
V. évfolyam. Pécs, 1877, jnlius 21-én 29-ik szám.
Előfizetési díj:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 2ö kr. egyes szám 15 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. k5nyvkere.sk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy négyhasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

Szerkesztői iroda:
Ferenciek utcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h i v a t a l :
a kiadóhivatalban, Blauhom Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő j Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casiuő épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tcr '22. szám alatt.

Mit várhatunk az idei 
terméstől?

A legtöbb helyen megtörtént már 
az aratás. Az arany kalászokat már 
kévékbe kötötte s keresztbe vagy 
garmadába rakta a munkás földmű
velő, hogy’ azokból munkájának és 
szorgalmának gyümölcsét kiveliesse.

Az idén fölötte vérmes reménye
ket füzünk az aranykalászokhoz 
úgv, hogy azoknak nem képletes 
értelemben, hanem valóságban arany
ból kellene lenni, hogy az azokhoz 
kötött reményeink és várakozásaink 
teljesüljenek.

Az idei termést úgy mennyiség 
mint minőség tekintetéhen —  egyes 
kisebb vidékek kivételével - ország
szerte az 1.367-iki terméshez hason
lítják.

A remény, a várakozás első te
kintetre tehát indokoltnak látszik.

Olyan kivitelre számítunk, mint 
a minő 67-ben volt, sok millió forint 
beszivárgását s igy  egész közgaz
dasági életünknek fellendülését re
méljük, a mint ez 67-beu történt,

Csakhogy más időben, más vi
szonyok közt vagyunk ma. Az ara
tás elmúlik majd s az eredmény azt 
fogja mutatni, hogy közgazdaságunk 
korántsem ért oly kedvező átalaku
lást. mint a milyent reméltünk.

Lássuk az okokat.
1867-ben kitűnő termésünkhex 

még azon, ránk nézve kedvező kö
rülmény is járult, hogy egész Nyu-  
got-Europában a sok esőzés követ
keztében nagyon silányul ütött ki 
az aratás. Különösen Franciaorszá
got fenyegette a rósz termés nagy 
kalamitásokkal. I li. Napóleon kor
mánya tudva, hogy a kenyér nélkül 
való nép igen veszedelmes ellensége 
lehet a trónnak, — csakhamar Ma
gyarország gazdag termésére fordí
totta figyelmét. Millió és millió má
zsa volt a gabona- és lisztki vitelünk 
akkor Franciaországba, hová akkor 
a kormány rendeletére történtek a 
szállítások. E rendkívüli művelete a 
trancia kormánynak a mi termé
nyeinkben rendkívüli árfelszökkenést 
idézett elő. A gabona ára, mely jú
nius hóban mérőnként 4 frt volt, 
ugyanazon óv október havában 8 
Írtra emelkedett s jobbára ez áron 
ment ki a külföldre.

E közgazdasági tény nagyszerű 
pénzügyi eredményt vont maga után, 
miből aztán azon téves nézetet állapí
tottuk meg, mely szerint ezentúl csak 
bő termés kell, hogy hasonló ered
ményekhez juthassunk, számításba 
nem véve a termésünkön kívül álló 
eshetőségeket. Az azon időből eredő

T Jk R G áu
i  kupola-gomb tartalma.

Tekintés szerkesztő ur!

A belvárosi plébánia templom helyre
igazítása alkalmával, — kupolája tetején levő 
és újra megaranyozaudó sugár-csillag és 
forgó gomb levétetvén, ebben némely ok
mányok és ereklyék találtattak, — me
lyek .Szántó Antal építész ésKleber János 
ácsmester által hivatalomnál f. hó 14-én 
letétettek.

Az okmányok a következők:
1- ször. Pécs sz. kir. város szabadalmi 

okmányának (diploma eliberationis) 1780 
évi szeptember bó 14 én Alapi Salamon Sánd. 
Baranyamegyei szolgabiró és Farkas Máté 
tablabiró által bitelesitett másolata.

2- szor. Leírása azon ünnepélyességek
nek, melyek az 1780 évi április bó 18-áu 
a városnak a püspök földesúri fenhatósága 
akii törtéu( felszabadulása és a szab. ki
rályi városok sorába történt emelése al
kalmából — tartattak.

3- szor. Az 1870 évi május hó 1-én, 
mint a felszabadítás után 1-ör tartott tiszt- 
njitás alkalmával megválasztott, úgy a 
baranyamegyei akkori tisztikar, — valamint 
az akkori püspök és káptalani tagok 
névsora.

jámbor hit nemsokára megtette ha
tását. Önerőnk túlbecslése, könnyelmű 
gazdálkodás, millióknak elpazarlása, 
gondatlanság az állami kötelezettsé
gek elvállalásánál, mind azon nagy hi
bák, melyeknek súlyos következmé
nyei alatt még ma is nyögünk azok 
mindaz 1867-iki év áldásából ereinek.

Az Ausztriával való terhes kie
gyezés is az akkori Deákpártuak a 
hasonló bő termések iránt való vér
mes reményének tudható be nagy 
részben. Legyünk „loyalisak" - -  
gondolták — ilyen termések mellett 
elbírjuk, annyival is inkább, mivel 
nálunk a bő termés nem nagy rit
kaság.

Csalódtak azonban. Egy két év 
kivételével mind ez ideig sovány 
esztendeink voltak.

A folytonos, habár lassú alább- 
szállása a gabonaáraknak, főleg a 
határidőre kötött üzleteknél — ugyan
csak kijózauitólag hatott azokra, kik 
azt hitték, hogy a G7-iki jelenségek 
ismétlésére a jó termésen kívül semmi 
sem szükséges.

Nekünk ez idén, ha a jelenlegi 
politikai helyzet kilátásban levő meg
változása nem szül akadályokat és 
hátrányokat: jelentékeny kivitelünk 
lesz.

Lesz kivitelünk, nem ugyan, mert 
valami nagy szükség van akárhol 
is gabonánkra, hanem, mert fölösle
günkön túl kell adnunk. Ily körül
mény csak csekély' mérvben mond
ható kedvezőnek, tehát közviszonya
inkra gyakorlandó, korszakot alkotó 
hatásra éppenséggel nem lehet szá
mítani.

Földbirtokosaink, gazdáink ter
mésük tiszta jövedelméből talán ki
fizetik adóhátralékaikat, szabadulni 
igyekeznek majd az uzsorások kar
jaiból, itt-ott rajta lesznek, birtokai
kon az évek óta elmulasztott beru
házásokat. melioratiókat megtenni. 
Ez az egész, melynél többre aligha 
jut ki az idei termésből.

S most nézzük a kisgazdák >t, a 
falusi népet. Evek óta kölcsünökü í 
tengődik; az egyiket kifizette, a má
sikat felvette, az adósság mindig 
szaporodott, úgy' hogy' gabonáját már 
csirájában volt kénytelen eladni. 
Most, mikor arat, nem a maga, ha
nem hitelezőjének csűrébe gy'üjt. A 
felvett pénzt régen elköltötte. E mel
lett ő is tartozik adóval, neki is kel
lene elhanyagolt földjeit, birtokát 
javítani, magát és háznépét fentar- 
tani. Hogy' mindez eszküzölhetőleuue, 
hogy az ingatlanaink s kamatozó 
papírjainkra áremelő befolyást gya 
korló tőkeképződés támadhassou s 
hogy köztünk közvagyonosság ter-

4- szer. Egyszerű másolata azon ok
iratnak, melylyel a mai belvárosi plébánia 
templom, a pécsi egyházi hatóság részéről 
a városnak 1780. évi junius hó 25-én tu
lajdonába boesájtatott és további haszná
latra átadatott.

5- ször. Leirása az ezen alkalomból 
történt ünnepélyességeknek.

6- szor. VI. Károly császár 1717 mar- 
tius bó 16-án Bécsben kelt diplomájának 
egyszerű másolata, melylyel I. Ferdináud 
magyar király által Pécs város részére 
némely adózási kedvezmények tárgyában 
1528. évi február 6-án Budán, és ugyan
azon évi január hó 10-én Esztergomban 
kiadott szabadalmi oklevelek hiteles alak
ban újra kiadványoztalak.

7- szer. Hiteles másolata VI. Károly 
császár által 1714. évi szeptember bó lü 
kén kiadott oklevélnek, — melylyel a vá
ros és püspök között több éveken k resz
tül folyt per befejeztetvén, — az egymás 
közötti jogviszonyok részben szabnlyoz- 
tattak.

8- szór. Egyszerű szövege azon ünne
pélyes fogadalomnak, melyet a város 1602. 
évi liusvét másod napján a belvárosi, 
azon időben még a jezsuiták kezén levő 
templomban tett arra nézve, hogy nem 
keresztény- katbolikus lakost a városban 
meg nem tűr.

jedhessen, ahhoz nekünk nem egy, 
hanem a biblia hét kövér esztendő 
terméseihez hasonló termés és a 
G7-iki körülmények kellenek.

Az idén alighanem csak a gabona- 
forgalmat és szállítást eszközlő vál
lalkozóknak és társulatoknak lesz 
jelentékenyebb nyereségük, ha —  
mint mondók a politikai helyzet 
kilátásban levő megváltozása meg 
nem semmisíti számításainkat.

GfaLiiíikivitelünk ez évben Fran
ciaországra terjedne ki leginkább. Az 
ottani sok esőzés nagy károkat tett 
a vetésekben.

Itt lenne tehát piacunk, de ko
rántsem olyan mint 67-ben. Kisebb- 
nagyobb kivitelt pedig a többi ren
des európai gabnapiacainkra remél
hetünk.

Minden kilátásaink és számítá
saink azonban füstbe mennek, ha 
Ausztria és Magyarország belép a 
keleti actióba, a mi már több mint 
valószínű, hogy úgy lesz. Ez eset
ben aztán természetesen aionnal be
tiltják a gabnakivitelt bármely állam 
számára. GabnaUzletünk ekkor csak 
a belfogyasztásra szorítkozik majd, 
ez pedig vajmi csekély' árlendületet 
képes kelteni.

Ezen okoknál fogva tehát, hogy 
a csalódás fájdalmainak magunkat 
ki ne tegyük, —  szállítsuk alábbra 
vérmes reményeinket.

