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A válponton.
A Duna mentében és a Balkán

éjszaki lejtőjén álló ellenséges se
regek végre a német-francia háború 
gyors actiójához szoktatott Európa 
előtt feltűnő késedelmezéssel azon 
időponthoz közel jutottak, melynél 
kitűnik, melyik sereg vezérletének 
terve és számítása volt a helyesebb?

11a minden jelek nem csalnak, 
úgy eddig már észrevehetni hisszük, 
hogy a mily ügyesen számitott és 
működött az orosz diplomatia szét
választva az európai számbavehető 
hatalmak érdekeit, meggátolva kü
lön érdekeis legyezgetésével az 
ellene létrehozandó szövetséget, fél
tékenyé téve egyik hatalmat a má
sikra, — oly auuyira elhibázott 
volt a megindított roppant haderő ac- 
tiója: olyannyira nem felelt meg 
ezen rettegett xerxesi sereg mozgé
konyságáról elterjesztett legmérsé
keltebb fogalmaknak is.

A dunai átkelés még félig sem 
mondható sikerültnek, pedig már 
több két heténél, hogy az orosz 
sereg egy töredéke a Duna jobb 
partján van és Bulgáriába behatolt, 
a török hadsereg zömének felállí
tása felöl, igen körültekintöleges 
rendelkezést tanúsítva a vezénylet, 
semmi bizonyos hir, nem lesz en
nél fogva meglepő, ha egyszerre 
ott lép fel az elforgácsolt orosz se
reg reszek tönkretételével, hol leg
kevésbé várták.

Nagyobb veszély fenyegeti a 
török sereget, ha az orosz jobb 
szárny Kladováuál a Dunán aka
dály nélkül átkelve szerb területen 
át gyors menetekben a török bal- 
szárnyat megkerülve túlszárnyalni 
bírná, ezt megakadályozni saját ér
dekében Magyarország feladata, de 
e részbeni actióval késni aunyit tesz, 
mint feladni az ország érdekeit, 
mert jól tudjuk, hogy a kényszer 
helyzetben jött orosz sereg vezény
lete a cár amúgy is a helyszínhez 
közel lévén rögtön elhatározhatja 
magát arra, hogy mitsem adva az 
osztrák-magyar diplomatia óvására 
a szerb semleges területre lép.

Az ily gyors elhatározás elle
nében szintoly gyors fegyveres vá
lasz lehet hatályos, ez pedig már 
is elkésett, mert mig az osztrák
magyar hadsereg megfelelő részt 
mozgósítva az oroszoknak hátba 
támadhatna, a török hadsereg any- 
nyira meglehet gyengítve, hogyr a

T h  R €  A*
Táborban.

Ha az utas Ü-Cs-ról toronyirányban 
Sz-l-nak veszi útját, gyönyörű erdőt 
ejt útjába, melynek szélső iái közt szemébe 
ötlik egy katonai őrsátor az előtte járkáló 
fegyveres őrrel.

Ha e sátor és őr nem is magyarázna 
meg mindent, úgy ez, valamint a mellette 
lévő, jó karban tartott 2 tekepálya arra 
enged következtetnünk, hogy itt élő és tán 
mulató emberekre fogunk találni.

Nem csalódtunk, mert mielőtt az épü
letet elérnők, az erdő sűrűjéből már sátrak 
bontakoznak ki, melyeket elhagyva, egy
szerre eltűnik a keskeny gyalogút, hogy 
helyet adjon egy 10—15 holdnyi völgy
katlannak, melynek gyepes talaját alig 
árnyékolja egy-két magános tá.

A tér nyugati oldalán gyönyörű feny
ves húzódik végig, mig többi részeit hárs- 
és tölgyerdők övezik, hátterül szolgálnak 
az egészet körülvevő sziklás hegyek, me
lyeknek ormain a piros-fehér-piros tricolor 
leng.

Ezen téren vaunak szép rendben fel
állítva a fehér sátrak, melyek egy a sza
badban tanyázó ezred ponyva kaszárnyá
ját képezik.

Alkonyatkor értük el e valóban kies 
tckvéstt helyet, a nap, rendes útját meg

járván, a körülfekvő hegyek koronái rne- 
gett tűnik el, — csend honol a táboron, 
gyakorlataikat tartják a katonák még, — 
melyet csak olykor-oly kor szakit félbe egy

háború súlya reánk esnék inkább, 
az orosz sereg ugyan ekkor sem 
birná ki a kétoldalú támadást, de 
vis8zaüzése hasonlithatlanul nagyobb 
áldozatokat követelne.

Bécsbeu addig egész kedélyes
séggel mérlegelik az oroszok hite
getéseket, kedvező füllel hallgatva 
a boszniai mézet igéro ravaszságra, 
visszatartva a józan ész felvillanó 
sugallatától és az angol-török nagy
követek betolyása által nem tudnak 
elhatározásra jönni.

így  van ez, midőn a népek sor
sa, éltük és vagyonuk felett ren
delkezők nem tudnak megbarátkozni 
a népfenség elvével. Elég hangosan 
nyilatkozott a Lajthán innen is, túl
ról is a közvélemény erélyes actiót 
sürgetvén az orosz hódítási célzatok 
ellenében, mily kevés megfontolás
sal mentek be a háborúba 1859-beu 
és 1860-bau, midőn pedig ezt leg- 
fellebb a katouai aristokratia és a 
zsebelésre számitó liferánsok óhaj
tották, de semmiféle állami érdek 
nem parancsolta azokat a vérontá
sokat, melyeknek következményei
ben a monarchia területe egy ve
szedelmes kifelé gravitáló területtől 
8. erencsésen megmenekült ugyan, 
hanem oly adóssági terhek is ma
radtak fenn, melyek a közgazdasági 
haladást századokra visszavetették, 
a papírpénzt, disagiót és deficiteket 
a monarchiában chronikus betegség
gé tették.

íg y  van ez, midőn a közvélemény 
meghamisítása vagy félrevezetésével 
e8zközlött választásoktól oly parlia- 
menti többség áll elő, mely tüskön 
bokron át követi a kormányt, —  
nagyobb részben bárminő kormányt
—  akkor is, midőn ez tett Ígéretei
vel éppen ellenkező irányban halad.
—  Bécsben erre számítanak és szá
mításuk bár utókövetkezményeiben 
helytelen, ezzel ők nem törődnek, 
tudva és meggyőződve, hogy a ma
gyar kormány engedelmes, mindent 
megszavazó többséggel rendelkezik, 
tudva és látva az osztrák reichsrath 
szívós ragaszkodását az élvezett köz- 
gazdasági előnyeikhez, nem terjedvén 
ki gondoskodásuk a jövőre, csak a 
holnapi megélés legyen annyira 
mennyire biztosítva, nem lehet cso
dálni, hogy a magyar kormáuyfér- 
fiakat is, kiknél a hatalom gyakor
lata az éles látást eltompitotta, — 
engedelmes eszközül bírják, — a 
belpolitikában a legsúlyosabb terhe
ket Magyarországra hárítván, a kül-

politikában régi democrat-ellenes 
hajlamokat, —  sőt megkedvelt ural
kodói szövetségek ösvényeit követ
vén, elfelejtik, hányszor csalatkoztak 
és csalattak meg ily  „szent* szö
vetségek által, nem gondolják meg, 
hogy fenállásuk és jólétük egyedüli 
és biztos alapja csakis a nép jóléte 
és megelégedettsége.

A nép és nemzet érdekében a 
közvélemény kifejezett akaratával 
indított háború terheit még akkor is 
könnyebben viseli az adózó, ha an
nak súlyosabb következményei len
nének, nem nézi akkor, váljon telik-e 
a jövedelemből ? — hozzányúl a tőke 
vagyonhoz késedelem nélkül, mert 
érzi, hogy a népakarat érvényesü
lésével terhei idővel enyhülni fog
nak. — Ellenkezőleg megzsibbad 
minden előre törekvési hajlam, beáll 
a közönyösség, mely pedig az álla
mok fenállására nézve veszedelme
sebb betegség, mint egy pusztító 
forradalom.

— A qa6ta megállapításán
működött osztrák és magyar országos bi
zottságok végre szétoszlottak a nélkül, 
hogy eredményre jutottak volua. Hála az 
osztrák bizottság telhetetlenségének egy 
időre ezen veszély elmúlt fejünk felett — 
t. i. őszig, addig nem tudhatni, jobbra, 
vagy még rosszabbra fordulhat a kocka.

— A kisbirtokosuk töldbitel- 
egvlete végrehajtási bizottságának küldött
sége kihallgatáson volt a Királynál. Tisza 
László volt a küldöttség szónoka. — A 
király válaszában ismételten hangsulyozá 
az alapítandó hitelszervezet nagy hordere- 
jét, s óhajtását fejezte ki sikerülése iránt 
s a kérelem teljesítését közel kilátásba he
lyezte, mivel a gyámolitandó nagy néposz
tály valódi érdekeit mindig szivén viseli.

— Az utakról szóló törvény, 
javaslat, melyet a kormány beterjesztett a 
képviselőházhoz, megkülömböztetvén az 
állami utakat azoktól, melyek a törvény- 
hatóságok által tartandók fel, ez utóbbiak 
építésére és fentartására utalja a közmun
kát és közmunka váltsági dijjakat esetleg 
a Ilid- és utvámnak jövedelmeit. — Ki 
egyenes adót fizetni köteles és vonó állat
tal bir, tartozik minden évben minden vonó 
állatja után másfél igás napot két vonó 
állattal; ha egyes fogatban használja, há
rom napot egy állattal szolgálni. — Azon
ban 20 katast. hold müveit föld után kell, 
hogy egy vonó állat essék, a kinek keve
sebb a marhája, ott az összeírás a tulaj
donos által müveit föld mennyisége szerint 
teljesítendő. — A ki vonó állattal nem bir, 
tartozik minden évben a) saját személye 
után, ha egyenes adója 20 frtot nem ha
lad meg, három; ha 40 frtot nem halad 
meg, négy; ha 60 frtot nem halad meg, 
hat ; 80 írtig nyolc; 100 írtig tiz kézi nap
számot szolgálni; 100 frt adón túl minden 
50 frt adó után öt kézi napszám teljesí
tendő; b) az egy háztartásban lévő 20—60

év közti családtagok évenkint 3 kézi nap
számra kötelézvék. — Mindenki megvált
hatja közmunka tartozását, a kényszerű 
megváltást csak az egész tartozás felére 
rendelheti el a törvényhatóság. Mindenki 
köteles, közmunkáját november végéig le
szolgálni, — ki ezt elmulasztaná, kétszeres 
váltságdíjt fizet.

— Bécsben valahára reájöt-
tek a pánszláv bizottságoknak vakandok 
működéseire az osztrák-magyar államok
ban. — Az orosz cár és diplomatia Ígé
reteiben kezdenek nem bízni, hanem azért 
még nagyon távol állanak egy oly elha
tározástól, mely a nemzet és monarchia 
valódi érdekeinek megfelelőleg erős kézzel 
benyúlna az orosz hódítások fékezésére. 
Orosz részről arra törekednek, hogy Szer
bia átlépése ne tekintessék Béssben háború 
okának, hanem hogy engedtessék meg az 
orosz csapatoknak, Kladovánál a Duuán 
átkelni és szerb területen át működni; 
közel álló ténynek veszik, hogy Becsben 
megadják a béegyezést, noha az angol és 
török nagykövet minden befolyását érvé
nyesíti, hogy ez meg ne történjék. — Mely 
irány kerekedik felül, nem sokára észre 
veendjuk.

O R S Z Á O G Y Ü L É S .
J u l i u s  7. A mai ülésen a gyámsági, 

a cukoradóról sat. szóló legf. szentesítést 
nyert (javaslatok kihirdettetvén, hasonló 
célból a főrendekhez átküldettek. Ezután 
felolvastatott a kir. leirat, mely szeréut 
az országgyűlés ülései f. évi julius 7. nap
jától fogva f. é. september 15. napjáig 
elnapoltnak nyilváuittatnak. — A főren
diházban ugyanaz történik, mi a képvi
selőházban. — Az elnökök búcsúszavakat 
mondanak s az ülést bezárják.— Tehát két 
hónapig és 8 napig szellőztetni fogják az 
országházát, hogy levegője megtisztuljon 
az interpellátiók erős szagától, a mitől 
Tisza Kálmán és fegyelmezett serege any- 
nyit prÜ8szögött. — Mit fogtatok? törö
köt, vagy muszkát? kérdik a választók 
választottjaiktól. Mire azok igy szólnak: 
a választ megadta nektek Tisza Kálmán
nak Andrássy és ő felsége által is meg
dicsért beszéde.

