miszerint azon
U J L tí.o .jp e .s f
kívül a szállítandó papirnemek mustráit a
j végső árak feljegyzése mellett ajánlatukhoz
korennixrczcg-uteza
•3*^’
csatolják s a többi szereket s azok finomTr
j ságát közelebb megnevezzék.
Az ajánlatok az árléjtési napon s idő
■
&‘ ' • ^
vJ *. a ál ki i '
•«V,JJ-■ ben fognak felbontatni s a felbontásról a
vállalkozók személyesen vagy megbízott
’é
juk által is képviselve jelen lehetnek.
A m. k. pénzügyigazgatóság
Pécsett, 1877. junius 28-án.
C h ern y ,
királyi tanácsos és pénzügyigazgató.

jid án yos Arakon

megrendelések 1

TAKARÉKTÜZHELY.
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felvétetik Blauhorn Antal füszerkereskedésében.

Nyilvános köszönet!
Mindazon nemeslelküek, kik szeretett
boldogult nevelőleányom,
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Egy tanonc

szerint átalakítva lesznek. Nem kevésbbé
ajánlom tehetségemet mindenféle atlasz^,
b á r s o n y - , l i s zt er - , és g y a p j ú - s z ö 
v e t e k e t kivétel nélkül épugy kés z r u
h á k a t mo c s o k és p e c s é t t ő l k i t i s z 
t í t a n i , valamint vesztett színüket a leg
díszesebb és legújabb állapotukba vissza
helyezni. Számos látogatásért esedezik,
mély tisztelettel
S c h ö n ^ |p ó t
szalmakalaptisztitó és férfiszabó.
Pécsett a városi közkóroda utcában 1. sz.

csak 5 frt. 63 kr. ..

Czim: N e m z e t k ö z i á r u - k i & l l i t & s , Bécs, Burgring 3.
Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett teljesítetnek
KB. Miután a kiállítás nem sokára bezáratik, a vidéki megrendeléseket szíveskedjenek
116. [10—9)
lehetőleg gyorsan beküldeni.

Érni ruhakeimé:

ADOLF

iÉ*
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Azokat, kik velem érintkeznek vagy érint
kezni akarnak, értesítem, hogy lakásom f.
évi julius 1-tól kezdse a belvárosi királyutczai 16. sz. P o n g r ác z- fe le házban van.
_______________Farka* Iwtv. ügyvéd.

Meghívás.161 (1^
A „pécsi n. Casino1* alapszabályai
23-ik §-a rendelkezése folytán f. é. julius

hő 8-án délelőtti lO órakor a
nyári helyiségekben közgyűlést tart, melyre
az egyleti tagok ezennel meghivatnak.
Pécsett, julius 2-án 1877.

Elnökség.
NAG Y F ERENC/

laptulajdonos.
II A K S C II E M I L
K I S J ÓZSEF
felelős szerkesztő^___________Szerkesztő társ.

Trenschiner. W. Pécsett
T. c.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy

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

rendkívül leszállított árakon
1 adatnak cl.
Különösen figyelmeztetem a t. c. kö
zönséget a legújabb n ő i r u h a s z ö v e t e k
' roppant választékára cheviot-, rips-, patentliistre-, cachmir-, térno-, flanelt- éi
posztó-szövetekből, továbbá: U írege, P.rj cálok és mindenféle mosószövetek bő kész
letére. Végre a legjobb hírben álló gyárak| ból való vászon- és asztalneműikre; u. m.:
valódi rumburgi gyolcs ö/4 és ;l/t szélesség
ben lepedők, szalvéták, törlőkendők, zsinorés p i ’-é-barchct, szőnyegek, po’tróciok és
J takarók, valamint minden e szakba vágó
cikkekre.
Folyó évi j u l i u s t ó l kezdve UzletI helyiségem a Széchényi-téreu, R i b a y káj véház állváuya alatt leend, hol a ki á r u| l á s t még rövid ideig folytatandom.
Nagyrabecsült látogatásának vagy
megbízásainak örömmel nézve elébe, vagyok
teljes tisztelettel
| 160 (3—2)
T re n a c liin e r I. W.
640/1877. szám.
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Árlejtési hirdetmény.
A nagy méltóságú vallás- és közokta
tási m. kir. minisztérium 1877. évi 12915
szám alatt leérkezett leirattal a Pécsváradbozsóki egyetem-alapitváuyi uradalomhoz
tartozó bozsóki erdőgondnokság ráczmecskei erdő szélén az úrbéri rendezézek be
fejezése után szükségessé vált