/?. K.

— A b j l i ig y iu i i i l s te r  a  g y á m -
sági és gondnoksági ügyek rendezéséről 
hozott törvényt jövő év elején életbe lép
tetni óhajtván, körrendeletét intézett a tör
vényhatóságokhoz, figyelmeztetve azon in
tézkedésekre, melyeket előlegeseu meg kell 
tenni; jelesen a községi közgyámok al
kalmazására, lakhelyük és járandóságuk 
megállapítására, az árvaszékek személyzete 
és végrehajtó közegeiknek létszáma, úgy 
segédszolgabirői állomások szervezésére te
kintettel kell lenni ez év lefolytén napi
rendre jövő általános tisztujitás alkalma 
val. Ezen körrendelet tehát a hivatal-ap
parátusnak isrnéti nagyobbitását és igy a 
közterheknek súlyosbítását is helyezi ki
látásba, a mai megyék pedig szervezetük
nél fogva igen alkalmasok arra, hogy 
készségesen teremtsenek uj hivatalokat a 
könnyen megélhetésre sóvárgó kegyeucek 
részére. Azért az árvaügy ezentúl is árva 
fog maradni.

— Háromszázra megy azon
folyamodványok száma, melyek az „Egyet
értés" stambuli hitelesen értesült tudósítója 
szerint részint a budapesti török konzulá
tushoz, részint közvetlen a török kormány
hoz hazánkfiai által egy kis török rend
jelért benynjtattak. Vannak a kérvényezők 
közt kormánypárti és „független szabad
elvű" képviselők, köztük nehány az újsá
gokból notabilitás hírében állók, továbbá 
ügyvédek, kereskedők és egyetemi hall
gatók. A kérvények szövegzései pirulásra 
késztetnének, ha nyilvánosságra hozhatók 
volnának. Legtöbb a folyamodók közül

•J-szer. Egy 8-ad rét iv papír, az 
egyik oldalon előtüutetve a városnak 17*0 
dik évben használatban levő pecsétjeit 5 
lenyomatban, a másik oldalon pedig kő
vetkező felirattal; Neff János ács mester 
ezen gömböt 1-ször 1754-ben utóbb pedig 
1780. évi szeptember hó 4-én helyezte ide; 
mely gömb Gaszler János ötvös által ara
nyoztatok, l’antler Károly rézkovács ál
tal Kosinger József lakatos mester segít
ségével készíttetett, kik valamennyien 
pécsi polgárok.

10-szer Ónnal lezárt bádog szelencé
ben egy ezüst ereklyetartó, melyben Xa- 
veri szt. Ferenc, szt. Ignác és némely 
meg nem nevezett vértanuk ereklyéi, to
vábbá a következő irat találtatott: Kege 
l ’ngariae Maria Theresia, Imperat. Román 
Fr-co 1-nio Vacante Archiep: Strigou. — 
Ordinario Dioee. et loci Georgius Klimó — 
Praep. Majoré Alexander Fonyó. Kectore 
collegii Iván. Balipt. Hávor. Miuistro eollegii 
Fran-co Faludi P. P. Alexander Horváth 
Fr. Barta Joanne Cambesí Mathias Sima- 
ties, Theodor Ithier. Professor Scholarum 
Rethore Ioanne Jordányi, Syntax. Adamo 
Habianecz Priucipista Fraucs. Tamasko- 
vics. Arekitecto Fratre Procopio Scklik 
1758 4-a Octobris.

Fervente Bello inter Mariam Thcrc- 
siam Reginam Impcratorcm Franeiscum
1-um Imperatricem Moscoviae Regem Gal-

nem altalja elárulni, hogy a török küldött
ség fogadtatásánál és a „hatóságilag nem 
akadályozott" tüntetésnél csak azért tola
kodott fel szereplőnek, hogy rendjelet 
kapjon. Bizony szomorú dolog, hogy a 
magyarság javából kiindult török rokon- 
szenvi tüntetést az ily gézengúz alávalók, 
avagy hiú ttresfejüek felhasználják önző 
céljaikra, nem ártana, de megérdeinélnék 
hogy neveik a közmegvetésnek átadassa
nak. A török kormány egyébként több 
oldalról kapott ajánlati jegyzékekkel sin
csen tisztában, minél fogva a rendjel osz
togatást alkalmasabb időre hagyja és ezt 
jól is teszi.

— Tolniunegye jul. lO-én tar
tott bizottsági közgyűlésén Pestmegye kör
levele a vámszövetség és bankügyi egyez
mény tárgyában tudomásul vétetett; So- 
mogymegye átiratát a keleti kérdésben 
szinte tudomásul vették, mert a miniszter- 
elnök kijelenté az országházban, hogy a 
monarchia kezei nincsenek megkötve sat.
— ez pedig m i n d e n k i t  teljesen kielé
gíthet. — Boldog Tolnáin egye! mert íneg- 
vau irva: „Boldogok a kik hisznek és 
remélnek"!

— Bécsi hírek szeriutott Bis-
mark nagy erőfeszítéseket tesz, hogy fen- 
tartsa a három császár szövetséget, azért 
kihasználja a bécsi udvar minden általa 
ismert gyengeségét, egyúttal Londonba is 
javaslatokat tesz Törökország felosztásának 
tervezetével, érdekeinek kielégítésére célzó 
Ígéretekkel, teszi pedig azért, hogy Orosz
országot kirántsa a sárból és megmentse 
a csúfos megveretéstől a mi a Balkánban 
reá vár. Ezzel biztosítani akarja Oroszor
szág szövetségét a jövőre is, melynek csak 
addig van értéke, mig Oroszország teljesen 
leverve nincsen, Bécsben pedig még máig 
sem látják be, hogy az osztrák uralkodó 
házuak és a kettős monarchia íenállásá- 
nak nagyobb ö rö k ö l t  ellensége nem is 
lehet, mint a még nem teljes német biro
dalom és a szlávprotectoratust bitorló Orosz
ország, mert mindketten Ausztria-Magyar- 
ország foszlányain osztozkodni vágyódnak. 
E héten egész határozottsággal állították 
hogy Calice báró fontos külpolitikai mis- 
siobau Londonba megy, azonban nehány 
nap múlva a berlin-sz.-pétervári áramlat 
került felül és Calice utazásából semmi 
sem lett.

— Németország meghálálni:!-
zottai a vámalkudozásban ismét Bécsbe 
jönnek még is azon elhatározással, hogy 
véget vessenek a huzavonának, mert azon 
vámtarifa alapján, melyet az osztrák-ma
gyar kormányok terveznek Németország 
nem fog vám és kereskedelmi szerződést 
kötni.

— A roiuún kormány mini
hírlik, kérdést iutézett Bécsbe, hogy uincs-e 
ott ellenvetés a román hadtestnek a Du
nán való átkelése ellen. Andrássy gróf erre 
azt felelte, hogy Ausztria-Magyarországnak 
nincs szándékában Románia katonai dis- 
positiojába avatkozni; hogy tehát semmi el
lenvetést nem tesz, de barátságosan figyel
mezteti a fejedelmet arra, „hogy Románi
ának a Duna jobb partján semmi keresni 
valója nincs, minthogy ott egyáltalában 
nem talál hódításokra való területet " Mi
óta ez a válasz Bukarestbe megérkezett, 
a románok meggondolták magokat, s a 
szándékolt duuai átkelés azóta elcsendesült.

— A kurvát országgyűlés 
összeillése aug. 13. határoztatott. Az ülésszak 
négy hétre fogna te rjedni és többek közt a köz-
liac coufoederatis et Regem Borussiae et 
Angliáé confocderatís.

11-szer. Ugyancsak ónnal lezárt be
zárt szelencébe foglalt egyszerit fadoboz
ban mint erekyletartóban némely földi 
maradványai több vértanúnak, kik alább 
a mellette fekvő iratbau megneveztetnek: 
„lleliqniae SS. Martyrum colloeatae tem- 
pore reparationis Stellae. sanctissimi No- 
minis Jesu Mense Septembri die 4-a 
Anni 1780. Nomina S-torum Martyrum, 
quoruni reliquiac in adnexa seatula tillo 
serico coeruíeo ligata et obsignatae, im- 
positae, sunt sequentia, Sancti Martyris 
Clarae, Clementis, Constantiae, Coelestini, 
Faustini, Felieissimi, Genofevae, Innocen- 
tini, Justini, Juveutii, Modesti, Peregrini, 
Vincentii, Vigilanti et aliorum — orate 
pro nobis et per intereessiouem liberatur 
liaec Civitas a . . . .  (ezen szó olvashatlan.) 
fame, bello terraemotus et aliis flageliis . 
. . . .  (olvashatlan) oinnis inhabitator spe- 
rat in libera regiaque civitate Quiuque 
Eeclesiensi. loannes Georgius Hölbling m. 
p. Curator Eeclesiartim. (1. s.)

Kívül: Reliquiac SS. Martyrum iutus 
nominatorum.

(A 10-ik pont alatti irat értelme ma
gyarul :

Mária Therésia Magyarország királya,
— I-ső Ferenc romai császár. — Az esz
tergomi érseki szék üres, — Klimó György 
pécsi megyés püspök. — Fonyó Sándor

ségek szervezését tárgyalandja; az 1878- 
iki költségvetés még egy későbbi ülés
szakra marad.

K Ü L F Ö L D .
P r á g á b a  201,030 rubelt küld itt a 

moszkvai szláv bizottság. E péazküldjmíny- 
uek, melyet több is fog követni, célja: 1. 
Szláv bizottságok állítása Csehországbau. 
2. Segélyt, vagy a menekülésre módot 
nyújtani azoknak, kiket az osztrák kormány 
üldöz a szláv ügy miatt. 3. Galíciában, 
Horvátországban s főleg Dalinátországbau 
szláv propagandát csinálni.