K Ü L F Ö L D .
Lon d o n .  Anglia a középtengeri ha

jórajt a Bezika öbölbe küldötte, mit az 
alsó házban emelt interpellatióra Northcote 
azzal indokolt, hogy az ottani állomás 
kényelmesebb s a tengernagy szükség 
esetén Layard úrral s a britt kormánnyal 
összeköttetésbe léphet. Hogy ennek oka 
azonban a muszka foglalások ellenében 
az angol érdek megóvásában rejlik, mu
tatja az is, hogy ujabbi hir szerént: a 
„Phannon,* “Temaire," „Herculess,* és 
a „Thunderer,* vagy a „Dread* páncél
hajók is megerősitésül oda rendeltettek.

K o n s t a n t i n á p o l y .  Jtiedif pasa tö
rök hadügyminiszter állítólag hirtelen 
meghalt a török főhadiszálláson Surnlá- 
bau. Tehát küldetését, hogy Abdul-Kerim- 
nek haditervét, mit ez még a szultánnál, 
sem akar közölni, bár arra táviratilag is 
felhivatott, nem teljesíthette. — Jobb is 
Redifnek a nagy prófétával mulatni, mint 
itt az ország romlására a padisah hiszé-

Egy kirándulásom.
Harminc fok meleg és ködsürüségü 

por mellett nem csoda, ha az embernek 
kedve kerekedik a nyomasztó légből ki
szabadulni, a városnak „isten hozzádot* 
mondani és a falura menni.

A mai világ rendkívül prózai, ment 
minden költőiségtől, sőt még „humán-1 
dolgokban is számitó; (példa rá Anglia) 
mért képeznék tehát én egyedül kivételt? 
Nem is képeztem. Ilyeténképpen számí
tottam, midőn a falu ambroziás levegőjét, 
csernajeff-zöld növényzetét és montenegró- 
kék egét voltam élvezendő: a városi lár
mának búcsút mondva, nem lesz főfájásom: 
első nyereség! g , önyörködöm a falusi egy
szerűségben: második nyereség! és ha 
sikerül, irok valamit a „Pécsi Figyelőbe': 
harmadik nyereség, s igy tovább.

De valamint a terv többnyire füstbe 
szokott menni: úgy ment az én kiszámított 
nyereségem is — nem ugyan füstbe, de 
ahoz hasonlóba: a porfellegekbe.

De lehet-e másként ennyi sok kocsi 
mellett, ami itt az országúton tova robog, 
oly sürü fellegeket hagyva maga után, 
hogy — nézetem szerint — ha az úr is
ten valami ujabbkorl „Pharaót* sötétség
gel akar büntetni, jobb helyet ennél sehol 
sem talál; szóval itt is oly sötétség ural
kodik, mint az osztrák-magyar külügyi 
politikán.

És mennyi cifra nép a kocsikon!
Van itt bábos, esztergályos, cipész, 

cigány,- sőt mi több, a mai lőpor-szagos 
levegőt tekintve, még katona is. Hja még 
katona is; biz’ ez nem gondol arra, val-

kenységét felhasználni. Most Mahmud 
Damason van a sor, tán nem is késik 
soká.

B é c s. Hogy a hatalmas muszka czár 
rabló csordájának mily rosszul állanak 
dolgai s miiy vékony reményt köt a 
^ggyőzelemhez mutatja az, hogy a bécsi 
udvarnál minden befolyását felhasznál ja ar
ra nézve, hogy Ausztria-Magyarország az 
orosz csapatoknak Szerbián való átkelé
sét ne ellenezze. — Anglia egész be
folyását érvényesíti ezen tervnek meghiú
sítására Törökország részérül is óvás tör
tént ez iráut.— llirszerént valamenyi hata
lom beleegyezésével, hadseregünk megszál- 
hatja Boszniát és Hercegovinát. Ausztria 
Magyarország és Anglia közt egyesség 
jött létre.

Orosz rémtettek.
Vadállati kegyetlenségek és pusztítá

sok járnak még folyton az orosz hadak 
nyomában. Sisztova melletti faluba bevo
nulván, kirabolták és felgyújtották a há
zakat a békés fegyvertelen lakósók egész 
csapatait kardélre hányták. — Hat embert 
útban találva egyet megöltek, a többit 
fogságra hurcolták noha semmi elleutállást 
nem kísérlettek meg. — Buszosukból Pitá- 
noba hazavándorló hét egyén közül hatot 
orosz lovasok lekaszaboltak, egy m :gme- 
nekült, holtak testeit megcsonkították, sze
meiket kitolták és kenyérrel ragasztották 
be. — A sisztovai bolgárok neki bátorodva 
gyilkos szövetségeseik megérkezte által a 
menekülő török lakosságot lemészárolják. 
Fogságba került nyolc török katonát ha
lálra korbácsoltak. — Ázsiában Szukura- 
Kálé környékén 15‘JO család a dühöngő 
kozákok elől az erdőbe menekült és ott 
sauyarogva éhen veszett. — Az Ardanucsot 
megszállt oroszhadosztály visszavonulásra 
kéuyszerittetvén 50 személyt kor és nem- 
külömhség nélkül lemészárolt, a merre á t
vonult, mindent felégetett, az utskilisai 
örmény püspököt megkötözve magukkal 
hurcolták. — Ezen vérlázitó undok tettek 
pedig már megállapított tények, hanem 
azért dühbe jönnek az orosz lapok, hogy 
az angol kormány jelentés tételre utasította 
a konsulait e gyalázatosságok iráut.

A  háború.
Az ázsiai harctéren a törökök győ

zelmi babéra mindinkább sokasodik. Több 
hírek egyértelmüleg bizonyítják, hogy 
Karsz felszabadult az ostrom alól s Muk- 
tár pasa, miután a karszi helyőrséggel a 
vártól egy órányira egyesült, bevonult 
Karszba. — Ardahan visszavételét is be
szélik. Az egész orosz haderő útban van 
az orosz határ felé, miután saját beisme
résük szerint több csatákban ezereket vesz
tett, és a török túlerőnek (?) ellentállaui 
képtelen. — Ázsiában a török haderő most 
már mindenütt támadólag lép fel.

Az európai harctéren fontosabb jelen
tőséggel biró hadi tény még nem vitetett 
véghez. Az oroszok megszállták T i r uo -  
vot,  mely város nem is volt megerősítve 
azonban P l e o n a  és M o n a s t i r i s t i  irá
nyában föl lettek tartóztatva. Az orosz 
főhadiszálás B a t u k b a  tétetik át. A török 
hadihajók bombázzák E u p a t o r i á t .

jou a törökkel, vagy az oroszszal megyünk-e 
occupáljuk-e Boszniát vagy sem; megver- 
jiik-e azt a gonosz törököt, hogy miért 
nem hagyta magát attól a jámbor mon- 
teuegróiaktól elpáholni, — törődik is az 
ilyenekkel! — esze ágába sincs, és oly 
vig és mosolygó) arccal öleli át a mellette 
ülő kökényszemü menyecskét, hogy szinte
— fáj nézni. Boldog baka, bizonyosan 
szabadságra megy!

„Ugyan báty’ uram, nem mond
hatná meg kegyelmed, hogy hová megy 
ez a sok cifra népség? — szólitám meg 
az éppen előttem haladó kocsin ülő és a 
csutorát épp szájához emelő, tisztán öl
tözött paraszt embert.

A kérdezett megállitá lovait, a csu
torát, melyből éppen ivott, félre tévé, szé
les lingü karjával egyet törölt bortól veres 
ajakán, makra pipáját a szájába tévé és 
ilyen formán felelt, ismételt kérdésemre: 
„Hát már bizony búcsúra megyünk 8z— 
—ra.

Megköszöntem felvilágosítását és — 
„ha por van, legyen fő fájás is-1 elgon
dolva — mentem én is Sz—ra búcsúra. 
Hiszen elég kárpótlás oly embereket látni, 
kik oly igénytelenek, oly megelégedettek 
és a mi fő, kiknek földje — hál’ istennek
— szépen zöldéi és sok gabonát igér! 
Láttam is mosolygó arcokat, hallottam is 
ií ’vü beszédet — hogy szinte dagadt 
sz.Vvm az élvezettől. —

És láttam még olyan táncokat, me
lyeket nem egy hamar éri utói a német 
„hopsz“ és nem tudom én még mi!

Miért éppen a német tánc az, mely 
utói nem éri? — Hát csuda-é hogy éppen

csalogány éneke, vagy a távolból hangzó 
furuiyaszó.

Nézzünk körül a sátrak belsején, —
— ágyakul a földre dobott zsnpp szol
gál, minden sátorban 6—8 ember lakik, 
pedig egy sátor hossza körülbelül 4 méter 
és szélessége 2*/* méterre tehető, — bi
zony nem kényelmes ágyak, — c mellett 
benne van minden katonának egész birtoka,
— ott látni a 19 század magas tökélyre 
emelt gyilkoló fegyvereit egymás mellett 
heverni az épen nem harci külsejű kenyér- 
tarisznyával, — szemlénktől egy a cautin- 
ból hangzó csörrenés vonja el figyelmün
ket, melyet zavart hangok zsibaja követ, 
ebből kivehető aszakácsné rikácsoló haugja, 
ki a szolgáló ügyetlensége felett mérgelő
dik, és bezárja az egészet egy csattanás, 
melyet — ámbár nem láttuk — csakis 
annak tarthatunk, miként a szakácsné főző 
kanálhoz szoktatott kezeit — szavalnak 
nagyobb súlyt adandó — valami élő lény
nyel tette érintkezésbe, — — folytatnék 
előbbi szemlénket, de figyelmünket dobper
gés köti le, mely arra enged következtet
nünk, hogy a sátrak lakói jönnek és csak
ugyan egyik erdei útról jön egy poros 
csapat fáradtan, — elcsigázottan, ezután 
jön más és más, mig végre megérkeznek 
mindannyian.

Hogy megelevenül egyszerre az előbb 
oly csendes tábor, itt egyik fegyverét tisz
títja, — a másik szijjait „ t árházzá*,  a 
harmadik „mondurt pucol*, — a negyedik 
. . .  a századik, hogy mit csinál, azt az 
isten tudná megmondani, közbe-közbe di- 
csekvőleg szól az „öreg baka“ a mellette 
álló „buudáshoz”, — ua öcsém még csak

3 hónap — a „buudás" sem hagyja ma
gát s odább kiált egy „rekrutának* még 
csak 15 hónap, — a szegény „rekruta* 
az ő 27-jével már nem dicsekedhetik sen
kinek, — hanem bajuszán (ha ugyan van) 
egyet pödörve vissza mondja — „én is 
leszek öreg baka valamikor.”

Egy idő múlva rcákezdi az ezred ban
dája rendes nótáit, van ekkor vándorlása 
a „puczrequisitumoknak* a borjú- és „prót- 
saekba*, azután következik a legények
vándorlása a bandához,------ úgy látszik,
szeretik hallgatni, de jókedvüknek semmi
féle kifejezést nem adnak, — nem csoda, 
hisz a fárasztó gyakorlat elveheti kedvü
ket ------ de nem ! most reákezdf a banda
Soldosné „búra, búra, búbáuatra születtem* 
kezdetű kedves dalát, — hogy eltűnnek 
a levert arcok, — a fáradt lábakat mintha 
kicserélték volna, oly tűzzel járják magyar 
katonáink a csárdást, mintha 2 hét óta 
egyéb dolguk sem lett volna, mint heverni 
nappal és aludni éjjel, — még meg is 
uj rázzák.

A banda is elhagyja, — de azért tán
col a legénység tovább egy árva furulya- 
szóra, melynek gazdája juhász lehetett ad
dig, mig katonává nem lett, de félbesza
kítja most a zenét egy trombitahang, mely 
elfujja a streichot, mit a hegyek viszbangja 
ismétel, félbeszakad a tánc, a legények 
sátraikba vonulnak és elcsendesül minden, 
csak a sátrakból olykor kihangzó nevetés, 
— mit tán egy bizarr éle okozott, az őrök 
lépteinek szabályszerű kopogása és a can- 
tineból kihangzó rekedt ének mutatja, hogy 
itt katonák táboroznak.

£  • .  $»



Klón) beu muuHk-e a  l i t tu é g l  
in k o lá k  m felekezetiek felett? — 
m h u  Ig en , m ib e n  é s  mennyiben?