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

engedélyezni méltóztatván, mely építkezés
nek vállalkozás utjáni biztosítása végett a
tekintetes pécsváradi kér. főtisztség f. évi
1319 számú meghagyása folytán a folyó
évi julius hó 23-án déli 12 óráig a péesés azok k ö vetk ezm én yei —
váradi közalap, kir. kerületi erdőliivatalban
a gyakorlati téren több mint 30 éven át
szabályszerű zárt ajánlatu árlejtés fog tar
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen
hová az áriejteni szándékozók ezennel
gyorsan és a szokott életmód megváltoz tatni,
meghivatik.
tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre
A kettős, szilárd anyagból újból fel
kapható egy s*er a kellemetlen láb-ix*
építendő erdőtiszt s szolga személynek
z u t l á * ellen. — Rendel naponta 11-től
1-óráig Pécsett, a Deákutcai 1-ső szá szolgáló lakház összes építkezési költségére
8427 ír. 5 kr. o. ért. lévén engedélyezve
mú házban.
156. (0—2)
a mi azzal tétetik közzé, hogy válalkozók
9 K 1* Levelekre gyorsan válaszoltadk.
Írásbeli, 50 kros béleggel ellátott zárt
ajánlataikat — a száztóli százalékban tett
elengedés betübeni tiszta kifejezésével, —
s a 842 frt. vagyis 10°/fl bánatpénznek
melléklésével az árlejtés napján a kitűzött
időig és helyen annyival inkább nyújtsák
ajánlható az általánosan
be, mert későbben érkezett vagy szabályelismert s hivatalosan megvizsgált
ellenesen szerkesztett ajáulatok el nem
fogadtatnak.
ártalm atlan valódi
A terv és költségvetés a hivatalos
órákban a pécsváradi közalap, kerületi
erdőhivatal irodájában bár mikor megszemlélhetők.
Végül közzététetik hogy a tervezett
lakház az 1878-ik évi september hó vé
géig felépítendő, a leendő vállalkozó az
uradalomnál előirt és felsőbb helyről el
SS
rendelt szerződést elfogadni s aláírni tartozand.
Pécsváradon, 1877. évi junius hó 26.
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Újházi Ilenes,

SCHAFFER és SCHONBERGER
m .: könyvvezetőket, pénztárnokokat, Írnokokat, házfelügyelőket, mezőgazdászat! ésf
.....................................
^ e r»•d é s z e ti
liszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- es rnjztanitrtkat °

Ezen világhírű és felülmúlhatatlan
bórszépitöszer pillanat alatt a logszebb, 1egtermészetesb ifjú arcszint idézi elő, a bőrt
fehériti, frissíti és finomítja, a lég behatá
saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idő
alatt szeplőt, majfoltokat, orrvörösséget s a
bor minden tisztátalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendózöszert fölöslegessé tesz.

^gazdaasszonyokat, kulcsárnőket, társalgónőket, utazási kísérőket, német, franciig,
pangni, olasz és magyar nevelőnőket, pénztarkezelö-nöket, számvevő-nőket, Dolti leányokat,

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50
Kis
„
„
frt 1.50
Kapható valódi minőségben

elhelyezési intézete
^70(30—15)
;

Budapesten, váczi körút 63. sz.
Elhelyez és megrendel azonual ügyes és megbízható egyéneket mindeu szakmából

yrmérnököket, gépészeket, gyári munkasokat stb. Kakt irnokok.it, felügyelőket, kapusokat, ház-"
íi mestereket, mű- és zöldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgákat, komornákat, inasokat,
!X;
továbbá:

0

járuló-nőket, dohány-tőzsdék, szállodák, vendéglők s kavéhazak szamara.

----- Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér:

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete.

Pécsett: Sipőcz István ur
gyógyszertarában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

Sehwarz, Henrick
központi szétküldési raktára

A t ez. urasigoknak a szükségelt egyének díjmentesen ajánltatnak. " V I
Állomást keresők minden sznkmából 8 , legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto
sítás mellett jő állomást.
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BUDAPEST,

Mária Valeria-utcza 9.

ig s s a r

Nyomatott Taizs Mihályuál Pécsett 1877,
l

kerületi erdőmester.

A

j

á ii 1 a t.

Alulirt eladom

vaítagyáram ai
mely áll 2 gép-, 50 tucat ráma- s több
mindenféléből — olcsó áron és kedvező
feltételek mellett; — vagy bérbe is oda
adom, — vagy mint társat (compagnion)
is elfogadok akármely becsületes embert
lakással vagy anélkül. Eladó végre egy
jo Pianino is. Bővebben értekezhetni
Beierlein Fiüop úrral Pécsett, Nepomiik-utca, 22. sz. házban.
163. (1—1)