K o n s t a n t i n á p o l y .  Aehmed Kiiu- 
luszi efeudi drága ajándékkal s a szultán 
sajátkezűkig irt levelével, reudkiviili kül
detésben az afgkanistáni einir udvarába 
indult. Célja e küldetésnek, hogy az. emir 
Angliával való viszonyát magsziiárditsa s 
Oroszországgal niindeu közelebbi érintke
zést kerüljön. — A porta az indiai mo
hamedánoktól 10,000 font sterlinget kapott 
hadisegélyül, mint első részletet, az alkirály- 
nak azon kijelentése mellett, hogy saját 
költségén 20,000 embert fog a harctérre 
küldeni.

Par i s .  A belügyminiszter egy kör- 
irata értesíti a praefeeteket, hogy a kor
mány csak azon jelölteket fogja pártolui, 
kiknek hitvallása nem tér el a kibékülés 
és az egyezség politikájától. A képviselő 
választások october 14 én lesznek.

Bük ürest .  Rosetti, a város polgár- 
mestere és a tanács valamennyi ellenzéki 
tagja, a Bratiáuuva! való viszálkodás 
miatt beadta lemondását. Oroszország és 
Románia közt a szerző és, mely a román 
badsereguek gyors és erőteljes közreműkö
dését kívánja, aláíratott. A romín hadsereg 
egy része legközelebb átkel a Danán Sisz 
továnál.

Az e g y e s ü l t  á l l a mo k  elnöke Ha 
yes a tisztviselőknek megtiltotta a válasz 
tási mozgalomban tettleg részt venni.

Bécs. A báró Calice küldetésére vo
natkozó hírek alaptalanoknak állíttatnak. 
Klapkának Bécsben tartózkodása különféle 
politikai combiuátiókra szolgáltatott okot.

Orosz rémtettek.
Telvék a lapok azon kegyetlenségek

kel, miket a humanismus őrve alatt hada
kozó oroszok minden lépten-ayomon a véd
telen török uépeu elkövetnek. Az elfoglalt 
városokban és falukban a muzulmán lakó
sokat vagyonuktól megrabolják, a nőkön 
a leghajmeresztőbb megbecsteleuitést kö
vetik el s miután ez égre kiáltó bűnt el
követték, öreget, ifjút és gyermeket nem- 
különbség nélkül minden kigondolható mó
don meggyilkolnak, azután mindent fel
égetnek. A Tirnova mellett fekvő Tems 
lakói az oroszok közeledtére a templomokba 
menekültek, hol az oroszok által élve meg
égettelek. 300 kocsiti menekülő muzulmánt 
az oroszok előbb ágyúból lődözték s midőn 
utolérték, felkoncolták. Sok helyeken a 
bolgárok által vitetik véghez az iszonyú 
kegyetlenségeket. Ezen kegyetlenségek és 
becstelenség az orosz tisztek jelenlétében 
történnek, kikelőször is maguk gyalázzák 
meg a nőket s azután átadják gyilkosaik
nak. Kiliszában az örméuytemplomot fel
dúlták, kirabolták, az oda menekülteket 
agyonverték s az Ucskilicai örmény püspö
köt félholtra kinozva, magukkal hurcolták. 
A nők megbecsteleuitése a férjek, szülők, 
gyermekek szemeláttára történik. Egy anyá-
nagyprépost. — A (jezsuita:) collegium 
rectora llavor Iván, kezelője Faludi Ferenc, 
— továbbá Horváth Sándor, Barta Ferenc, 
Cambesi János, Siraatics Mátyás, Rhier 
Tivadar rendtagok és lelkészek — Taná
rok: Jordányi János szónoklat, Habianecz 
Adám szókötés, Tamáskovics Ferenc 
nyelvtan tanára, — és Sebük Prokop rend
tag és építész; fki valószínűen a mostani 
torony és szentély úgy a mellék épületek 
emelését vezette) 1753 évi October hó 4-én. 
(Ezen időben:) Háború folyt Mária The- 
rézia királyné, — I-ső Ferenc császár, — 
az orosz császárné, a francia király mint 
egyrészröli szövetségesek és a porosz és 
angol király mint másrészröli szövetsége
sek között.)

Erről van szerencsém tekintetes szer
kesztő urat, azon kéréssel tudósítani, mi
szerint jelen átiratomat becses lapjában 
közölni szíveskedjék.

Egyúttal felemlítem, hogy a most érin
tett okiratok és ereklyék a városi bizott
ság és tisztikar névsorával, valamint az 
átalakítást teljesítő építész,- ács és bádo
gos mester neveivel úgy egyéb a város 
mai állapotát eltüntető okmányokkal együtt, 
a találási helyre ismét vissza fognak he
lyeztetni.

Pécsett 1877 évi julis hó 16-án 
kiváló tisztelettel

Aidinger János 
polgármester.



nak levágták mindkét karját s gyermeké
nek gnnyolva mondották: menj anyád
karjai közé.

És F.nropa keresztény hatalmai ezen, 
az idegeket borzalommal eltöltő és meg- 
res/.kettető vad kegyetlenséget, a civilisá- 
ti.'i nagyobb dicsőségére hideg vérrel, kö
zönyével nézik. Isten! hol késel dörgő 
villámiddal ? ____

A háború.
Mig Ázsiában a törökök győzedelmes 

serege már Oroszország határán belől ha
tolni iparkodik, hol a belforradalom lángja 
mindinkább terjed, addig a dunai harcié- 
ren az orosz hadsereg fontos állomásokat 
foglal el s bár lassan, de biztosan halad 
előre, a pusztításnak és kegyetlenségnek 
nyomait hagyva maga után. Az oroszok 
a" hadászatiig nagy jelentőséggel biró 
balkáni szoroson minden cllentállás nélktil 
átmentek s Nikápoly erődöt is, melyet a 
törökök oda hagytak, megszállották. A 
Nikopoliszban állomásozó, 6000 emberből 
álló rendes csapat feltétlenül adta meg 
magát. A két pasatábornok nyugodtan 
várta, hogy viszik el ágyúik előtt az Aluta- 
torkolatból az összes hadi készülékeket, 
ugyanezt tette az ott horgonyzó két mo
nitor is. Mondják, hogy gyávaság és áru
lás szerepeltek. — Az oroszok előnyomu
lása a Itálkáimul nagy izgatottságot szült 
a muzulmánok között. Abdul Kerim sür
gönye nem oszlatta el egészen a félelmet. 
Szavfet pasa és a külügyi hivatal nyug
tatták meg a forrongó kedélyeket. Ezek 
a Ital kán átlépésétől nagy diplomatiai 
eredményeket várnak. Az angol beavatko
zást közvetlenül bekövetkezőnek tartják. 
Az angol flottákhoz rendelet ment az angol 
követségtől, hogy indulásra készen legye
nek. — Ljabb hírek szerént: Ziman bey 
vezénylete alatt Jenizagránál megtámadták 
az orosz előcsapatokat s súlyos veszteség
gel visszaverték a Balkánba. Nagy előké
születeket tesznek a törökök, valamint az 
oroszok is egy döntő csatára.

Holmes hivatása.
Csodálatos dolog az, hogy úgy egyes 

személyek, mint községek, melyeket a vég
zet vagy közbizalom vezérszerepre hív
tak e szerepet sokszor nem töltik be, vagy 
éppen elhanyagolják.

Sokszor tapasztalhatjuk azt az élet
ben, hogy azon egyének, kiket a családi 
származás, vagy anyagi helyzet az elsők 
közé sorolt s kiktől a közvélemény sokat 
vár s kikre sok szív és elme vágyó óhaj
jal tekint, tétlenül hevernek, ha tesznek 
is valamit az vajmi kevés és sokszor rosz- 
szabb mint a semmi. Eunek oka, én azt 
hiszem nincs másban, mint az egyénben 
magában. Vágj' elbizakodott, vagy lusta 
s a harmadik a legfatalisabb, hogy nem 
bir felemelkedni hivatásának ismeretére.

S az a sajnos dolog, hogy a mi édes 
hazánk ily üres, fejű, vagy jobban mondva 
„hurtalan hegedte vezérfértiakban igen 
bővelkedik, a minek természetes követ
kezménye, hazánk jelen helyzete, melyből 
hogy kiszabadulunk-e? csak egy minden 
tudó, végtelen bölcsesség tudhatja előre. 
S az még a legnagyobb baj, hogy a ma
gyar ember saját karán se akar tanulni, 
jól tudja, hogy a kit követ, őt az igéret- 
toldébe be nem vezeti, de hát a szokás 
természetté válik s önakarattal rohanunk 
saját vesztünkbe.

Ezért e baj látása kényszeritsen min
ket, minden erőnkkel a népnevelés ügyét 
támogatni, hogy valahára, gondolkodás 
után nyert szilárd meggj’őződés adja az 
érdemet, elismerést és kitüntetést midőn 
nem protectió, nem családi görögtüz, nem 
sebwiudlerei, de megfutott életpálya el
követett tettek lesznek garantiái a vezér- 
szerepnek.

Az egyesek hivatáskörét túllépi s 
mintegy nagyobbá teszi társaságok, köz
ségek, városok hivatás köre. Ezen kör 
majd nagyobb, majd kisebb, majd nehe
zebb, majd könnyebb munkával bírnak a 
minő helyrajzi fekvésük, polgári állásuk 
és politikai belolyásuk. Ha egy község 
teljes öntudatával bir annak, amit tőle a 
nemzet, a haza vár, s azt betölteni szent 
törekvésének tartja, s arra törekszik, hogy 
minden eltölt napja egy egy fényes múlt 
drágakövét képezze, az a község a ha
zának élő tagja s oly eleme, mely a haza 
szivének Utererét képezi. Ha most már 
tekintjük Mohácsnak földrajzi fekvését, 
nem látjuk e be azonnal, hogy e városra 
nagy és nehéz hivatás várakozik. A Duna 
mellett gőzhajó és gőzkocsi állomással, 
messze terjedő vidékkel biró piaccal bir, 
mint ilyen nem csak a mohácsiaknak, de 
a vidéknek is kereset pénzforrását képezi 
minden esetre előnyös helyzet arra nézve 
hogy hivatását teljesítse s ott az ország 
déii részén a magyarság egyik erős, ha
talmas bástyáját képezze.