Midőn jelen cikkein megírását célul
magam elé tűztem, teljen tudatával bírtam 
tur.ak miként egy réme szives olvasóim 
nai a pártállás kemény vádjával fog súj
tani Azok részére — s a vádnak kellő 
értél- u  való leszállítása céljából részemről 
eleve is előre bocsátom, miként a fenti hi
bába aligha esem, mert rövidre vont érte
kezésem irányzata kiindulási pontjául, sem 
céljául nem állítom fel az elvet s igy sa
ját érzeményeimnek sem az elv mellett, 
sem ellenében tért foglalni az értekezés 
keretébeu — akár a kép alapvonásául, 
akar kisztnezésére — nem engedek; és ha 
mégis emelkedőkig emlékszem meg az 
évikről, az nem egyéb, mint természetes 
kiíolyása a dolognak, tiszta jellegezése az 
•gyiknek, mit elválasztani a tiszta kép fel- 
lüiiíetese nélkül nem lehet.

Tehát nem elvi tekintetből állítom fel 
a két iskolát, hogy az azok között mutat
kozó különbözetet'az egyiknek Írjam ja 
vára, esryedül párhuzamot kisérlek meg 
vonni, okmányozólag úgy az egyik, mint 
a másik állása felett, kimutatván e külön
bözet okozatát.

S ma már úgy hiszem, miként azok 
is, kik elvi tekintetektől vezérelve, néze
teik s érdekeik mellett a kUzdtér sorompói 
között foglaltak helyet, bele untak a meddő 
harcba s az elv háttérbe szorításával ők 
is az iskola által előirt sikertől a törvény 
követelte állapot megközelítéséből Ítélik, 
feltételezik, sőt becsülik az iskolát. — 
ülsz nagyon természetes, mert maga egy 
felállított eh sem nem szolgálhat, sem nem 
fogadható el biztosítékul arra nézve, hogy 
abból mint oktöhől induljanak ki a jó is
kola megítélésénél; mert auuak helyes 
megítélésénél nem szabad kifeledui oly 
tényezőkét, melyek egyedül képesitvék a 
lelvetett slv helyességét, életrevalóságát 
kitüntetni.

Tudjuk, miként lázas mozgalom szállta 
meg a tauférriakat az iskolák jellege kö
rüli nézet tekintetében s ezen mozgalomba 
belevonatott a község lakossága is; az 
ellentétek mindinkább élesebbekké lettek 
s egyszerre egymással szemben két ellen
tétes elem fejlődött ki, mely tagadbatlannl 
egymás törekvését sok helyen közömbösí
tette is. A mellékkörülményeket, melyek 
különböző okoknak lettek betndva, részem
ről nem tartom szükségesnek szellőztetni, 
főként akkor, midőn az ez irány báni moz
galom jogosultsága törvényes volt s az ma 
is: — s igy tökéletesen elesnek az ilye
nek a nyomós indokok számától, s mint 
figyelembe nem vehetők, jelentősek a uo- 
log végcéljára nem is lehetnek. — Legyen 
e'ég hozzá, a tények ezen téren is vissza- 
tarthatlanul s valódi következetességgel 
haladtak előre s több község kisebb na
gyobb nehézségek leküzdése után feleke
zeti iskoláját községi jellegűvé nyilvánította, 
s ezzel az első lépést a haladás ösvényén 
megtette.

Hogyan, tehát már magában a jelleg
változás tényében haladás kereshető? Sze
rintem igen: s ezt a következőkkel bizo
nyítom.

tVege kovetk- iik.l
U -sz .

Mohács, 1877 július ő-én.
Tekintetes szerkesztő úr!

Mohács iránt hála érzettel vagyok, 
mert itt tölteni gondtalan gyermek éveim 
s itt nyertem az elemi oktatást. Évtizedek 
elmúlása után remegő szívvel vártam, hogy 
meglássam Mohácsot. Midőn Baar mellett 
elhaladt a gőzhajó, egy öllel szerettem 
volna magosabb lenni, hogy meglássam 
Mohácsot. Mig & szőke Duna hátán rin
gatott a hajó, képzetembe elősoroltam a 
haladást, mit e város tehetett azon idő 
alatt, melyben én nem láttam, s ah ! meny
nyire csalódtam. A régi ez, a szó szoros 
értelmében. Ez a város, mely a kereske
delemnek oly élénk pontját képezi, mely 
oly számos intelligentiával bir, mely a ter
mészet által helyfekvésében gazdagon meg 
van áldva, nyugszik, tesped, s előre nem 
balad.
ez jutott toliam alá, mikor mindig csak 
ez az egy keserves nóta zúgott, zengett
fülembe:

„Megállj német majd megbánod,
Hogy a magyart exekválod!
Bőrödből......... stb.

— Onkénytelenül ezt a megjegyzést 
kockáztattam, hogy „hiszen nem a német 
exekvál már, hanem a magyar.” Mindegy 

.Megállj német, majd megbánod. . . .
Beszélj vele! Már aki exekvál az nem 

magyar, nem is lehet az, hanem — német!
Se baj — gondolám — ha az, aki 

exekvál „német is, maradiatok csak ti meg 
azon ősi szokás mellett, hogy csak fizes
setek ha kéri a német, ha nem is „dukál 
néki“ csak fizessetek és ne legyetek ti 
se jobbak minisztereiteknél, mutassátok meg 
hogy nem csak ők, hanem ti is „szereti
tek- a hazát, hogy ti is magyarok vagy
tok ! És hogy nem németek, meg matatta 
dalok és táncuk.

Szólt is a „válogatott cigány legé
nyek” által incgszólamlitott hegedű meg 
a cimbalom — nem ugyan á ia Rácz Pali 
sem á la Sárközi, de még á la Dankó 
Gyula sem — hanem csak úgy, hogy „el
járhatta” az egész héten fáradozó föld- 
tnivelő a verbunkost, meg azt a kopogó 
csárdást.

Azt a  táncot látták volna hölgyeim I 
Ha valakit „felkérni” akart a táncos, nem 
mutatta be magát, megsem hajlongott, ha
nem csak úgy magyar-miskásan odaugrott 
— és — sem: „szabad kérnem,” sem:

Utcái posváuyosak s láztermelők, 
gyalogjárdái a spanyol iuqnisitió tortúrái 
között alkalmasint az elsők között volná
nak. Szépitőbizottság működését nem ta
láljuk sehol.

A város felső részén van a gőzhajó- 
és gözkocsiállomás, az utasok megjönnek 
s "mmfia) még nem találkozott vállalkozó, 
ki a város s állomás között társaskocsi 
közlekedést állított volna a közönség és 
önmaga részére.

Hát népnevelésügyi tekintetben mily 
hátra áll, egy ilyen nagy városban nincs 
egyéb mint elemi iskola. Pedig itt ége
tőn szükség van egy felső polgári iskolára, 
tekintve a város lakósságának túlnyomó- 
lag iparos állását, mondhatom hogy ez 
nagy jótétemény is lenne. Igen, de mint 
értesültem az illetékes egyéneknél a szük- 
keblüség elérte a forrpontot, s itt ezek 
nagyban a sült galambot várják. — Oh! 
fájdialom, hogy szellemi érdekek szolgála
tában nem vagyunk kellő áldozatkészek, 
de itt biztat a remény, hogy ha a kir. 
tanfelügyelő úr lankadatlan buzgalommal 
venné fel Mohács népnevelési ügyét, a 
jobbak körébe sorakoznának s Mohácstól 
egy nagy szégyent elhárítanának. Meg 
kell dicsérnem a felekezeteket, mert isko
láikra nagy gondot fordítanak. Mindegyik
ben láttam tanoncokat s ablakon keresz
tül hallottam az előadást is.

Van Mohácson egy virágzó casino, 
mely saját helyiséggel bír, de nincsenek 
polgári olvasó körök, népoktatási egyletek; 
de korcsma korcsmát ér. Kisdedovóda Ls 
van. de ez inkáb csak névleg s pár csa
ládtól igénybe véve szerepel s hivatásának 
nem felelhet meg. Miért? Elfogultság és 
szükkeblüség miatt.

Társadalmi élete Mohácsnak nem va
lami igen kiterjedt. Kisebb csoportokra 
oszló, melyek egymástól véghetetlen távol 
esnek, s az érintkezéstől vissza tartják 
magokat.

Mohács nevezetességei közé, tartozik a 
város nyugoti oldalán levő kápolna, mely 
ben a gyászos emlékű csata két nagy 
képen látható. Ezen történelmi emlék hű 
feutartásáért, hazafias elismerést érdemel 
a mohácsi rom. kath. plébános ur.

Apropos. úgy tudom hogy évente tör
téneti emlékünnep tartatik s ezen egyedül 
a rom. kath. felekezet szerepel és műkö
dik. Nem lenne e uagyobbszerü és eme- 
lőbb ha ezen ünnep kiemelkednék a fe- 
lekezetiségből ? Én azt hiszem, hogy igen.

Bizony hálás munkát végezne az, aki 
Mohács előhaladásának lobogóját kézbe 
véve, erős kézzel s törhetlen kitartással 
munkatérre lépne s lelkesedve s lelkesítve 
e nagy város anyagi és szellemi jólétén, 
boldogságán s előre menetelén dolgoznék.

Anyagi a munkatárgy, s oly sok a 
feldolgozni való anyag, bár ne vesztegelne 
soká, hanem következnnék el reá a vi
rágzás kora. Midőn ezen hálaérzetből szár
mazott levélkémet bezárnám, felkérem te
kintetes urat annak közlésére, s egyszers
mind szivemből kívánom, hogy Mohács 
felett ragyogjon a béke és szerencse nap
ja. Vasadi B a lo g h  L a jo s ,  ref. lelkész 
a vértesaljai t. e. elnöke, a ”Gyak. lel
készet” szerkesztője, stb.

Mohács, 1877. jul. 9.
El nem titkolható visszatetszéssel ol

vasom a „P. F.“ utolsó újdonságai közt, 
hogy a bárány amegy ei hivatalos hirdetések 
a magyar lap mellőzésével a német lapban 
közöltetnek ! . . .

En e meggondolatlan eljárást sokkal 
komolyabb- és fontosabbnak tartom, mint
sem hogy az a megyei közönség részéről 
csak úgy közönyösen és hallgatag tndo- 
tnásul, vétessék.

Úgy hiszem, nem lehet helyesen gon
dolkodó, hazafias magyar ember, aki ál
latnánk nemzeti alapját és jövőjét a nem
zeti nyelv általános elterjedésétől és ural 
mától ne feltételezné, s igy ne óhajtaná, 
hogy azon nemzeti nyelv, mely nélkül 
minden függetlenségünk és államiságunk 
csak üres hazugság, minél előbb diadal
maskodjék, és hogy az iránt a haza min
den polgára a legnagyobb tisztelettel vi
seltessék!^^_______

„lehetek szerencsés” stb.— hanem: „édes 
babám játjuk el együtt” ! ?

És járták azt a százados búval telt 
magyar lassút, lejtve olyan könnyen, oly 

ille módon, hogy az ember azt gondolta 
ezdetben: „ezek bizonyosan Hercenber- 

gernél vettek oktatást!
Ezen vélekedésből csupán akkor áb

rándoztam ki, amidőn azt a fürge csárdást 
láttam. Nincs ott semmi, de semmi szabály 
sem taktus; de nem is lehet, mert ha va
laki csak ugyan magában el-el mondo
gatná, hogy: „einz, zwei, einz, zwei,” a 
harmadik olvasásnál már kijönne a tak
tusból, mert ennek a kocsis legénynek a 
k utján tusától saját szavát sem értené. Mégis 
milyen szépen járják ; nincsen még „ca- 
rambol” sem.

És azt gondolják, hogy feltűnő, ha 
valaki mindig egy és ugyan azzal táncol ? 
Annyira még nem „civUizálódtok.” Min
denki azzal táncol, a ki neki tetszik és 
és akit szeret. Nem is mutatnak ujjal, sem 
a fiatal emberre, sem az illető leányra, és 
nem is ugdoznak a körül állók össze
dugva fejeiket, mint az irigy „civilizált 
világban” hogy: — No lásd — no hála 
isten csak hogy megint felkérte!” stb.

Kedves népem ennyire még nem pol-

Sírogattál, de nemde, nem is ak a rn i?  — 
aradj csak meg a magad ártatlanságod

ban és megelégedésedben! Én pedig — 
gondolja bizonyosan nyájas olvasóm — 
ne ránduljak ki többé a falura!

Angyal Zsiga.