11a Mohács polgári állását tekintjük 
azt találjuk, hogy meg van benne az erő, 
mely őt egyik fénypontjává tegye a tár
sadalomnak. Az értelmiség, a lelkészek, 
tanítok s többféle hivatalnokok oly tekin
télyes számot tesznek ott, hogy méltán 
megvárhatja az ország tőlük, hogy ők 
minden újabb eszmékkel szembe oly állást 
foglaljanak el, mely a közvélemény mi
kénti alakulására határozott befolyást gya
koroljon.

11a politikai hivatását tekintjük, itt 
felemelkedik lelkünk s szivünk esdve, kéri 
hogy azt töltse be. A nemzetiségek műkö
dését régóta érzi hazánk s bizony hálá- 
datos szerep — mert az utódok áldó 
emléke koszoruzza meg — az, midőn en- 
nek gyengítésén fáradozik akár egyes, 
akár város. 8 e tekintetben van Mohács
nak igen nagy tere, mit parlagon hevertet

mit nem miivel. Ott van elég dolog, csak 
hozzá kell fogni avatott kézzel, egyeues 
lélekkel s hazatiui szívvel. Mohács mig a 
történetben egy gyász lapon foglal helyet, 
addig ha itt teljesiti nagy feladatát, egy 
fényes lapon elévülhetlenül örökíti meg 
nevet.

Midőn ezeket igy röviden, — e lap 
keretében elmondtam — cikkem címéhez 
szólok, vagyis azt mondom meg, mi Mo
hács hivatása. . .

Mint föntebb emlitém Mohács földrajzi 
fekvésénél fogva nagy kereskedelmi város 
lehetne. Első hivatása tehát e „volnát” 
„vanná“ változtatni. Vagyis oda törekedni, 
hogy minden tekintetben gyúpontját ké- 
pezz'e a kereskedelemnek. Ezt nem éri cl 
azzal, hogy két takarékpénztárt is alapit 
— a mi fuzionálva sokkal biztosabb alapú 
lenne, — hanem elérné azzal, ha egy ke
reskedelmi csarnokot alakítana, a mi az
után anyagi jótéteményét éreztetné magá
val a várossal és a vidékkel.

Polgári állását tekintve, hivatása Mo
hácsnak, a felekezetiségek és nemzetiségek 
testvéresitése. S e tekintetben sajnos dolog, 
hogy még nem állítottak fel Mohácson 
oly tért, hol nem csak az inteljigentia, de 
a populus is érintkezhetnék minél többet 
egymással, s e többszörös érintkezés adná 
az egymás ismeretet s szülné a kölcsönös 
tiszteletet s nem lennének egyik vagy má
sik izgató, ámító játék szerei.

E téren óriás a munka, mi Mohácsra 
várakozik, s éu azt hiszem, hogy a leendő 
mohácsi kegyúr e tekintetben jó példával 
fog előmenni s Mohácsnak szükséges ok
tatási, nevelészeti intézetek felállításában 
nem segédkezet, de példányképet fog mu 
tatni. Egy felsőbb polgári iskola nagy ha
tású lenne Moliáes műveltségi állapotának 
előbbvitelében. Egy reáliskola pedig úgy 
Mohács, mint vidékére nézve áldás lenne.

Mohácsnak hivatása, szellemi téren 
azon a vidéken lobogót vinni, vagyis „han
got adni.“ Ha politikai állasát tekintjük, 
már itt is azt kell állítanunk, hogy Mohács, 
ha meg akar felelni a nagy hivatásnak, 
a társulás eszméjét kell kebelébe beoltani. 
!S itt a nagy teendő a tanítókra vár, ezek
nek kell az utat megtörni, ezeknek kell a 
nehéz munkához először hozzá kezdeni. 
Van ugyan „Mohácsvidéki tanító egylet-, 
de én megvallom, nem éreztem ott sem 
léteiét, sem hatását. Tudakozódtam utána, 
úgy névleg volt a ki ismerte, de működé
séről senki semmit nem tudott szólni. Pe
dig liát ennek a tanító egyletnek kellene 
lenni a napnak, melyből a napsugarak szét- 
löveljenek. Ennek kellene oly mozgalmat 
előidézni, mely elhasson a gunyhókba és 
úri lakokba.

Ők tartják kezükben a jövő remény
ségeit, ők tejlesztik a gyermek érzelmeit s 
ismét a gyermekek által ők érintkezhetnek 
legtermészetesebben a esaládakkal s ők 
lehetnek a leghasznosabb téritők és apos
tolok. Ezen tauitóegylet szervezzen társu
latokat, melyek a magyarosodást fő célul 
tűzzék ki maguk elé. Ezzel megfelelnek a 
nevelés első és fő parancsának: „uevelj jó 
és igaz honfiakat s honleányokat.-

Ebből a rövid elmeíuttatásból láthat
juk, hogy Mohács hivatása anyagi és szel
lemi tekintetben fontos és messze kiható. 
Láthatjuk, hogy mig egy részt magának 
a városnak jólétet lenne képes teremteni, 
addig egész hazánkat hálára kötelezné le, 
midőn a magyar nyelv terjesztésében s 
ezzel az édes haza iránti rendithetlen ra
gaszkodás hirdetésében fáradhatlanul se
rénykednék.

Nem célom, itt váddal állani elő, sem 
nem az, hogy Mohácsot ország- világ előtt 
úgy tüntessem fel, mint a mely város fel
adatával nem törődik, hivatását nem telje
síti, célom csak az volt, hogy Mohács ér
demes lakosait kegyelettel figyelmeztessem 
a rendeltetésre, mit nyertek a közös sors
tól, mely határoz úgy Mohács, mint édes 
hazánk felett.

Fogadatlan prókátor címét se akaszt
hatják nyakamba, mert részben én is mo
hácsi vagyok s igy szivem ennek emelke
dését _ melegen óhajtja.

És most magyaroknak Istene! ihlesd 
meg a hivatottak és jobbak szivét, hogy 
a szent ügyért, a közboldogságért mun
kálkodni éjjel és nappal készek legyenek 
s meglássák a mi szemeink, hogy „Mo
hács nem volt, hanem lesz.”

Vasadi Balogh, Lajos.

Egy közalapítványt 
főtiszthez.

Noha már negyedfél hava annak, hogy 
a korcsinai vizszabályozási társulat térké
pét és néruelj' mellékleteket, használatomra 
Lakocsára, a társulat székhelyére, a tár
sulati pénztárnokhoz áttétetni kértem; noha 
e kérelmemet, önnek látszólag igenlő, de 
a használatot lehetetlenné tevő intézkedése 
következtében junius 30-áu megújítottam; 
noha önnek ezen intézkedését nem régen 
a „Somogyiban is megismertettem; noha 
azóta ön úgy intézkedett, hogy a térkép 
egy a társulaton kívül álló ur által vétes
sék át és én csak ezen urnái tekinthessem 
meg azt: mégis, e mai napig, még ezen 
urnái sem találom a kért térképet.

Akkor, mikor önhöz először folyamod
tam, csak az volt a célom, hogy birto
komnak ártérfejlődési viszonyát a társulati 
csatornához biztos adatok nyomán meg
határozhassam és azon bizottságnak kiderít
hessem, mely bizottság egy, a közgyűléshez 
benyújtott kérelmem folytán teljesítendő 
szemlére az én ügyemben van kiküldve.

Azóta azonban egy átalános társulati 
érdek is járult a magán érdekhez, mely 
ösztönöz a csatorna térképét azon célból 
is megtekinteni, hogy megtudjam, mily 
mérvű azou hamisság az egész csatorna

vonalon, amely hamisságot f. h. li-én a 
kisajátítási bizottság az én birtokomat 
érintő vonalokon, a megyei mérnök által 
már megállapított?

A kisajátítási célokra kisebb léptek 
szerint, de a társulati csatorna rajzához 
Iliién készült és velem közlött tervrajzon 
e csatorna az én fiokcsatornám befolyásá
nak pontjánál, sokkal kisebb szöget ké
pez Drávafok felé elhajlásával, mint a 
minő az a valóságban, amiből okvetlenül 
az következik, hogy a társulati csatorna 
sokkal nagyobb kerülőt tesz a térképen, 
mint a természetben; miből ismét azt kell 
következtetni, hogy a társulat sokkal hosz- 
szabb és sokkal nehezebb vonalok szerint 
fizeti az ásatási munka vállalkozóját, mint 
a minő vonalakon a válalkozó dolgozik.

De a nagyobb kerülő más tekintetnél 
fogva t. i. hogy a társulat nem azon jó 
váhagyott terv szerint készíti a csatornát, 
mely tervtől a törvény eltérni tilt; s mi
ből az következik, hogy e helytelenül meg
ásott vonalokat a társulatnak, illetőleg az 
ásatás vállalkozójának he kell temetnie és 
a tervben kijelölt vonalokon az ásatást 
újból eszközölnie.

Önnek mint a társulat elnökének a 
mondott megtörési szög ezen két rendbeli 
jelentőségét okvetlenül be kell látnia, és 
azért köszönettel kell vennie, hogy talál
kozott érdekelt fél, ki a kerülők e térké
pem nagyoobitását tanulmánya tárgyává 
kívánja tenni, annak egyelőre való kide
rítésére, vájjon azon törési szögnek térké
pem apasztása a kerülő szaporítását az 
alsó, vagy a felső, vagy miudakét vona
lára ereduiénjrezi-e a társulati csatornának ?

Az általam észlelhető és a tervrajzzal 
összehasonlítható voualok csak auuyit en
gednek következtetni:

1. Ha a drávafok — lakócsai ut vo
nala helyesen fekszik a térképen; akkor 
a kerülő szaporítása a felső vonalon két
ségtelen ; mert a szlobocsinai erdőből jövő 
társulati csatorna, és azon régi csatorna- 
rész, mely az én tiókcsatoruám befolyá
sától a mondott útig halad, a természetben 
egyenes vonalt képez, a tervrajzon pedig 
akként jelenik meg megtörve, hogy a tár
sulati csatorna nagyobb kerülőben halad 
felfelé, mintsem haladna akkor, ha e két 
csatornarész a térképen is égj’ egjrenes- 
ben feküdnék: de ugyan azon feltevésből 
kiindulva, t. i. az ut helyes rajzából, a 
társulati csatorna alsó része a természet
beli kisebb kerülőben látszik lefelé indulni, 
de e látszatot meg ellensúlyozza az a kö
rülmény, miszerint ezután ismét úgy for
dul a csatorna, hogy megint szaporítja a 
kerülőt a természetben, csakhogy e fordu
lási pouton a törési szög csúcsa a termé
szetben Lakócsa, a tervrajzon pedig Drá
vátok felé mutat.

Máskép áll a dolog
2. ha a szlobocsinai erdőből jövő csatorna- 
rész vétetik helyesen rajzoltnak; mert 
akkor az ásatás a felső vonalon helyes; 
mig az alsó vonalon való ásatás iránya 
észszerűnek mutatkozik ugyan, de tervraj
zában a legoktatlanabb szaporítását a ke
rülőnek és szaporítását a költségnek en
gedi felismerni.

Vau-e önnek erről tudomása? Miut a 
társulat elnöke ön azt fogja mondani hogy 
ön nem mérnök. De ha ön ueui mérnök 
és a mérnök hibáért nem felelős; mi oka 
van önnek, hogy a térképet és kért mel
lékleteit nekem megtekinteni ne engedje? 
Miért rejtegeti a mérnök hibáit, ha azok 
nem ön hibái?

Miért tart azok kiderítésétől, mikor 
az által csak a társulatnak tehetne szol
gálatot? (jut arról gyanúsítják, hogy a 
mérnökkel arra szövetkezett, hogy a pa
píron minél több költséget kitüntessen, mi
nél nagyobb ártért felöleljen és azután az
zal legyezze a uagj'obb birtokosokat, hogy 
a lakócsai uradalom, meg a parasztság 
majd tizet esze uélklil; továbbá, hogy arra 
szövetkezett a vállalkozóval, miszerint az 
minél olcsóbb vonalakat megásson, minél 
nagyobb haszonban részesüljön, és ön és 
a mérnök iránt minél halasabb lehessen. 
— Itt az alkalom; hárítsa el magáról e 
gyanút. Adja elő a térképet; csapja el a 
mérnököt; és engedje meg, hogy a vállal
kozót a jóváhagyott tervtől való eltérések 
alapos kimutatásával a szerzödéstöli elál
lásra rábírhassuk.

Hisz öu elnöki minőségében oly nagy
lelkű volt a társulat irányában, hogy fő
tiszti minőségében nem látta azt, miszerint 
a lakócsai uradalomtól már tettleg elfog
lalt területeknek egy jórészét az ön mér
nök barátja a kisajátítandó területek ösz- 
szeirásábol kifelejtette, és e kifelejtés kön
nyebb eltakarására egyébként is hiányos 
összeírást készít itt.

Tisztelettel megkérem önt, ha Trefort 
miniszter önnel egy húron nem peudült, 
úgy mondjon le a főtisztségröl; ha pedig 
igen, amit én ellenkező gyanúsítások da
cára nem hiszek, úgy jöjjön el még egy
szer elnökölni a társulati közgyűlésen au- 
nélkül, hogy előbb nékem a térkép és 
mellékletek használatát lehetővé tette volna.

Hát a miniszter által az öu pártfo
gása alatt a vállalkozó érdekében a két 
urat szolgáló mérnök takarékoskodása ál
tal okozott károkért becsületes úri embe
rek becsűje alapján nekem megrendelt 
kárpótlást miért nem utalvánj'ozza ki az 
uradalmi pénztárból? Azért mert a minisz
ter e kártérítést a társulati pénztáron ren
delte megvétetni? Háta  társulatnak nincs 
regressusa a vállalkozóra és annak sáfár
jára az ön mérnök barátjára? Avagy attól 
tart, hogy az uradalomnak okozott még 
nagyobb kár is a társulati pénztáron fog 
követeltetni ? Természetesen, ön jobban saj
nálja a társulati pénztárt mint az urada
lomét, mert az elsőből kénye kedve szerint 
segítheti a vállalkozót előlegekkel, mig

az uradalomé csak arra szolgál, hogy amazt 
minden költségkivetés, kulcs nélkül pénz
zel elárassza. *)

Lakócsán 1877. jul. Hí an.
Sterha János, 

ártér birtokos plébános.

•) Tisztelettel megkéretn.k a fővárosi lapok 
e cikknek a miniszter figyelmeztetéseül való fel- 
vitelére. St.

Mohács 1877 július 11-én.
Tekintetes szerkesztő ur!

A „Fünfkirchner Zeitung” f. évi o4. 
száma mintegy viszonzásul Engel Adóit ur 
levelére, egy mohácsi közleményt hozott, 
mely ugyan elég tárgyilagosnak latszik, 
azonban a beavatottak szemei előtt nem 
teljes. Engedje tehát meg tek. szerkesztő 
ur, miszeriut a teljes valóság kiderítése 
végett becses lapjának hasábjait igénybe 
vehessem.

Meglehet, hogy sok ezer hivő talál
kozik, kik a pécsi püspök dr. Kovács 
Zsig nond távozása fölött báuatkönyüket 
hullatnak s e tekintetben első sorban a 
pécsiek állhatnak; (?) Mohácsról azonban 
„jótéteményei” végett senki sem fog há
lásan emlékezni meg róla. Teljesen alap
nélküli, az az állítás, mintha a mohácsi 
hosszas szigeti per békés utón egyenlittetett 
volna ki. A bírói Ítélet nem nevezhető bé
kés megegyezésnek; és igy Mohácsnak 
3000 hold legelővel és 17000 frt perkölt
séggel kevesebbje van, mint békés utón 
leende. Hogy erről a püspök saját sze
mélye épen nem oka, hanem egy tucat 
jól ismert........... . — legkevésbbé sem ké
telkedünk; mindamellett ez még nem a 
legszégyenteljesebb és undorítóbb tény 
ami szigetügyeinkben. Hajmeresztő azok 
jajveszéklése, kik — körülhcltil 120-au rég 
időktől fogva birt szigeti birtokaikat az 
uradalomnak már 2 év előtt átengedték, 
anélkül, hogy mindez óráig az épületek és 
gyümölcsösök becsárából egy krt is meg
kaphattak volna, holott az uradalom már 
szép ezreket rakott zsebre, miut a nevezett 
területek haszonbérét.

Hogy a többi lakósok, kik csak le 
gelő illetékre számíthatnak, mikor lesznek 
kielégítve, az a jó isten kezében van. Sőt 
az előbb nevezettek, kiknek szállásaik az 
uradalom részéről occupáltatak, még e 
helyett járó illetőségüket sem voltak ké
pesek megkapni. Továbbá silány jöven
dölés az (mit a „Pécsi Figyelődben a 
mohácsi volt tanító Szebényi ur is hirdet) 
hogy Mohács a sziget felosztás következ
tében honunk, ill. megyénk leggazdagabb 
városai közé fog tartozni. Sőt ellenkezőleg 
elég okunk van azt jósolni, miszerint Mo
hács néhány év múlva fészke leend az 
emberiség nyűgének, borzasztó mennyiségű 
prolctáriusnak. Bizonyítéka ennek már az 
is, hogy több régi mohácsi lakos kifelé 
törekszik, amennyiben a szomszéd helysé
gekben igyekszik birtokot szerezni, csak
hogy innét meneküljön. S ha még a véd- 
gát tervezet is körüsztül vitetik, akkor 
számos, most vagyonos család tüukrejutása 
kikerülhetlen. Elvitázhatlanul igaz, hogy 
a lakósok egy része, különösen a fenn 
említett hősök s még egynéháuyan, kik az 
aranyesőnek örvendve, — ki tudván eszkö
zölni a végrehajtó mérnök kegyeit, a leg
szebb és legnagyobb területeket óriási töl
gyekkel hátukon, melyeknek értéke közel
100,000 frt, — már csaknem két év óta 
használhatják s ennek folytán gazdag em
berekké lettek, mit azáltal is bizonyítanak, 
bőgj- nem törődve a minden oldalról hal
latszó szitok és átkozódásaival az elkese
redett népnek, — a legújabb időben pom
pás négyes fogaton robognak, mire eddig 
példa_ nem volt.

És mindezen igazságtalanság, mely 
eddig megengedtetett s mégis történt, a 
minderről valószínűleg semmit sem tudó 
püspök rovására történik, innét az álta
lános megütközés. Mi azonban biztosan 
számítunk, hogy nem messze az idő, mely
ben némely szívtelenek önkényes cselek
ményei, különösen pedig a végrehajtási 
actus vizsgálat alá fog vonatni: az első 
lépés már megtörtént, s ha Isten akaratá
val az igazság kiderül, nemsokára hatal
mas fordulatot vehetnek az ügyek.

____  Útiéin József.

Bükkösd, 1877 julius 16-án ,
Majdnem évenkint olvasunk a lapok

ban nagj’obb szerencsétlenségeket, melyek 
bucsujárások alkalmából megesnek, — 
hányszor merült el a túlterhelt ladik vagy 
dereglye, mely bucsusokat volt a Dunán 
áthozandó, most nem régen az alvidéken 
hirtelen jött árvíz sodorta el őket, az is 
megtörtént, hogy a veres templomi zászlók 
lengésétől és a hangos énektől megijjedt 
ökrök neki vadultak és szekerestől a bu- 
csujáró tömegbe rohantak többeket élet ve- * 
szélyesen megsértvén, ezek azonban véletlen 
esetek, nem pedig botrányos és szándékos ' 
pajkosság szüleményei, minők környékiin- ; 
kön tartott bucsujárások alkalmával éven- j 
kint rendesen megtörténnek.

Bükösdön és környékén évek előtt egy \  
jégverés és felhőszakadás után megfogad- ? 
ták, hogy eunek emlékére évenkint má- * 
justól—szeptember végéig minden szom- ' 
haton délután henyélnek, — az az — ha- 1 
gelfeiertag-ot tartanak, ezenkívül május 1 
első szombatján Turbókba mennek búcsúra k 
kereszttel, zászlókkal, pap és mesterrel g 
élükön. Az isteni tisztelet végeztével ekkor jí 
egyenesen a korcsmába tartanak piheuui h 
és ebédelni, van azonban köztük számos, k 
különösen a kocsisok, kik úgy vannak t  
meggyőződve, hegy nem nyertek teljes? 
búcsút, ha meg nem részegednek, vissza ? 
jövet aztán rendesek a szerencsétlenségek.