Ha ez igy — : akkor nem lehet he
lyesen goudolkodó, hazafias magyar em
ber, ki a fent érintett hivatalos hazafiat- 
lanság- s a nemzeti érzületet oly nyilván 
arculcsapó eljárás felett meg ne botrán- 
koznék!!!

Úgy látszik, hogy az illető urak, kik 
mint tisztviselők a nép választottjai gya
nánt és a nemzeti érdekek őreiként szere-

£ élnék, vagy nem tudják, hogy az állam 
ivatalos. nyelve: a magyar iránt több 

tisztelettel tartóznak, mintsem hogy az azt 
művelő és terjedő lapot még hivatalból is 
mellőzzék . . .  és hogy ez által követve az 
idegen: a német szellemet, melylyel a kel
leténél úgyis sokkal inkább át és át va 
gyünk szürenkedve, — még magok is tér 
jesszék; — vagy tudják ugyan, de mind 
nemzetiségük, mind kötelességük iránt kö
zönyösebbek, hogysem egyéni érzelmeiket 
megtagadhatnák . . .

Akár az egyik, akár a másik eset 
legyen is az igazi. .. azon urakra nézve 
nagyon is — nem dicséretei.

Nine3 és nem is lehet elég indok arra, 
hogy egy hazafias magyar megyében hi
vatalos közegül német lap szolgáljon! . . .  
Mert eltekintve attól, hogy egy megye 
pártot nem is képviselhet, a kérdéses do
log nem is pártkérdés, de még egyéni ér
zelmek kérdése sem: hanem egy n a g y  
elv, melynek minden hazafias pá'tnak, 
minden egyes hazafinak és különösen min
den, a ház i szolgálatában álló tisztviselő
nek hódolnia kell!!!

Itt se párt- se egyéni érzelmek irány
adók nem lehetnek: az egyén-, sőt párt
érdek is megsemmisül ott, hol nemzeti ér
dek forog fen! . . .

Az illető uraknak, mi n t  e g y é n e k 
nek  joguk van, a német lapokat szivük 
vágya szerint ölelgetni; — de hogy mint 
a megye tisztviselői hivatalos dolgokban 
a magyar lap titymálásával a németet dé
delgessék és anuak hivatalosan is propa
gandát csináljanak . . . :  ez oly megnevez- 
hetlen kicsinyes valami, a mi ellen minden 
hazafias polgárnak tiltakoznia kell! . . .

Vagy hát a „P. F.“ nem igyekszik 
az illető urak tetszését megnyerni ? . . .  
Hisz ez még dicséretére válik, a mennyi
ben azt bizonyítja, hogy nem egyesek in
téseit teszi, haoem a közügy érdekét szol
gálja és saját meggyőződését követi. . .  
Minden lapnak igy kellene tennie!..  Ki 
legyen hát független és önálló gondolko
dású, ha még egy lap szerkesztőjétől is 
zokon veszik azt ? . . .

Vagy hát ha a magyar közönség a 
megye hivatalos hirdetéseit olvasni akarja : 
akkor olvassa a német lapokat ? . . .  Na ez 
oly korcs és jellemző logika, mely a nem
zeti érdeken kívül még a magyar közön
ség és nemzeti önérzet iránti legnagyobb 
tiszteletlenséget is bizonyítja, — a mely 
tiszteletlenségről érdemes, hogy a magyar 
közönség „tudomást vegyen” . . .

A hazai nyelv iránti helyes érzék 
úgyis oly nehezen bir nálunk erős gyöke
ret verni. . :  nem hiányzik egyéb, mint 
hogy a korcs gondolkodás még hivatalosan 
is ápoltassák! . . .

Hanem, ha már Baranyamegye főtiszt
viselői a német lapnak adják az elsőséget: 
akkor tessék még egy lépést tenni és ne 
resteljék a közlendő hirdetéseket a lap 
nyelvére le is íorditatni, hogy legalább az 
illető olvasók könnyebben megérthessék 
azokat! . . .

Szent Bach áldott szelleme örvendez 
felettünk! . .  Hiszen láthatod, hogy jó utón 
vagyunk — feléd! Serli.

Különfélék.
— A pécsi pénzügyi igazgatóságnál 

alkalmazásban levő II. oszt. pénzügyi tit
károk: Vizkelety Imre, Keseríts Károly és 
Szuszt József urak első oszt. titkárokká 
léptettettek elő.

— A mohács-pécsi és azzal együttesen 
kezelt pécs-barcsi vasút üzleti igazgatójává 
az „Egyetértés” értesülése szerint Kelemfy 
Károly az alföld-finmei vasút felügyelője 
fogna kineveztetni. — A ni. államvasutak 
igazgatósága a nagyobb forgalomra való 
kilátások következtében 1000. db. vagyont 
bérelt ki a magyar vagyon-kölcsönző in
tézettől.

— A szülök azon eléggé meg nem 
róvható gondatlansága, hogy kis gyerme 
keiket otthon hagyják, minden felügyelet 
nélkül nem egyszer szült már szomorn kö
vetkezményeket. Városunkban csak rövid 
idő óta 3 baleset történt, melyeknek csu
pán az illető szülők gondatlansága és 
könnyelműsége volt az oka. Ez esetek 
szerdán délután ismét egy gyei szaporod
tak. Ugyanis d. u. 5 órakor valami Franki 
nevű szabónak, a vártemplom feletti kál
vária utcai putriban levő háza földig égett 
le. A házat lakásának saját gyermekei 
gyújtották meg. Magukra lévén hagyva, a

Eadlásra mentek játszani, miközben szivar- 
ákra is gyújtottak. Egy eldobott égő 

gyufa lobbantotta lángra a szalmafedelet. 
Tűzoltóink a tűz jelzése után mindjárt ott 
termettek a helyszínén. Az égő házat azon
ban részint a hozzáférhetlenség, részint 
pedig vízhiány miatt nem sikerült megmen
teniük s igy minden tevékenységüket leg
inkább a közel szomszéd házak megvédé
sére fordították. Jelentékeny kárt szenvedett 
még Franki tőszomszédja Tordy is, kinek 
háza és udvara a tűz oltása alatt nagy 
rongálás és pusztításnak volt kitéve.

A hivatalos lapból. Árverések: R. 
Mecske Kovács József ingatlanai 300 frt. 
és 886 frt. aug. 7. Kökény Stefanovits Ist
ván birtoka 1707 frt. ang. 14. Kisfalad 
Pánin Szavo birtoka 2491 frt. jnl. 23. 
'  arga József (Pécs) 2000 frt. jnl. 26. Zun- 
<lár Todor (Mohácsi 620 frt. aug. 3 Koz

ma István (Pécs) 360 frt. jul. 26.̂  Hiller 
Gáborné csődtömege 18000 (Pécs) jnl. 30.

— Exner Károly helybeli fényképész 
műtermében alkalmunk volt szép fényké
pészeti újdonságokat láthatni. E fényképek 
ugyanis selyemszövetre vannak levéve s 
oly finom kivitellel, hogy azokon a legfi
nomabb vonások is tisztán kivehetők. E ké
pek a selymen sokkal tartósabbak, mint 
azok, melyek a praeparált papirosra van 
uak levéve, áruk is ugyanaz, mint a kö
zönséges fényképeké. A selyem szövet (mi
nél finomabb, annál jobban sikerül a kép) 
feketét kivéve minden szinü lehet. Kendők, 
nyakravalók, párnaboritékokra stb. igen 
alkalmasak e fényképek. Ez újdonságra fel
hívjuk a fényképek kedvelőinek figyelmét.

— Dr. Kohut Sándor, a pécsi izr. 
hitközség uagytudományu rabbija — mint 
egy ízben már említettük — egy nyolc 
kötetre menő talmudmagyarázó művön dol
gozik, melyből az első kötetet a bécsi tud. 
akadémiának nem rég be is mutatott. A 
bécsi akadémia nemcsak a legszebb elis
meréssel nyilatkozott e műről, hanem szer
zőt a műnek sajtó alá bocsájtását, illető
leg kötetenkiut 400 írttal segélyezte. Mint
hogy a mű azonban körülbelül 15,000 
írtba kerül, nagyon kívánatos volna, ha 
a talmud hívei minél tömegesebben pártol
nák e vállalatot — előfizetéssel, valamint 
a magyar tud. akadémia is követhetné a 
bécsi akadémia példáját, hogy ezen a maga 
nemében eddigelé páratlan magyarországi 
szellemtermék mielőbb megjelenhessen hir
detendő a külföldön a hazánkbeli tudomá
nyos irodalom haladását.

— Igaza volt Kazinczynák, mikor azt 
irta: „Nyelvében él a nemzet.” A mi tűz
oltó parancsnokaink vezényszavaikban 
ugyancsak híven fejezik ki a mi jelenlegi 
közéletünk osztrák-magyar jellegét. A szer
dai tüzeset alkalmával nem egy vezény
szót hallottunk egyik másiktól. íme egy 
pár mutatványul: „Schlauchot felsrófolni” 
„Pipnit elzárni” „Spritznit ide” stb. No ez 
már több mint germanizmus. Ez barbár
ság, szégyenitő prestituálás a magyar 
nyelvvel szemben, melynek — elhihétik 
szintén vannak szavai a fentebbi fogalmak 
kifejezésére. Felteszüuk az Illető urakbán 
annyi hazafiságot, hogy ezután megbarát
kozni fognak az illető magyar szavakkal. 
S hogy ebben mi is buzdíthassuk őket, 
ezennel megvesszük a pécsi tűzoltó egylet 
számára ajándékul a nem rég megjelent 
tűzoltói kézikönyvet. Vegyék tőlünk szí
vesen s lapozgassák hébe-hóba.

—I. Bányalégrobbanás volt ismét múlt 
szombaton a szabolcsi kőszénbányában, a 
gyúlékony gázak dynamit robbanás követ
keztében gyulladtak ki s mig a bánya 
hozzáférhető lett, egy munkás már halott 
volt, kettőt igen súlyosan sebesülten hoztak 
elő, ezek életéhez is vékony a remény. — 
Az ilynemű szerencnétlenségek tudtunkra 
szabályszerűen szigorú hatósági vizsgálat 
alá esnek és esetleg vétkes gondatlauság 
vagy hanyagság eseteiben is a fenyitó 
törvényszékkel közlendők a vizsgálati ira
tok. — A pécsi és a pécs-vidéki bányák
ban sűrűn megesett szerencsétlenségek közt 
egyet sem hallottunk, hogy fenyitő törvény- 
széki eljárás tárgyát képezte volna, pedig 
sok esetben ha nem is a vétkes gondat
lanság, hanem a kellő elővigyázat mulasz
tása és hanyagság vádja alighanem bizo
nyítható lett volna. — A jelen eset is 
gondolkozóba ejthet bárkit, mert hát hogy 
lehet oly bányában, melynek nincs meg a 
kellő szelelése, dynamittel sziklát robban
tani ? — Azért szigorúbb vizsgálatot aján
lunk az elővizsgáló rendőrségnek, persze, 
hogy az ily vizsgálatot egy ahoz értő tiszt
viselőn! k kellene teljesíteni!

— A „budapesti kereskedelmi akade- 
miá“-uak az elmúlt tanévben 306 volt a 
rendes hallgatók száma, ezek közül csak 
2 volt Pécsről való. Az értesítő szerint ezen 
akadémiában a jövő tanév sept. hó l-ső 
napján kezdődik. A beiratások aug. 30 ától 
sept. 5-ig eszközöltetnek az intézet saját 
házában (váci út.) A kik ezen intézet szer
vezete, múltja s jövő évi tanterve iránt ér
deklődnek: szerkesztőségünkben betekint
hetik a mindezekről felvilágosítást adó 
értesítőt.

— Nevelő és tanintézeti értesítőt vel- 
tünk Csöndes I. Ferenc igazgatása alatt 
tizenegy évig már Sopronban fennálló ma
gánintézet felől, mely 1874-ik évben ál
lamérvényes bizonyítványok kiadhatása 
jogával ruháztatok fel. — Ez intézet jel
lege katholikus, mindazonáltal felvétetnek 
más vallása növendékek és saját vallásu 
lelkészeik által taníttatnak a hittanban. — 
Magában foglal négy gymnásiami és négy 
reáltanodái osztályt, ezeken kívül az elemi 
előkészítő tanoda négy osztályát és a kö
zéptanoda négy osztályát végzett i(jak táp
intézetét, melybe csak az intézetben nevelt 
és az ottani rendet, engedelmességet s tör
vényeket megszokott növendékek vétetnek

— Az intézetben kizárólag működik 
tiz tanár, ezeken kivül kilenc bejáró tanár, 
egy-egy osztályra csak 5—8 növendék 
esik s igy a tanár mindegyikkel tüzetesen 
foglalkozhatik. — Terünk nem engedi, ez 
értesítőben kifejtett helyes nevelési rend
szert bővebben ismertetni, az érdeklődők 
forduljanak levélben az igazgatóhoz, ki az 
értesítőt azonnal megküldi.