így 1875. évben a bükösdi mesternek11'

rendelt kocsis részegségében lovait nem' 
tudván kormányozni, az egyenes utón fe|. 
döntötte kocsiját, a koros és nehéztestii 
mester úr úgy oda vágta magát, hogy 
csak több ember segítségével kelhetett fel 
— a kocsisnak nem volt baja, de mellette 
ülő nejének keze kitörött; — ily állapot- 
bán jöttek haza Bükösdre, hol akarva, nem 
akarva a mesternek a kocsiról le kellett 
szállani és gyalog a bucsusokat énekszó 
mellett a templomba kisérni s noha a ke- 
zetört asszony fájdalmában a koesiu föly. 
vast jajgatott, a megsérült mester nagy 
hangon még is azt énekelte: „Wir sírul 
glücklich angekommen.“ — Aligha nem há
lát adott istennek, hogy nyakát nem 
törte ki.

Múlt 1876. évben julius 3-án a het- 
vehelyi plébániából jött bncsujárók haza
mentében egy részeg kaáni kocsis neki 
vágtatott a tömegnek, egy goricai koros 
embert elgázolt, a kocsi keresztül meut 
rajta, szegényt haldokolva szállították haza, 
hol még tiz hétig feküdt sebeiben.

Ez évi május 5-én a bttkösdiek mint 
rendesen ismét elzarándokoltak Turbókra; 
visszajövet Weisz János nevű bükösdi la
kos minden ok nélkül eléhajtatott a bu- 
csusok után menő kocsiknak és sebes vág
tatva neki hajtott a bükösdi és megyefai 
magyar bncsujárók közé. kik siettek jobbra 
balra menekülni, azonban a hátul menők 
közül a kocsi rudja mégis eltaszitotta Hor
váth Anna bükösdi hajadont, a nehéz és 
patkós lovak keresztül gázoltak rajta, ott 
feküdt ájulva vérrel borítva, mely orrán 
száján ömlött ki, fején, bal karján nagy 
sebekkel borítva, sebei orvosi gyógykeze
lés dacára alig voltak eddig behegeszthetők.

Midőn a bncsujárók élükön pap és 
mesterrel gyalog beértek a községbe, a 
félholt leányt pedig utánnok kocsin hoz
ták, csak ismét hangosan énekelték, „Wir 
sinil glücklich angekommen”!

Ha már egj'ehet nem tesznek ezen 
botrányok és szerencsétlenségek megelőzé
sére, de a községi bíráknak felelőség terhe 
alatt megkellene hagyni, hogy a rend fen 
tartására ügyeljenek.

Egy bükösdi polgár.

Különfélék.
— A vadászat- kedvelőknek szívessé

get vélünk tenni azon értesítéssel, hogy 
holnap (vasárnap) délután .'5 órakor Kö- 
vágó-Szőllősön a község határábani vadá
szati jog árverés utján három évre kibé
relve lesz. — Az árverés a biró házánál 
tartatik meg.

— Párisi kiállítási ügy. Az 1874. 
évi párisi közkiállitás magyar orsz. kiizp. 
bizottsága tudatja a kiállítani szándékozó 
tisztelt közönséggel, bog}’ mindazon gyűj
teményes kiállításoknak, a melyek egv-egy 
szakból több kiállító csoportulása által 
alakulnak és a melyek e kedvezményt 
igénybe venni óhajtják, szállítási költségei, 
valamint az ezeknek elhelyezésére szánt 
szekrények előállítására szükségelt kiadá
sok az országos alapból fognak fedeztetni, 
amennyiben a bizottság által e célra szánt 
helyen és szekrényekben elhelyezhetők 
lesznek.

— A „Székesfehérvár és Vidékecinén 
lapban a következő sorokat olvassuk: 
„Dr. Dulánszky Nándor, volt m.gyes püs
pökünk üdvözletére a pécsi egyházmegyé
ből Feszti Károly kanonokkal élén liétló.i 
este egy számos tagból álló küldöttség 
érkezett, kik azonnal a püspöki épületbe 
szálltak. A pécsiek joggal örülhetnek a je
les főpapnak, de mi szint oly joggal fáj
lalhatjuk távozását. (Vederemo!)

— Ismét tűz. Hétfőn éjjel 11 órakor 
egy a malom utcában levő szénaraktár 
még eddig ismeretlen okból kigyúlt. \  
magasra felcsapott lángok az egész várost 
világították be s még is csak nagysokára 
jelezték a városi toronyürök a tüzet. 8 
igy mire a tűzoltók a helyszínére értek 
már javában égett a szénával és gaboná
val telt raktár. Oltásról szó sem lehetett. 
Szerencse, hogy szélcsend volt, mert kü
lönben a pehelykönnyű itszkök nagy ve
szedelmet okozhattak volna. A lángok 
martalékául esett széna Fürhang polgártár
sunké volt.

— Weismayer korábbi években itt is
mert uzsorást Temesvárott egy Weiszman 
nevű paraszt késsel megölte a miért az o 
ingó vagyonát árvereztette. A gyilkos ün- 
kint jelentkezett, de W. uzsorást — mint 
az ottani lap Írja — nem sokan sajnálják.

— Ausztria és Magyarország terüle
tére egy évi időtartamra legújabban a kö
vetkező pécsi iparosok kaptak szabadal
mat: Bupreeht János rézöntő, az általa 
készített uj szerkezetit bor- és sörszivaty- 
tyúra, H;rtl Konrad gépész kazánkőétető 
szerre és Pintér N. tolltisztitó készülékére.

—I. A .Színi- Világi-nak nem tetszik 
a pécsi szinibizottságnak azon terve, hogy 
a Pécsre szerződött társaság a téli évad 
néhány farsangi hetében Kaposvárott tart
son előadásokat. Erre csak azt felelhetjük, 
hogy nem ott a fővárosban, hanem mi 
merjük legjobban a pécsi és kaposvári 
viszonyokat s a minek a szintársaságra 
úgy mint a közönségre előnyös voltáról 
megvagyunk győződve, az fővárosi szem
üvegen át könnyen viszszásnak is tűnhetik 
fel. AKrt lám kedves fővárosi laptárs, ön 
azt sem tudja, hogy mily óriási a különb
ség a pécsi és kaposvári színházi közön
ség közt, mert míg az elsőt kevés kivé
tellel szorosan p é c s i n e k  kell nevezni, 
addig az utóbbira iukább illenék a so
mogyi  semmint a kaposvári elnevezés. -~ 
A mikor pedig a somogyi közönség ellá
togat Kaposvárra mulatni, akkor a farsang 
és táuekedv legkevésbé sem vonja el a 
közönséget a színháztól. Mulat akkor így
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is, Úgy te. mert azon időt már arra szánta.
\7.ut;in úgy látszik laptársunk mit sem tiul 
ji hét év óta és ez idén is városunkat sújtó 
tagv és jégkárokról, melyek az intelligens 
közönséget nagy részben közvetlenül is 
érték, de közvetve senki sem búvik ki a 
nyomasztó pénztelenség súlya alól. Mi 
megtettük a kellő lépéseket, hogy szerző
dött színtársulatunk hívatlan vendég ne 
legyen, ha meghívást nem kapna, nem 
kíméljük sem a jóakaratot, sem áldozatot, 
hogy a társulat amúgy is becsülettel fen- 
állhasson; csak a társulatban is legyen 
meg az igyekezet a közönség mérsékelt kí
vánalmainak megfelelni.

— Egy gyanús ember. Hétfőn délután 
azon különös hir terjedt el városunkban, 
hogy rendőrségünk egy muszka kémet 
tartóztatott le a vasúti indóháznál. A vélt 
kém azáltal tette magát gyanússá, hogy 
Villányban s több más vasúti állomásnál 
szerb könyvecskéket osztogatott szét. Ez 
feltűnvén a villányi vasúti állomásfőnöknek, 
azonnal táviratilag felhívta rendőrségünk 
ügyeimét ez emberre, két biztos a vonat 
megérkezésekor letartóztatta a pontosan 
leirt idegent, ki is nagy vonakodással a 
kapitánysághoz követte a biztosokat. Ott 
pedig kilétének bebizonyítása mellett elő
adta, hogy ő az angol biblia terjesztő tár- 
társnlatnak ügynöke, mire nézve Kozma 
Sándor kir. főügyész egy iratát mutatta elő, 
mely szerint neki a bibliák és más hasz- 
iios könyvek terjesztése szempontjából a 
börtönökbe és kórházakba szabad beme
net engedtessék. Ezután megígérte, hogy 
a helybeli börtönök és kórházak számára 
legközelebb fog ilyen könyveket küldeni. 
Az illető a kapitányságnál tett nyilatkozata 
szerint csak angolul és franciául tud. Más
nap Zákányon át Zágrábba utazott az 
ánglus. Hogy „muszka kém" lett légyen 
ez e nber — nem hisszük: mert mit kém
kednék valaki itt nálunk, hol a közélet 
ténykedése és a sajtó szabad és nyilvá
nos. \ cyrill hetükkel nyomott szerb köny
vecskék közül egy birtokunkban van. Egy 
a szerb nyelvet teljesen értő munkatársunk 
átolvasva azt, oda nyilatkozott, hogy az 
több. képpel illustrált apró és ártatlan gyer
mekülését tartalmaznak. Mindezzel szemben 
tehát teljesen alaptalan azon elterjedt nézet, 
hogy az illető mégis „gyanús ember."

A haza megmentve! A pénzügy - 
tér az elemi csapások által okozott károk 
felvétele, a kárfelvételi munkálatok készi- 
te-e. felülvizsgálása és az adóelengedés 
megállapítása iránt részletes utasítást dol
gozott ki. melyet a törvényhatóságoknak 
oly meghagyással küldött meg, hogy az 
utasítás >z.abványainak pontos megtartása 
naut szigorúan intézkedjenek.

.1 vasúti személyzet szervezésének 
kérdése fejlődésének oly fokán áll, hogy 
ez év végéig a kormány és vasúti társu
latok közt annak végleges megoldása re
mélhető. Ez által egyúttal az előléptetési 
rend i> szabályoztatui fog.

llonnét jö a . rozsda?" .4 múlt heti 
vá>ár alkalmával a következő párbeszédet 
hallottuk: „l>e mi is lehet azon roszda, 
a mi az X-i határban a búzánkat ez idén 
i' ellepte V" llát biz a sógorom nem más, 
mint rozsda, ez pedig onnan van, hogy 
uraink gazdasági munkáikat rozsdás vas- 
gépekkel végezik ?

Vilmos császárról egy német lap a 
következő esetet beszéli el, mely vele egy
ezer Ernsben megesett: Az orosz cár orvosa dr. C’arell nagyon hasonlít a német 
császárhoz. Ez a hatvanas évek végével 
néhány hétig Emsbeu volt s ott egy nőt, 
ki hozzá folyamodott orvosi tanácsért, 
gyógyított. A rákövetkező évben e nő is
mét Ernsben volt s ott találkozott a német 
császárral. Gyorsan leiéje sietett, kezet 
nyújtott neki e szavakkal: „Nagyon ör- 
veudek, orvos ur, hogy ön ismét itt vau."

A császár egész nyugodtan azt vála
szold : _I gy hiszem gyermekem, ön téved."

.Tehát ön nem dr. Carell V " — „Nem 
vagyok az, de mégis örülök, hogy becsü
letes emberhez hasonlítok." (Mi pedig 
csodáljuk, hogy a német császár ennek 
megörült. .Szerk. )

— Tessék elolvasni! Zichyfalván meg- 
iuduit a kikiáltó, megpörgető a dobot és 
kidobolta, hogy mindenki meghallhatta: 
„A falu összes termése adóban és egyéb 
kincstári követelésben lefoglaltatott. Gab
iiét sem eladni, sem venni senkinek sem 
szabad. A melyik kereskedő a lefoglalt 
gabonát megvásárolná, kriminális kereset 
alá vonatik." Így szólt vala a kikiáltó, 
felsőbb parancsszóra.

— Árverés zeneszó mellett. A vén 
Európa gyors haladást mutat a gyakor
latiasság terén. A csatában a zene lelke
síti és bátorítja a küzdő csapatokat . . . 
Néhány heidelbergi kereskedő kísérletet 
tett egy árverés alkalmával zeneszóval lel
kesíteni az árverelőket és mint az ered
mény bizonyítja a kísérlet nagyon gya
korlatinak bizonyult.

— Szerbia kölcsönt keres. Legtermé- 
szelesebbnek látszott, hogy a párisi ban
károknál kopogtassanak, mert azt remélték, 
hogy a francziák, mint a muszkák „bará
tait" a muszkák rovására megkoppasztják. 
A franciák muszka szerelme azonban oly 
plátói természetű, hogy a rácok csengé
sére, teljesen süketek maradtak. Ellódulnak 
Londonba, de mivel világos előttük utjok 
haszontalausága ennélfogva előre elhatá
rozták, hogy’ a londoni kidobatás után 
Amsterdamból, majd Berlinből löketik ki 
magukat. Mécsbe nem is mernek menni, 
mivel ott azt találnák megkérdezni, mikor 
váltja már ki fejedelmük a kardját ?

— Curiosum. A  „Színi Világ“-ban ol
vassuk: Egy vidéki földbirtokos elhatározta, 
hogy nejéül művésznőt keres. A keresett 
ni i"•kellékei: kellem, fiatalság, szépség. 
Vagyont ő akar adni cserébe szerétéiért.

Szándéka komoly és határozott! Azon mű
vésznők tehát, kik I'Aris almáját elnyerni 
kívánják, arcképpel ellátott leveleiket Dóin
ké Sándor birtokos ur eime alatt küldjék 
Puszta-Magyarodra, pr. Bánok Szt.-György 
(Szigeti-ház).

Rövid liirek.
— Percei Mór tábornokot súlyos csa

pás érte. Neje, szül. Sárközi Júlia asszony 
szélhüdés következtében Bonyhádon meg
halt.

— Csak 15000 dózis chinint küldtek 
a muszka hadsereg számára Moszkvából, 
t hiúin és vvutki tartja csak a lelket a 
muszka katonákban.

— A szarvasi kofák egy emlékiratot 
szándékoznak átnyújtani a közigazgatási 
bizottságnak piaci ügyeik rendezéséről. Az 
emlékiratot egy albummal kívánják nyoma 
tékosabbá tenni, melyben a kofatestület 
összes tagjai lennének leportrézva.

— Országosan köröztetik, hogy To
kajból jun. l ián Benedek Miklós nevű ki
lenc éves fiú nyomtalanul eltűnt, ki halva 
felfedezi 500 forint, ki élve fedezi föl 1000 
forint jutalomban részesül. Ismertető jele: 
szőke fiú fekete szemekkel, s az „r" bö- 
ttit hibásan ejti ki.

— Az atlanti óceán mélysége a leg
újabb Greenvich mellett eszközölt mérés 
szerént 13,000 méterre rúg. A llimalaja a 
töld legnagyobb hegyének magassága csak 
8*40 méter.

— A rohitsi magyar fürdővendégek, 
tiszteletük jeléül, Damjanich János özve
gyének, ki itt tölti a fürdőidényt, arany 
virágtartót nyújtottak át virágbokrétával.

— 11a a török győz, akkor Debrecen
ből — mint a „Polgártárs" Írja — egy 
társaság fog tisztelegni Abdul-Kerimnél. 
Eddigelé a társaságnak már öt tagja vau.

— Magyar fürdők látogatása. A leg
utóbb kiadott kimutatások szerint fürdőink 
látogatottsága a következő: Baloton-Füre
den van 659, Buziáson 235, Harkányban 
066, a Margit szigeten 437 és Szliácson 
994 fürdővendég.

— Merkus kisasszony ismét szerepel. 
A vállalkozó hölgy, ki tavaly az Abdul- 
Kerim által levert Csernajeff hátát boro
gatta, most Zimnicába utazott, a cári fő
hadiszállásra. ügy esketik, hogy most a 
cár hátát kell borogatnia.

— Kutya-vásár az az hogy kiállítás 
volt l lm városában, hol mintegy három
száz szebbnél-szebb és hatalmas kutya fe
lett Ítélt a „kutya mttértő bizottság". — A 
legmagasabb dijt soü márkát stutgarti 
lllg nevű killitó nyerte el egy kiállított 
pompás német „Dogge“-ért. A tulajdonos 
ez ebet Erzsébet osztrák császárnőnek 
akarja felajánlani.

— A tordai Weinbergercsaládon el
követett gyilkosság tettesét Babus Vilmost 
Kolozsvárt elfogták. — A hosszuaszói rab
lógyilkosság három tényezőit Petrozséuy- 
beu csípték el, a rablóit tárgyak némelyi
két náluk is találták.

— Budapestre érkezett a ni. k. állam- 
vaspályán egy 13 mázsányi dynamit szál
lítmány, mely a déli vaspályán Fiúméba 
(torpedo-gyártásra) volt küldendő. — A 
szállítmányt dohánynak adták fel, midőn 
azonban két kocsival Budára átszállították 
a tiuáncok felfedezték és feljelentésükre a 
tova szállítás betiltatott.

I K O D  A L Ó  M.

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatok:

Pécsett Valentin Károly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor" lelett.) 

Barth László. Budapest főváros szegény-ügye 50 kr. 
Dr. Berkovits F. Bírálati tanulmány a telekkönyvi 

törvényjavaslatról *0 kr.
Bimberg A. Lélektani tanulmány 40 kr.
Dr. Brück H. A keresztény egyháztörténelem kézi

könyve 1-sö kötet ára 2 frt; 2-ik kötet ara
2 frt 40 kr.

Chernél Kálmán. Kőszeg sz. kir. varos jelene és 
múltja 1. rész. Jelenkor. Ara 1 frt 20 kr. 

Dárdái Sándor. Döntvénytár XV. folyam 2 frt
Dárdái S. Tárgymutató a döntvénytár I—XV. fo

lyamához. Fűzve ára 2 frt 80 kr. Kötve 3 frt 00 kr. 
Dolinay Gyula. Szünidőre. Emlékül a jó fiuk és 

leányok szamara 40 kr.
Dr. Emericzy G. és Kárpát E. Gyakorlati mértan 

példatarral 1 frt. 40 kr.
Endrödi Sándor. Költemények 2 Irt
Dr. Erődi Béla. „Csők jasa." A török küldöttség 

látogatásának emlékkönyve. Fűzve 1 frt 25 kr.; 
diszkötésben 2 frt 50 kr.

Freedley E. T. Az üzletember kézikönyve 3 frt 
Gáspár Imre. Dalok az időnek 2-ik kiadás 35 kil 
Dr. Goldberg R. A zsidó nép és irodalom törté

nete a hahyloni fogságtól kezdve mai napig 80 kr. 
Gyulay Béla. Magyar olvasókönyv I. <0 kr.
Haan E. és Zsillinszky M. Bekésmegyei oklevéltar, 

számos adatokkal 2 frt 40 kr.
Gajduska E. A jogtudomány alapelvei 00 kr.
Koffer Endre. Görög gyakorló olvasókönyv 80 kr .
Hot!maiin Mór. A nemzetiség és a nemzeti nyelv

1 frt 20 kr.
Dr. Hunfalvy J. A Duna budapesti szakaszának 

szabályozása 1 frt 0̂ kr.
Ihnátko Gy. Cigány nyelvtan 1 frt 20 kr.