Jégkárok. A  mit a május havi 
!<Mjyok a pécsi szőlőhegyeken még meg
kíméltek, gyenge középtermést Ígért, mint- 
hogy a fürtök ugyan szép nagyságra fej
lődtek, de a szenvedett fagy utókövetkez- 
ményekép virágzás után felében elhányták 
a szemet. Két viharral járt eső junius 
havában már elvonult felettünk s már 
bíztunk abban, hogy ez idén elég volt a 
fagykár, majd megkímél a jég. — Csa
latkoztunk. — Szombaton jul. 7-én este 
7—8 óra közt nyugatról a Sz. Jakab

hegyen átjőve a magvas isten áldás* (?) 
rejtő felhő délkeleti irányt vett Pécsvárog*
és szőlőhegyei felett és rettentő felhősza
kadás kíséretében iszonyú robajjal szórta 
jeges labdacsait, összezúzva fürtöt, hajtást, 
aratásra érett gabonát és minden veteméoyt, 
temérdek kárt okozva a városi épületeken 
is. A pécsi szőlőhegy */* részében, a ma
gyar és német ürögbi szőlők és a vetések 
egy része tönkre vannak téve. A még pár 
nap előtt viruló szőllősdombok bámulnák, 
a jövő évi termésre is a remény elveszett! 
A jégjegecek általában öreg dió nagy
ságúak, súlyra 30 gramm nehezek voltak, 
a városban temérdek ablakot is znztak
be. A felhőszakadás folytán a vadvizek 
a hegyekben valódi jeruzsálemi pusztulást 
idéztek elő, lovakat, embert elragadtak, 
a lehordott töméntelen kavics, köztük 
több mázsa súlyú kövek, föld és iszap 
elhordása sok ezernyi költségbe fog ke 
rülni. Mig ez nálunk Pécsett és vidékén 
történt, mint a „Somogyiból olvassuk 
szombaton este és hétfőre virradóra Ka
posvár környéke jó esőt kapott. Annál 
rosszabbul járt Alsó-Lendva (Zala megye) 
és körülötte 12 határ ugyancsak jul. 7 én 
délután 2—3 és ismételve 4 —5 óra közt, 
a diónyi nagyságú jég féllábnvi magas
ságban borította el a mezőket. Úgy lát
szik a vészteljes felhők Zalából Somogyon 
átvonulták kár nélkül és a Pécs éjszak- 
nyugoti oldalán emelkedő Sz. Jakab vón- 
zása boldogította (?) városunkat és kör
nyékét. Itt is ott is jajgatás és kétségbe 
esés hallatszik mindenfelé, szaporodnak 
az adóssági perek és beszedhetlen köve
telések, mert Pécsett hét év óta a fagy 
és jégeső évenkint felváltották szerepüket, 
ez idén együttesen pusztítanak méltó tár
sakká szegődvén a dühöngő éjszakí szelek 
és viharok, melyek a fákat kitörik, lomb
jaiktól, megfosztják és a növényzetet mio- 
denképen marcangolják. Most már jöhet 
a — „Széli” — nem sokat fog találni.

— A király Ilvlfy Ignác orsz. képvi
selőt, ki a kisbirtokosok földhitelintézete 
érdekében eljárt küldöttség tagjaként ki
hallgatáson volt, ez alkalommal megszól- 
litótta és véle kedélyesen társalgóit. „Ol
vastam sok interpeliátióját, melyet a keleti 
kérdésben a kormányhoz intézett” — monda 
többek közt a király. — „Felség! — vá- 
laszolá Heífy — mai körülmények kö|tt 
sok a kérdezni való. Én minden kérdése
met a trón és haza érdekében tettem.” — 
A király erre azt jegyezte meg, — hogy 
ebben nem kételkedik.

— Az aratás megyénk területén már 
jajában folyik, s mint a hozzánk több 
oldalról beérkezett értesítésekből örömmel 
jelezhetjük, a legkedvezőbb, kitűnő siker
rel. Már uj búza mustrát is volt szeren- 
c énk látni, s azt igen szépnek és sulyrá 
nézve szintén kitűnőnek mondhatjuk, i 
^  — A  bányatelepi nagy korcsma elóft 
múlt kedden korán reggel egy Waverka 
Béla nevű munkást találtak télholt Álla
potban: Testén több súlyos sebből patak
ként özönlött ki a vér, minek következté
ben csakhamar kiadta lelkét. A szegény 
munkás — mint mondják — valószínűleg 
gyilkos boszu áldozata. A vizsgálatot nyom
ban megindították.
' — Mennyi kárt okoz nekünk az orosz-

török háború? Egy összeállítás szerint a 
jelen háború következtében átviteli illeté
kekben átlagosan 52 millió forint vonatik 
meg az osztrák-magyar vasutaktól. Leg
érzékenyebb veszteséget szenvednek általa 
első sorban a Duna gőzhajőzási társulat, 
továbbá a Lajos Károly és Lemberg- 
Czernovitzi vasutak. :  < -

— Egészséges minta-város. „ Hygieia* 
elnevezéssel egy angol társaság akar Ilyet 
alapítani, s a terv megvalósításához hozzá 
is fogtak, a mennyiben részvényeken á 
sussexi sivatagon egy alkalmas helyet vá
sároltak, s most tanácskoznak a város 
tervén, mely sok kertet és parkot fog 
tartalmazni. — Maga a kiválasztott hely 
közel fekszik a tengerhez és vasúthoz. 
1600 házat akarnak építeni, melyre mint; 
egy 8000 egyént számítanak, egy-egy 
házra tehát összesen 5—5 lakos jutna. — 
A tervezet szerint a város közepén széles 
bonlevard húzódik keresztül; lesz fedett 
sétány is a tenger mellett, hogy a tengeri 
lég zivataros időben is élvezhető legyen. 
Kábitó szeszes italokat nem lesz szabad 
a mintavárosban árulni.

— Miért halnak meg az izraeliták ? 
Hiába pusztul, romlik a világ: az ősi er
kölcsök veszendőben. Nyitrán a napokban 
éveken át tartó betegség után elhunyt 
Czilcz M. városi polgár. Temetésekor 
Deutseb rabbi ur intő például euilitó fel 
gyászbeszédében, hogy az izraeliták csak 
azért halnak oly nagy számban, mert elég 
istentelenek és szombaton is csak úgy 
szivaroznak és kártyáznak, mint bármikor. 
Tessék hát erről a bűnös mulatságról le
mondani, mert jön a nagy pusztulás 1

— Szándékolt posta rablás. A Bajáról 
Almáson keresztül Szabadkára menő 'po
stakocsit junius 30-án az Almáson • tol 
fekvő Siskovics-féle tanyánál az árok mel
lett levő lyceum-bokrokból rablók puska
lövésekkel támadták meg; a kocsis szivén 
találva azonnal holtan bukott le a kocsi
ról, a kocsit kisérő katona, ki a rablókra 
lőtt, két súlyos sebet kapott: a megsebe
sült lovak megbokrosodva visszafordultok 
és vágtatva értek a posta udvarba s igy 
megmentettek 84.000 forintot, melylyel a 
kocsi terhelve volt. Az aimási postamester 
kellő kísérettel azonnal a helyszínére sie
tett, de a tetteseknek csak bűit helyet ta
lálták. A megsebesült katona kiballgatta- 
tott s azt vallotta, hogy a rablók négyen 
voltok; kevéssel a vallatás után ő is se
beiben kimúlt. (B.)

— Szent szabó. Rómában nemsokára 
uj szentet fognak felavatni. E szent neve;



Majella Gerard. Született 1726. ápril 6-án 
Munoban Nápoly mellett, s már 30 éves 
korában meghalt tüdővészben. Kezdetben 
szabó volt, majd, midőn ezt megunta, 
komornyik s azután szolga egy zárdában. 
Szentté tétele már 1847. óta folyik. Kü
lönösen csodálatra méltó engedelmességét 
hangsúlyozzák. A megkövetelt négy cso
datétel mivoltáról nincs részletes tudomá
sunk. A pápa f. hó 8-án kelt határozatá
ban rnondá ki, hogy méltó a szentté ava
tásra.

— „0, mily szerencse — cárnak lenni. “ 
Ily cim alatt elmélkedik a „Vorwarts* a
cárizmuszról. — Ha Sanyi apó búskomorrá 
lett Írja a „V.*, ennek meg van a maga 
oka és foka. Bármily kevés históriai ok
tatásban részesülnek a cárok, azt tudni és 
hinni togja, amit a francia Custine mon
dott; mondotta pedig ezt: “A muszka 
állam szervezett orgyilkosság által mérsé
kelt zsarnokság." 1517-től a cárok (ugyan
akkor vették fel e titulust) a legkevesebb 
cár halt meg természetes halállal — méreg 
és „szűknek szabott nyakkendő" szabadí
totta fel a cárok nagyobb részét az élet 
terhei és a zsarnokság gondjaitól. És az 
újabb korszakban e két veszedelmes be
tegség ugyancsak dühöngött. A mostani 
cár elődjei voltak: Pál, L Sándor és Mik
lós. Nos, Pál saját nyakkendőjével fojtatott 
meg, mig reményteljes tia és trónutódja,
— az „ájtatosság" és .humanitásáról" oly 
híressé lett .szent szövetség" megalapítója
— egy mellék szobában térdein imádkozva 
ballgatózott. I. Sándor, ki az épen leirt 
módon lett cárrá, egy déloroszországi út
jában méreg által múlt ki, és a jelenlegi 
cár atyja, Miklós, az utolsó török háború 
vereségei követktében valószínűleg szintén 
megmérgezés következtében halt meg. 
Mily betegség fogja II. Sándor halálát 
előidézni ?

Rövid hírek.
— A marázai (Pécsváradi járás) köz

ségi biró: Zsifkovits György többrendbeli 
hivatalos pénzeket a helyett hogy átszol
gáltatta volna, elköltötte, a miért aztán a múlt 
héten elfogták s vizsgálat alá helyezték.

— Bemnek Marosvásárhelyt szobrot 
fognak emelni. Mint az „E.“ Írja, a szo
bor 15.0»X) forintba fog kerülni, s másfél 
év alatt hiszik felállíthatni a város Széché
nyi terén.

— Nagy csalást követett el Eszéken 
Schwarz Simon és megszökött. A károsult 
az eszék-alsóvárosi takarékintézet, mely 
loO.OŰÜ írttal könnyebbült meg. Tettes 
34 éves 8 kissé púpos.

— B. Baldácsy Antal a török sebe
sültet számára hir szerint 1000 drb. seb- 
szoritót adományozott.

— Az oroszok tömeges megrendelése
ket tettek Kruppnál, mivel az ő 1872. 
évben gyártott bronezágyuik a törökök 
ágyúival nem versenyezhetnek.

— Klapka tábornok Konstantinápoly
ból — hir szerint — pár napra Bécsbe 
utazik. Vajon miért?

— A szombathelyi püspökség f. évi 
aug. 20-án üli meg fanállásának századik 
évfordulóját.

— Salzburgban a cnkoriparosok 
nagy gyűlésén elhatározták, hogy jövö 
évi közgyülésöket Budapesten tartják.

Nyilatkozat.
A r Magyar Állam“ m. hó 26-ikán 

megjelent számában X. jegy alatt megje
lent közlemény kétségtelenül bir azon mell, 
és hátvéddel, hogy miutáu ki sincs benne 
megnevezve, X. úr fedezetten áll, és az 
abban pazarul kiöntött keserűségeket tü
zetesen csak is az veheti magára, ki a 
neheztelt, 8 X. ur szerint „itt-ott obseurus 
lapokban,“ tulajdonképen pedig a „Nem
zeti iZiWap“-ban f. é. junius 10-én „Egy 
püspök búcsúztatója“ cime alatt közlött 
cikket megjelenteté.

Minthogy azonban az is tagadhatlanul 
áll, hogy a pécsi viszonyokat közelebbről 
ismerő, ezen közleményben oly világos 
újmutatást talál, mely több ugyan jóakaró, 
de mindenesetre sértően nyugtalanító fi
gyelmeztetést vont maga után; ennek foly
tán a „Nemzeti Hírlap“ t. szerkesztőjének 
általam a „Pécsi Figyelő„ t. szerkesztő
ségénél tetszés szerinti betekintés végett 
letett, s minden kétséget eloszlató nyilat
kozata alapján kijelentem, miszerint azon 
„sötét odú" melyben ördögi irigységből 
kislelkü, kaján birálgató megjegyzések 
születnek, körömön kívül esik; a szívtelen
séggel határos szeretetlenséget feltüntető 
üldözési készség azonban X. uréknál kere
sendő.

Egyébiránt másra kell bíznom annak 
megbirálását. mily aestheticára mutat, egy 
» nmlga püspököt dicsőítő cikkben egy
szersmind . i eszettebb marás, és kigyóféle 
báladatosságrul* beszélni? mely kifeje
zések X. úrtól származva, de a neki sa
játos körültekintő óvatosságból egy „ud
varonc* által leírva, és sajtó alá bocsájtva, 
— főleg jelenleg — kétszeresen kenet
nélküliek. Végre :

Az „Egy püspök búcsúztatója* Író
jának — mint kinek ebbeli cikke méltatlan 
gyanúsításomra alapul használtatott fel, — 
erkölcsi érzetére hagyom, e gyanúnak nem 
sikerült irányzatossága iránt a maga ré
széről is nyilatkozni, mi által midőn az 
igazságnak teend szolgálatot, egyszersmind 
X urék fiasco collectioiához egy uj adat 
megerősítésével járuland, rám nézve kö
zönyös dolog maradván, a „sötét odú“ s. 
* t. birtoklását elfogadja e? vagy más
hová adressálja!

Az ujjal rámutatott.

I R O D A L O M .

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

Pécsett Valentin Károly
könj v kereskedésében (főtér a .Nádor* felett.) 

Gazdasági munkák.
Bedő A. Erdö-ör vágj az erdészet alapvonalai

3 frt. 40 kr.
Bethlen Farkas. Szőlőművelés és borászat. 50 kr. 
Dr. Csanády G. A mást és bor főbb alkatrészei

nek módszerei. 40 kr.
Eisenmajer S. Állatgyógyászat avagy hasznos házi 

állataink betegségeinek megismerése 80 kr.
Eisenmayer S. Törvényszéki allatorvostan. 1 ft.40kr. 
Eisenmayer S. Patkolástau. 2 frt.
Entz F. Népszerű káté a szólóm ívelés és borkeze

lés okszerű módjairól. 30 kr.
Dely Mátyás. A beteg allat gyógytan, szülészet és 

hullavizsgalat. 50 kr.
Kodolányi A. A gyümölcsfatenyésztés cserép és

faedényekben 50 kr.
Dr. Nyáry F. A mező és kertgazdaságra karos ro-

Tarok ismertetése és azok irtásmódja. 50 kr.
Dely M. A beteg sertés orvoslása 50 kr.
Victor Rendű. A foldmivelés alapelvei. -■ 50 kr.
Dely M. Az állat és élete. 50 kr.
Kodolányi A. A lótenyésztés. 50 kr.
Grubicy G. A tengeri nyulak tenyésztése. 50 kr.
Ring A Népszerű mezei gazda naptára. 50 kr.
Réti J. Miként emelhetjük gazdaságunk jövedel-

mét? 50 kr.
Dr. Perlaky M. A szőlömivelés kátéja. 50 kr.
Kégly S. A szarvasmarha haszonvétele. 50 kr.
Áron E. Gyakorlati utnutatás az eperfa és selyem-

hernyó-tenyésztésre. 50 kr.
Dr. Farkas M. A bogyár-gyümölcs-tenyésztése 50 kr. 
E'arkas M. Apró majorság vagyis a baromfi-te

nyésztés foglalatja. 60 kr.
I)ély M. Sertés tenyésztés. 50 kr.
Reischer E. Juhtenyésztés és gyap,,u ismeret 50 kr. 
Keischer E. Kereskedési növények művelése. 50 kr. 
Dr. Farkas M. Takarmány-növények. 50 kr. 
Galgóci K. Kertészet kézikönyve. 80 kr.

A helyben megjelenő „Tanügyi Fü
zetek" e hó 15-én harmadik évfolyamát 
lejezi be. E paedagogiai folyóirat Warga 
Ferenc pécs-belvárosi igazgató szakértő és 
tapintatos szerkesztése alatt mindnagyobb 
elterjedésnek örvend. Szakképzettségről ta
núskodó cikkei, gazdag és változatos 
tartalom s irályi választékosság a párto
lásra valóban méltóvá is teszik a „Tanü
gyi Füzetek"-et. Az egész negyedik évfo
lyamra előfizethetni rá 2 írttal a szerkesz
tőségben (Pécsett, Apáca utca 6. sz. a.

=  A „M agyarország  és a  N agyvilág" f
é. 27-ik szamanak tartalma. Szöveg: Broglie 
herczeg. — A három zsidó fiúról. Költ. [Szántay 
Aladár.] — A szülőföld. Rajz. [Tolnai Lajos.] — 
Egy boldogtalan története. Jack. Regény. [Daudet 
Alfonz] XXVI. folyt — Virágzó aloé. — Képek 
az orosz-török háborúból. — Fővárosi tarcalevél. 
[Junius Brutus], — Sárgult levelek. Költ. [Pap 
Kálmán]. — Saratoga Springs Rajz az amerikai 
fürdőéletből. [Szokolay Hermin]. — Különfélék.
— Sakkfeladvány. — Szórejtv. — Szerk. üzen. — 
Rajzok: Broglie hercveg. — Képek az orosz-tö- 
rök háborúból: Kurd harezosok. Kaukázusi cser
kesz fölkelők. Az oroszok tutaj-hidja Galacznál. 
Kémszemle a Dobrudsaban. — Virágzó aloé. Elő
fizetési ára félévre 5. frt. Kiadó hivatala: Buda
pest Athenaeum.

=  A „Vasárnapi l'jsag" julius 8-ki száma 
következő tartalommal jelent meg: Rubens Péter- 
Pál (arcképpel). — Déryné naplójából. — „Felesé
gem, virágai közt." Költemény Szász Bélától. — 
Fejzi pasa, (Kollman József, 1848/9-ki honvédez
redes (arcképpel), — A Kaukázus népei: Osszet, 
kabarda csecsenc, lezghi, georgia, imerithiai, min- 
greliai, gurieli (képcsoportozattal). — „Servadac 
Hector kalandos vándorlása a naprendszeren át." 
Verne regénye (képpel). — Szukhum-Kálé (a város 
és Haszán pasa rajzával). — A kurdok (képpel).
— „Tempóra mutantur." Eredeti levél az aldunai 
harctérről. — Irodalom és művészet stb. rendes 
rovatok. A „Vasárnapi Djság“ előfizetési ára ne
gyedévre 2 frt; a „Politikai Ujdonságok“-kal együtt 
3 frt.

KÖZ GAZ DÁS Z AT .

A soproni  ke r eskede lmi -és  i p a r 
kamara szükségesnek találta, a kerületé
ben fekvő községeket következőkre figyel
meztetni.

Verseceu tavai a „Tortrix Pilleriana" 
nevű lepke hernyója óriási pusztítást vitt 
véghez, a szőlőkben mintegy 1500 holdnyi 
területet annyira elpusztítván, hogy ott nem 
csak szőllő nem termett, de júniusban még 
levél, sem fiatal venyege sem volt talál
ható és az egész területnek oly külseje volt 
min a tél közepén.

E félelmes hernyóról eddig még kevés 
volt hallható Magyarországon, és vélni le
hetett, hogy az Versecen kívül talán elő 
sem fordul; azonban a kamara legújabban 
a magyar-óvári felsőbb gazdasági tanin
tézet tanáraitól azon értesítést nyerte, hogy 
az már Mosony-megyének több vidékén 
jelenkezett, szintúgy tudomására jutott a 
kamarának, hogy a „Tortrix Pilleriana" a 
soproni és ruszti, úgy más fertő vidéki hegy
ségekben is tömegesen észleltetett.

Feltehető tehát, sőt valószínű, hogy 
ezen hernyó kamarai kerületünknek más 
vidékein és előfordul. Lehet, hogy eddig 
nagy kárt még nem okozott, de éppen 
azért kell, hogy már most kiirtasson, mert 
most még csekély költséggel minden to
vábbi baj megelőzhető, mig ellenben, ha 
most hozzá nem látunk, néhány év múlva 
ezen szép, sok bort termesztő kerületnek 
szőlőhegyeit ugyanazon veszély érheti, 
mint a versecieket.

Ennek következtében a községeket 
önnön érdekükben ezen veszedelmes her
nyónak előfordulására figyelmezteti őket

sürgősen felkérve, miszerint a területükön 
lévő szőlőket goudossan megvizsgáltassák 
és ha találtatik, ezen hernyónak összegyűj
tését és elégetését eszközöltessék.

E hernyónak létezéséről igen könnyen 
meggyőződhetni. Hossza mintegy 2 centi
méter, feje fekete, teste világos zöld, az 
oldalakon egyes fehér pontokkal és a test- 
gyürükön egyes szőrökkel. A hernyót ma
gát csak akkor látni, ha a szőllőlevél, 
melyet fölemésztés előtt rendetlenül össze 
göngyölít, szétnyittatik. Az akkor szembe 
tűnő hernyó még azon sajátsággal is bir, 
hogy igen gyorsan tud hátrafelé haladni. 
A megtámadott leveleket nem nehéz meg
találni, mert — habár egészen rendetlenül 
— össze vágynak göngyölítve, és rendesen 
lankadtak s hervadtak, mert a hernyónak 
az a tulajdonsága van, hogy az esetben, 
ha a levél nagy, vagy kemény, a levél 
szárát félig elrágja, ez által az összegön- 
gyölitést könnyebben eszközölhetvén.

Az irtásnál oly módon kell eljárni, 
hogy a levelek összeszedetnek, zsákba vagy 
köténybe rakatnak, és ha már sok együtt 
van, elégettetnek.

Az össze8zedés természetesen csak ak
kor használ, ha az összes szőlős gazdák 
által teljesittetik.; az egyesek tevékenysége 
sikerre nem vezet._____■ 1 ■

Minden tévedés elmelőzése céljából 
jó volna, ha a talált hernyóknak egyes 
példányai a levelekkel együtt a kamarához 
küldetnének, mely ezeket a magyar-óvári 
kir. gazdasági akadémiához a veszedelmes 
hernyóval való azonosságnak megállapítása 
végett áttenné.

A Col oradó  b u r g o n y a  puszt í tó 
féreg minden eővigyázat dacára már Né
metországba átvitetett és pusztításait meg
kezdő. — Rajna melletti Mühlheim környé
kén egy burgonya- földön ezen bogár pél
dányai fejlődésük minden szakában talál
tattak. — A burgonya-föld egy hentesé, 
ki amerikai szalonnát is hozat, ezen sza
lonna szállítmány burkolatán kerülhetett a 
féreg tojása Európába. — A Coloradó el
terjedése bámulatos gyorsan történik és 
igy alig lesz elkerülhető annak Europá- 
bani elterjedése, egyelőre talán a burgo
nya behozatal tilalma rövid ideig segíthet, 
de a gazdáknak jó lesz előre megbarát
kozni azon eszmével, — hgy megjön az 
idő. midőn végkép fel kell hagyni a bur
gonya termeléssel.

NAGYFEREXCZ
laptulajdonos.

HA K S (II EMI L KI S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

Hirdetések.
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Árverési hirdetmény.
Mely szerént a pécsváradi számtartó

ság által tudtul adatik, hogy a szilágyi 
határban fekvő 2843/4 catastr. hold — 
legnagyobb részt szántóföldből álló — ta- 
gositott birtok, a tekintetés pécsváraai kér. 
főtisztség f. évi 1331-ik, sz. alatt kelt 
rendelete folytán zárt ajanlati ver
seny utján, 1878-ik évi Január l-ső 
napjától kezdve, 1895-ik, évi Deczember 
utoljáig vagyis 18 évre haszonbérbe fog
adatni.

Az 50 kros bélyeggel és 285 frt kész- 
pénzbeni bánatpénzei ellátott zárt ajánlátok 
f. évi Julius 30-án délutáni 6 óráig a pécs
váradi számtartósági irodában, a hol az 
árverési illetőleg szerződési feltételek a hi
vatalos órák alatt naponta betekinföetők, 
átadandók lesznek. — A feltételektől eltérő 
vagy későn beérkezett ajánlatok is tekin
tetbe vétetni nem fognak.

Az ajánlatok felbontása f. évi Julius 
31-én délelőtti 9 órakor fog a pécsváradi 
számtartósági irodában nyilvánosan meg
történni. — Mely időre az érdekeltek ezen
nel meghivatnak.—

Pécsvárad, 1877. évi Julius 8-án.

Kir. közalapítványi 
■zámtártóság.

640/1877. szám. 158. (3—2)

Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás- és közokta

tási m. kir. minisztérium 1877. évi 12915 
szám alatt leérkezett leirattal a Pécsvárad- 
bozsóki egyetem-alapítványi uradalomhoz 
tartozó bozsóki erdőgondnokság ráczmecs- 
kei erdő szélén az úrbéri rendezózek be
fejezése után szükségessé vált

erdész és erdővédi 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 pécs
váradi közalap, kir. kerületi erdőhivatalban 
szabályszerű zárt ajánlatu árlejtés fog tar
tatni, hová az áriejteni szándékozók ezennel 
meghivatik.

A kettős, szilárd anyagból 'újból fel

építendő erdőtiszt s szolgá Személynek 
szolgáló lakház összes építkezési költségére 
8427 ír. 5 kr. o. ért. lévén engedélyezve 
a mi azzal tétetik közzé, hogy válalkozók 
Írásbeli, 50 kros béleggel ellátott zárt 
ajánlataikat — a száztól! százalékban tett 
elengedés betübeni tiszta kifejezésével, — 
s a 842 frt. vagyis 10°/# bánatpénznek 
melléklésével az árlejtés napján a kitűzött 
időig és helyen annyival inkább nyújtsák 
be, mert későbben érkezett vagy szabály
ellenesen szerkesztett ajánlatok el nem 
fogadtatnak. _______

A terv és költségvetés a hivatalos 
órákban a pécsváradi közalap, kerületi 
erdőhivatal irodájában bár mikor raeg- 
szemlélhetők.

Végül közzététetik hogy a tervezett 
lakház az 1878-ik évi september hó 
geig felépítendő, a leendő vállalkozó az 
uradalomnál előirt és felsőbb helyről el
rendelt szerződést elfogadni s aláírni tar- 
tozand.

Pécsváradon, 1877. évi junius hó 26.

Újházi Dénes,
kerületi erdőmester.

^Árverési hirdetmény.
Mely szerint a pécsváradi számtartó

ság által tudtul adatik, miszerint a szeder
kényi határban fekvő 70!U3/16O0 hold uro- 
dalmi birtok f. é. julius hó 20-án 
Pécsváradon a számtartósági irodában 
délelőtti lö órakor nyilvánosan meg
tartandó árverés utján 1877. évi november 
1-től számítandó 12 évre, vagyis 1889. 
évi október utoljáig felsőbb jóváhagyás 
feutartása mellett a legtöbbet Ígérőnek ha
szonbérbe fog adatni.

Kikiáltási ár holdankint 6 frt s igy 
az egészre nézve 423 írtba állapíttatott 
meg.

Bánatpénzül holdankint 1 frt, követ
kezőleg 70 frt 50 kr. lészen készpénzben 
az árverés alkalmával leteendő.

Rendesen szerkesztett szabályszerű 
bélyeggel és bánatpénzzel ellátott írásos 
ajánlatok szinte elfogadtatnak, ha azok a 
fent említett számtartóságnál, a hol az ár
verési és szerződési feltételek naponta a 
hivatalos órák alatt olvashatók, rendes idő
ben benyujtatnak.

Hátralékban lévő urodalmi bérlők, 
vagy urodalommal pörben álló egyének 
az árverésből kitiltatnak.

Kelt Pécsváradon, 1877. évi junins 28.
Pécsváradi kir. alapítványi 

számtartóság.

1877

Árlejtési hirdetméuy.
A pécsi m. k. pénzügyigazgatóságnál 

1877/8 évben szükséglendő irodai szerek, 
könyvkötői munkák s tüzelőfa beszerzése 
árlejtés utján fog eszközöltetni.

Az irodai szerek u. m.: papir, pecsét
viasz, ostya, zsineg, stearingyertya s egyéb 
tárgyak, továbbá a könyvkötői munkák 
mennyisége s minősége iránt vállalkozni 
szándékozók az alólirt igazgatóság iroda
vezetőjénél kellő tájékozást szerezhetnek. 
Tüzelőfa szükséglet 40—50 méter öl (160 
200 kbm.) hasáb cserfa; mely az igazga
tósági épület udvarába beszállítandó s két 
sorba rendesen s csak a végső két felöl 
keresztbe f. é. szeptember hó vé
géig; azon kikötés mellett felrakandó lesz, 
hogy az addig be nem szállított s felra
kott fa, a vállalkozó kárára s költségére 
az igazgatóság által fog beszereztetni, a 
fáért kijáró összeg fele, a fa beszállitilsa 
után azonnal, a másik fele pedig 1878. 
évi január hóban fog kifizettetni.

Az árlejtés f. é. julius 16-án
délelőtt 1© órakor Pécsett a pénz- 
ttgyigazgatósági épület l-ső emeletén lévő 
5. sz. a. irodában fog megtartatni. E sze
rint f. é. julius hó 16-án reggeli 
8  óráig az 50 kr. bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatok az irodai szükségletekre nézve 
80 frt., könyvkötői munkákért 20 frt s 
tüzelőfa szállításért 50 frtnyi bánatpénzzel 
készpénzben vagy állampapírban az igaz
gatóság főnöke által elfogadtatnak.

Az irodai szerek szállításra vállalkozni 
szándékozók felhivatnak, miszerint azon- 
kivül a szállítandó papirnemek mustráit a 
végső árak feljegyzése mellett ajánlatukhoz 
csatolják 8 a többi szereket s azok finom
ságát közelebb megnevezzék.

Az ajánlatok az árléjtési napon s idő
ben fognak felbontatni s a felbontásról a 
vállalkozók személyesen vagy megbízott
juk által is képviselve jelen lehetnek.

A m. k. pénzügyigazgatóság
Pécsett, 1877. junius 28-án.

Cherny,
királyi tanácsos és péuzügyigazgató.
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Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott Hiller Gáborué csőd 

tömeg választmánya részéről közhírré té
tetik, hogy Krasznay Mihály, mint v. b. 
Kilik Mária férj. Hiller Gáborué csődtö
meggondnokának kérelme folytán a neve
zett csődtömeghez tartozó a pécsi 369. sz. 
tjkben felvett 630 hszsz. 410 sorszámú a 
Mária-utcában levő ház és hozzá tartozó 
udvartér 18.000 frt. o. é. becsár kikiáltása 
s az alább következő feltételek alatt köz
árverésen eladatui rendeltetvén, arra az 
árverésnek becsáron alóli eszközlésére má
sodik határnapul 1877. J n l .  3 0 . n a p  ja  
mindenkor a pécsi kir. törvényszék tkkvi 
irodájában d. e. ÍO órára kitüzetik.

Feltételek:
1. Az árverés kezdetével a becsár 

10°/0, vagyis 1800 frt bánatpénzül az á r
verező biró kezére leteendő, mely a vevő
től az utolsó vételári részletbe számítás 
mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár 
V. részét az árverés után három hó alatt, 
'U részét az árveréstől számítandó hat hó
nap és */« részét az árveréstől számítandó 
kilenc hónap alatt és */* részét egy év 
alatt, mégis az összes részletet mindenkor 
6°/0 kamatokkal ezen tszéknéi lefizetni.

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

3. Vevő tartozik a házat tűzkár ellen 
biztosítani, még pedig a kikiáltási ár erejéig.

4. Becsáron aluli eladás a 2-ik árve
résen csak akkor fog eszközöltetni, ha a 
választmány beleegyezését adja a tett Ígé
retre s igy a második árverés beszüntetése 
iránti jog a választmányiak feuutartatik.

5. Felszóllitatnak a jelzálogos hitele
zők, hogy kik nem ezen tkkvi hatóság 
székhelyén, vagy annak közelében laknak, 
a vételár felosztása alkalmával leendő kép- 
viseltetésök végett ezen hatóság székhelyén 
megbízottat rendeljenek s azok nevét és la
kását az eladásig jelentsék be, ellenkező 
esetben a hivatalból kinevezendő gondnok 
által fognak képviseltetni.
..4 6. Végre felhivatnak mindazok, kik a 
lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más 
igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnék, igénykereseteiket jelen hir
detmény közzétételének utolsó napjától szá
mítandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelent- 
vényeiket pedig ingóságokra nézve az 
árverés kezdetéig, habár külön értesítést 
nem vettek is, ezen tkkönyvi hatóságnál 
benyújtsák, különben azok a végrehajtás 
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár 
fölöslegére fognak utasittatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóságnak Pécsett, 1877. julius 
20-án tartott üléséből.

Kiadta:
Krasznay Mihály,

tömeggondnok.

613 173 (2—1
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Árverési hirdetmény.
A pécsváradi kér. főtisztség f. évi 

1318-ik sz. alatt kelt rendelete folytán 
közhírré teszi a pécsváradi számtartóság, 
miszerint a hirdi uradalmi csárda épütetek, 
úgy az ottan, valamint a Hird község s 
annak egész határában az uradalmat tör
vényesen megillető szeszesital mérési jog, 
továbbá a hirdi határban lévő 4G 128/lö00 
hold szántóföld, 9“ /I600 holdrét, és 122,il/ioao 
hold legelő, összesen 581333/,600 hold ta- 
gositott uradalmi birtok 1878-ik évi jan. 
l-ső napjától 1886-ik évi deczember 31-ig 
vagyis 9 évre zárt ajánlati verseny 
utján haszonbérbe fog adatni. —

Megjegyeztetvén egyúttal, hogy a 
mennyiben a vasasi úrbéri végrehajtás 
utján a hirdi csárda körül nyerendő föl
dek szinte a hirdi gazdaság kiegészítő 
részét képezendik, s igy a bérlő köteles 
leend azokat is azon árban átvenni, a 
melyet a hirdi földekért beajánlani fog, 
a haszonbér fizetés azonban ezen földek 
után természetesen azon időtől fogva ve- 
endi kezdetét midőn a földek a bérlőnek 
természetben átadatni fognak.

Az ezen bérletre vonatkozó 50 kros 
bélyeggel és 100 ft. bánatpénzei ellátott 
zárt ajánlatok f. évi julius 30-áu délutáni 
6 óráig a pécsváradi számtartóságuál, — 
a hol az árverési, illetőleg szerződési fel
tételek a hivatalos órák alatt naponta be- 
tekinthetők, — lesznek átadandók.

A feltételektől eltérő, vagy időntúl 
beérkezett, úgy szinte utóajánlatok tekin
tetbe nem vétetnek.

Az ajánlatok felbontása f. évi julius 
31-én dél előtti 9. órakor fog a pécsvá
radi számtartósági irodában nyilvánosan 
megtörténni.

Mely időre az érdekeltek ezennel meg
hivatnak.

Pécsvárad 1877. évi julius hó 8-án.

Kir. közalapítványi 
ü z á m ta r tó iá g .



T renschiner 1. W. Pécsett, |^»-
I T* c-& Vau szere nőném tisztelettel értesíteni, hogy

l  üzlethelyiség változtatás
miatt kénytelen vagyok, gazdagon berendezett raktáramat lehető gyorsan el-
áinsitni; mi okból a készletben levő áruk

rendkívül leszállított árakon adatnak el.
Különösen tigy elmeztetem a t. c. közönséget a legújabb n ő i  r n h a -  

s r i i t e te k  roppant választékára cheviot-, rips-, patent-lüstre-, cachmir-, 
Urna-. /latiéit- és posztó-szövetekből, továbbá: Barege, Percálok és minden
féle tnosószövetek bő készletére. Végre a legjobb hírben álló gyárakból való 
vászon- és asztalneműtekre; u. m.: valódi rumburgi gyolcs hjt és */. szélesség
ben lepedők, szalvéták, törlőkendők, zsinór- és p il é-harchet, szőnyegek, pokró- 
czok és takarók, valamint minden e szakba vágó cikkekre.

Folyó évi J u l in *  2 5 - tö l  kezdve Üzlethelyiségem a Szécbényi- 
téreu. R i b a y  kávéház állványa alatt leend, hol a k i á r u l á s t  még rövid 
ideig tolvtatandom.

Nagyrabecsült látogatásának vagy megbízásainak örömmel nézve 
elébe, vagyok teljes tisztelettel
16<d (3—3) T re n tic h ln e r  I .  W .

A  C'söntles-féle inngyttr és német tannyelvű 
reáltanodát én  gyi»na«i uniót, nem killöuben 

elemi tanodát magában foglaló

T ^ e T r e lő - és ’t s j j c i J J O L ' t é z e ' i

Sopronban
tizeiikettedik évfolyamát f. é. sept. 3-án kezdi meg.

Levélbeli megkeresésre «z intézet értesitvényeit úgy 
rajzát készséggel megküldi.
176 (1 — 1) ClNÖnden «J. F .  igazgató.

m

27r ^  Idézés.polg.1877
A „ Barauyamegye takarék és hitel

bank “ részvények száma és a részvénytőke 
leszállítása érdemében h o z o t t  köz gyű. 
l es i  határozata jóváhagyása iránt beadott 
kérvénye folytán az intézet hitelezőinek 
a kereskedelmi törvény 209-ik §-a értel
mében leendő meghalgatására, ezen kir. 
törvényszéknél, az előadó hivatalos helye- 
ségeiben batáridőül f. év i a u g u s z tu a  
h ó lB - ik  n a p jA u a k  r e g g e l i  9  ó rá ja  
kittizetik, melyre a hitelezők jelen hirdet
mény utján azzal idéztetnek, hogy a meg 
nem jelenő hitelezőről az fog feltételezretni, 
hogy a kérelmezett leszállításhoz hozzá 
járni.

A pécsi kir. törvényszék 1877. már- 
ezius hó 26. tartott Illésből. 172 (3—1)

1»5 (3-— 11

Belváros Kis-Florián uteza 
ll-tlik szánni Ébert-féle ház igen 
szép hozzá vak) kerttel szabad

kézből eladd, vagy bérbe add. Er- 
tekezni lehet siklósi utza29. szám 
alatti házban a tulajdonosnál.

C ^

jr*- Mindenháztartásbannélkiilözhetlen
egy J ó

TAKARÉKTÜZHELY.
A tisztelt közönség kiváló figyelmébe ajálom e célból rak

táromat és műhelyemet, mely ilyeueket a legújabb modorú a»ztai> és más 
alakban, valamint falba rakottakat, mindennemű szobakálybákat plékből és öntött 
vasból, fa , kőszén és eocks hűtésre, és egyéb e szakba vágó tárgyakat a legol
csóbb árak ét elismert legjobb szerkezet mellett dús választékban 
tartalmaz

U K S T K IT S  M IB E ,
lakatos mester Pécsett.

133 (0—8) Király-utca 31. sz., saját házában.
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kjtün/ifkin!éívaf/lílfrL'lLu!m ís Jodnátrium..t (szik.nyiblag) tartalmazz, vasas savanyuviz a bécsi és gráczi egyetem 
iuiuiio teKinttlve. áltál Európában mint uincum jelöltetik 6 6-
kitünteti f ™ í í iZ. 2 ö ll l1!Ű gyÓRyerejét nemcsak háti használatban. hanem kiváló mértékben a kórházi használatban is 
mely szerint ez intéz/(;i ?kü.r,1»z jeazeatosapu altul e vállalatnak egy hivatalos elismerő okmány kézbesittetett,
nélkül m nd kedvezőé \  ? ?  \  1""r,VÜ)íu- klk ** “ovanyvizet osztályaikban s betegeknél alkalmazták, kivétel

'* “rí“s ‘"M onsaga, és hathatos használhatósága felöl. A bécsi cs. k wiedeni kórház

tizonyi,*vány-ok°és mófatkozatok.^ugv müit1*zámos,^ösz!'ü!ö*e^ ^ ,^ Z'0"V°S*?' 8*'D̂ ,l' ‘- ^ n « & * < * * ■
tekintés Tégett rendelkezésre állnak

Egy jd karban levő

olcsd áron eladd.
Bővebben a kiadó hiva

talban.
178(1-1)

spécit!cum vérszegénység, hólyag- és vese-

„ --------------- , ------------  Mindezen
elismerő levelek a vállalat igazgatóságánál mindenkinek meg-
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18__ -z. Árverési hirdetmény. 1 6 3  ( 2 — 2 ) :

A pécsváradi számtartóság részéről 
közhírré tétetik. miszerint a monyoródi 
határban fekvő 54“?81SOO hold szántóföld 
és 161,181S0U h. legelő, összesen 71m /,,00 
cat. holdból álló urodalmi tagositott birtok 
1878. évi jannár 1-től számítandó 18 évre, I 
vagyis 1*95. évi december 31-éig Pécsvá- 
radon az nrod. számtartósági irodában j 
IS 7 7 . év i j u l i u s  l ó é n  d é le lő t t i  
lO  O ra teo r megtartandó nyilvános árve
rés ntján felsőbb jóváhagyás fentartása 
mellett a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
fog adatni.

Bánatpénzül holdankint 1 frt, vagyis 
71 frt lészen az árverés előtt készpénzben
leteendő.

Kikiáltási ár holdanként 3 frt s igy 
az egészre nézve 210 írtba vau megálla
pítva.

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 feltété- i 
lek a hivatalos órák alatt mindennap be-1 
tekinthetők, rendes időben benynjtatnak.

Hátralékban lévő bérlők s nrodalom- 
mal pörben álló egyének az. árverésen 
részt nem vehetnek.

Kelt Pécsváradon, 1877. évi junius 28-án.
Pécsváradi kir. alapítványi, 

számtartóság.

Fentselier-forrás.
. forrá.8VÍ2>a Sehett-viriiM való nagy hasonlóságánál fogva osztrák Scltcrs-nek is nevezve igen kellemes üdítő ital
tarfatTk F Ű  Í T T  P a n 6 P.í,'r,ás^ 1 n' ^ -  <*»nek rendes használata által a £
h zCuvánvok ó eltekintve8 e T I  f ' T * ' ,  ‘ ennélfT a. hf‘““  is Mindezen, f  legelső lekTmélyekXe edő

iTöfönSr W * * " *  “ »onjri.ék. ezek rendlivüli nagy'fogyasztása!
víz va lód ^ árów n 'tr1 i,1,ö{,,,"'t,ii “ ^akadályozása vegeit az alólirott forrásignzgatóság ezennel kijelenti hogy csak azon 
_v.z valódiságáról áll jót, mely az általa megnevezett főraktárakban, vagy pedig ezek áhnl közzétettÍis*őntelXn« é “sfí

k vevese vagy megrendelése alkalmával ezek nemének pontos meg-tvíin r °

iO-s
u. 3o ^  X

í 3  ̂  ■*

t á t ik„ „  Egyszersmind kéretnek a tisztelt vevők a forrásvizek 
jelölésére ügyeim, nehogy a használat czélja elhibázva legyen.

** A szt.-lomizi forrás-vállalat.
, Kizárólagos raktár  Magyarhonban:

Radocsay es Bany-y-uál Budapesten és Wirmer József fiai nál Pozsonyban.
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A nemzetközi arn- kiállítás Pécsben, feloszlatása miatt az alábbi áru-tömegeket

a következő mesés olcsósága 5  f f f  g 5  k r .  0 . Ó.

szükséges.ura.  ara-
járásáért kezesség

áron adja: csak
1 igen jól járó p o n t o s s á g  

nyozntt lánccal, jól 
vállaltatik.

2 valódi japáni v i r ág - váza ,  legfinomabb 
festéssel, melyek minden teremnek diszére 
válnak.

1 pompás f ény k é p - a l  bum,  gazdagon
aranynyal díszítve.

1 pár elegáns k e l e t i  po n g y o l a - c i p ő ,  
clpnsztithatlan bőrtalppal, nrak és höl
gyek számára.

1 szép a s z t a l i  c s e n g e t y ű, jeles áj j 
aranyból.

és pedig

2 kis o l a j f e s t mény,  híres mesterek má
solatai, elegáns keretekben.

1 z e n e - h a n g s z e r ,  melyen mindenki a 
legszebb darabokat játszhatja.

1 teljes kis por cé l I á n - k é s z l e t ,  6 sze
mélyre, ajándékra különösen alkalmas.

2 j e l l e m-  fe j, egész nj, igen eredeti tréfa.
1 elegáns V i c t o r i a - s é t a k o s á  rka,  szin-
gazdag műhiinzéssel.
6 jeles, cs. k. szab. e v ő k a n á l .  

j 6 „ „ , „ k á v é s k a n á l .
6 jap. csésze,  kitűnő minőség.
6 db. Dr. Dnpont-féle egészségi szappan.
38 darab.

1 teljes j a p á n i  do h á u y z ó k é s z l e t ,  min
dent tartalmazva, mi egy dohányzónak

....—- Valamennyi itt elősorolt 38, szolid kivitelű, tárgynak összesen, ára :
— r:- csali S frt. 63 kr. — .

Cziin: Nemzetközi áru -k iá llítás. Bécs, Burgring 3.
§£$"* Vidéki megrendelések pontosan utánvét mellett teljesítetnek 

XB. Mintán a kiállítás nem sokára bezáratik, a vidéki megrendeléseket szíveskedjenek 
116. [10—10) lehetőleg gyorsan beküldeni.

SCHAFFER és SCHONBERGER
elhelyezési intézete

iínao-irti Budapesten, váczi körút 63. sz.
Elhelyez és megrendel azonnal ügyes és megbízható egyéneket mindeu szakmából? 

a. m.könyvvezetőket, penztárnokokat. írnokokat, házfelügyelőket, mezőgazdászat! és 
erdészeti tiszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- és rajztanitókat,' 
mérnököket, gépészeket, gyári munkasokat stb. Eaktarnokok&t, felügyelőket, kapusokat, ház
mestereket. mii- és zöldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgákat, komornákat, inasokat,

továbbá: !
-gazdaasszonyukat, kulcsáraikét, társalgónőket, utazási kísérőket, német, franezia, 

K angol, olasz és magyar nevelőoőket, pénztarkezelö-nöket, számvevő-nőket, bolti leányokat,' 
y f áruló-nőket, dohány-tőzsdék, szállodák, vendéglők s kávéházak szamára. |
♦  • ■ ■■ ■ Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér:

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési iatézete.

Titkos betegségek
UJJ és azok következményei —-
2  1 gyakorlati téren több mint 30 éven át
M Ű szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
2J _ gyorsan és a szokott életmód megváltoz- 
2  -  Itatása nélkül gyógyittatnak. — Végre 
f f ._ | kapható egy sieer a kellemetlen lá b - ia -  
* * a d á s  ellen. — Rendel naponta 11-től 

** " ! 1-óráig Pécsett, a Deákutcai 1-ső szá- 
mu házban. 156. (0—3)

Levelekre gyorsan válaszóltadk.

Egy tanonc
felvétetik Blauhorn Antal füszerkereskedé- 
sében.

X I  r t  -z  — 
CJ -Í3Í
1 • § !  o  

t - s  0D

A t ez. urnságuknak a szükségelt egyének díjmentesen njánltntnak.
' Állomást keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto

sítás mellett Jó állomást.

Höl gyeknek
ajánlható az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált
ártalmatlan valódi

m i m m

szegrendszerre, a 
legújabb javítások
kal 1 és 2 vonómar 
búra, de kézi erőre is

igen jutányost árakon
költségmentesen vasúthoz állítva biztosíték 
és próbákisérleti időre szállít 
Ylayfarth Ph. «& tomp. gépgyára 

Majna melletti Frankfurtban.
2 ^ * -  Megbízható ügynökök kerestetnek. 

157. (9 -3 )
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Ezen világhírű éa felülmúlhatatlan 
börszépitőszer pillanat alatt a legszebb, leg- 
terméazetesb ifjú arcszint idézi oló, a bort 
fehéríti, frissíti és tinomitja. a lég behatá
saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idő 
alatt szoptőt, majfoltokat, orrvörösségot s a 
bőr minden tisztatalanságait s a rizsport, va
lamint minden kendózöszertfölöslegessé tesz.

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

Kapható valódi minőségben
PécHctt: Sipőcz István ur

gyógyszertarábau.

Viiéki megrendeléseket pontosan teljesít
Kchwarz Henrick

központi szétküldést raktára 
BUDAPEST,

Mária Valeria-ntcza 9.

Nyomatott Taizs Mihálynál Pécsett 1877.

Levélbeli
megrendelések

'pontos eszközlése/
G yön yörű  szép

raői ruhakelmék'
a legdúsabb választékban

[ b á m u la to s  o lcsón!
megisorezhetók

HAMBURGER ADOLF,
divatáru-raktárából 
3udapes1  
koronalmzegjntcM 8.

Minták ingyen és 
mén
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