=E Bek tildéiéit J lszn os olvasmányok" 
1-ső füzete, szerkeszti Vasadi Balogh Bajos, kiadja 
a vértesaljai tanítói egylet, megrendelhető a szer
kesztőnél Gyúrón u. p. Martonvásár. — Ezen nép
szerű vállalat a jó erkölcs terjesztését, a szív neme
sítését, a régi egyszerűség felélesztését és a házi 
munka megkedveltetését tűzvén ki maganak célul,
azt részünkről legmelegebben ajánljuk. Ára csak lOkr
U j  k ö n y v e k .  A Franklin-társulut Bu
dapesten ismét nehány, kiadasahan újabban meg
jelent s igen csinosan kiállított könyvet küldött 
be szerkesztőségünknek, még pedig:

A falusi könyvtár 24. filzete. Állatorvosi
jó tanácsok. Második könyv : A beteg-állat-gyógy- 
tan, szülészet és bullavizsgálat. Saját tapasztalása 
nyomán irta Dely Mátyás. Ára fűzve 50 kr.

Gazdasági olvasmányok minden rendű 
gyakorló és tanuló gazdák számára. Összeállítottak 
Sporzon Pál és Ébner Sándor. Ára kemény kö
tésben 1 frt 20 kr.

Olcsó könyvtár. 36 -  40. füzetei.
36. füzet. Zichy Antal elbeszélései. Ára

fűzve 30 kr.
37. füzet. Quintus Horatius Flaccus. A köl

tészetről. Fordította Czuczor Gergely. Ára fűzve.
20 kr.

33. füzet. Flegler Sándor. A magyar történet- 
írás történelme. — Sayous Eduard. A magyar 
történelem kútforrásai. Mind a kettőt fordította 
ifj. Szinnyei József. Ára fűzve 60 kr.

30. füzet. Sand György. Az ördög-iuocsar. 
Beszély. Francz. főid. Csukassi József. Ara fűzve

30 kr.
40. füzet. Lessing G. E. Laokoon, vagy a 

festészet és költészet határairól. Futólagos fejte
getésekkel az ókori művészet történetének egyes 
pontjaihoz. Fordította és bevezette Braun Zsig- 
mond. Ára fűzve 50 kr

Történelmi könyvtár 34 —39. füzetei. Ara 
egy-egy füzetnek 40 kr.

34. füzet. Erdély aranykora. Irta Áldor Imre.
35. füzet. Nagy Constantin császár. Irta Ál

dor Imre.
36. füzet. Kereszt és félhold vagy a m órok 

Spanyolországban. Irta Áldor Imre.
37. füzet. Augusztus római császár. Irta 

Áldor Imre.
38. füzet. Nagy Lajos király uralkodása. 

Hazai történetírók nyomán irta dr. Toldy László.
39. füzet. Rima alapítása és hőskora. Irta 

Áldor Imre.
Találmányok könyve 15—20 füzetei (a 

második kötetnek vége). Ára egy-egy füzetnek 40 kr.
Ismeretek a kézmű- és müipar mezejéről. 

Szerkeszti Frecskay János a földtnivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi magyar királyi miniszter meg
bízásából.

Tartalmuk: Sárgaréz. — Talmi arany. — 
ólom, cinn és higany. A foncsor. — Ezüst. A 
pénzverés. — Arany, platina és társai. Az arany
mosás. Az uj aranytelepek: Mexikó, Kalifornia, 
Ausztrália. Aranyfüst. Aranyozás. Palládium, Os- 
mium. Irídium. — Alumínium és magnézium. — 
Agyagáruk és a porcellán. — Tégla, pipa, edény-, 
terracottagyártás. — Mész, cement és gypsz. — 
Timsó, sziksó és salétrom. Az üveg és gyártása. 
A kén ipara. — A gyujtószerek feltalálása és a 
vilió. — A fényképirás. — A lőpor s robbantó
szerek. — A festékek és készítési módjuk.

.tfeliner Vilmos könyvkiadónál (Budapes
ten, Kalap-utca 4. sz.) megjelent Montépin X.-nek 
Mártonfy Frigyes áltál fordított regénye „A há- 
zassagtörés drámái" 13. és 14. füzete. — Ára egy 
füzetnek 25 kr.
A  „ F ü ld m iv e lé s i  é r d e k e in k "  t. é.
29. szúrnának tartalma: Juhkiállitások a jelenben 
s miként kellene azokat jövőre rendezni. - A 
kubaui szarvasinarhafajta. Az amerikai kuko
rica arató gép ábrával. — A tarcali m. k. vincel
lér képezde. - Gazdasági taniigy Svédországban. 
— Gazdasági tudósítások. - Szakegyletek műkö
dése. — Személyi hírek. — Bel- és külföld. 
Földjavitások Szepcss :gbeu. Furcsa hegyrendőri 
szabályzat. Svéd és norvég gazdasági viszonyok. 
Kincstári birtokok bérletdijjai Németországon. A 
budapesti gabonavásár. A berlini gyefUuesterinte- 
zet. Faiskola bizutts ig. A Colorado burgonyaféreg. 
Az erdőtörvény-javaslat. Pályázat -  Kiállítások, 
versenyek, ülések, előadások határnapjai. Üzleti 
hírek. — Előfizetési dijja félévre 3 frt. A „Falusi 
gazdával" együtt 4 frt, mely Légrády testvé
rekhez (Budapest, nador-utca 9.) küldendő.

KÖZGAZDÁS ZAT.  * 1 2 3 4 5 6 7
A Nagy-Kanizsáu r endezendő  II. 

vidékbeli gabona- és borvásárra vonatkozó 
határozatok.

1. A gabona és borvásár 1877. évi 
augusztus 23 án Nagy-Kanizsán az „Arany 
Szarvasihoz címzett szálloda helyiségében 
fog megtartatni.

2. A vásár a fentirt napon reggeli 9 
órakor csengetési jel mellett megny'Hatik, 
és ugyanaz nap délutáni 5 óráig tart.

3. A vásár megnyitása alkalmával a 
gazd. egyesület elnöksége vidékünk ez évi 
termésének általános állapotát fogja köz- 
tudomásra hozni.

4. A titkárság a létrejött üzletkötése
ket a délutáni órákban jegyzőkönyvbe 
iktatandja.

5. Az üzletforgalom biztosítása érde
kében megállapittatott, hogy e vásáron 
valamennyi üzletkötés a pesti áru- és ér
téktőzsdének szokványaira való hivatko
zással történjék; továbbá, hogy vitás ese
tekben az idézett tőzsdének 1870. évi II. 
t. c. értelmében megerősített békebirósága 
illetékes leend.

6. A belépti dij a gabona- és borvá
sárra összesen személyenként 1 frt. o. é., 
használatra szolgáló és a bizottságnál előre 
megrendelhető asztalok díja 4 frt. o. é.

7. Azon résztvevők, kik eladás végett 
bormustrákat kiállítani szándékoznak, meg
kéretnek, miszerint e célra minden borfaj
tából legőlább 0 5 litert tartalmazó 4—4 
palackkal a bor fekhelyét, úgy az eladásra 
szánt borok faját, mennyiségét és árát ki
tüntető jegyzék kíséretében legkésőbb f. 
é. augusztus 10-ig a rendező bizottságnak 
díjmentesen beküldeni szíveskedjenek any- 
nyival inkább, mivel e jegyzékek kinyo
matván a vevő közönség között ki fognak 
osztatni. — A palackok vignettéire a hegy 
neve, a termés évszáma és a bor ára szinte 
feljegyzendő.

Gondoskodva lesz, hogy minden ki
állítónak bora elkülönítve elhelyeztessék 
és az eladó vagy megbízottja által a ve
vőknek bemutathassák.

A beküldött borminták elhelyezését és 
kiállítását a bizottság díjmentesen eszküz- 
lendi. A beküldött palackok és a fönn

maradó bor az egyesült tulajdonává válnak.
8. A vasúti társulatok a vásár láto

gatói számára dij mérsékletet engedélyez
tek. — Az erre szükségelt igazolási je
gyek a belépti díj megküldése mellett a 
reudező bizottság által az illetőknek azon
nal megkiildetnek.

9. A küldemények és levelek „a irigy- 
kanizsai gabona és borvásár rendező bi
zottságának N. Kanizsán" cimzeudők.

X A G V FF.RE.VIZ
laptulajdonos.

11 A K S C ti EMI L KI 8 .1 Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

H i r d e t é s e k .
szegrendszerre, 

legújabb javítás
a 

ok-
1 és 2 vonómar

hára, de kézi erőre is 
igen jutányos árakon

költségmentesen vasúthoz állítva biztosíték
és probakisérleti időre szállít 157. (9—5) 
Majfarth I*h. &  í ’oinp. gépgyára 

Majna melletti Frankfurtban. 
Megbízható ügynökök kerestetnek.

Hirdetmény.
Ezenuel közhírré tétetik, hogy a te

kintetes pécsi kir. törvényszék, mint csőd
bíróság által folyó évi 4974. szám alatt 
hozott végzés folytán a Schiller Ala
jos-féie csődtömeghez tartozó, s 
a pécsi 230. sz. tjkvben felvett 
2o4. számú ház és házi-kert a
Ferenciek-utcájában 14000 frt. 
becsár kikiáltása mellett folyó 
évi augusztus hó 6-án szükség- 
esetében folyó évi szeptember hó 
6-án mindenkor a helyszínén meg
tartandó nyilvános árverésen el fog adat ii.

Bővebb értesítés kapható alulírottnál, 
apáca-utca, 4. sz. a.
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Pécsett, 1877. évi julius 16-án.
A csődválasztmány megbízásából

Öllé István
ügyvéd, uiint tömeggondnok.

174 (2—2)

Árverési hirdetmény.
Mely szerént a pécsváradi számtartó

ság által tudtul adatik, hogy a szilágyi 
határban fekvő 284s/4 catastr. hold — 
le g n ag y o b b  részt szántóföldből álló — ta- 
gositott birtok, a tekintetes pécsváraai kér. 
főtisztség f. évi 1331-ik, sz. alatt kelt 
rendelete folytán z á r t  a j  u n  l a t i  v e r 
s e n y  u t j á n .  l*7*-ik évi Január 1-ső 
napjától kezdve, 1895-ik, évi Deezember 
utoljáig vagyis 18 évre haszonbérbe fog
adatni.

Az 50 kros bélyeggel és 285 frt kész
pénzben! bánatpénzei ellátott zárt ajánlatok 
f. évi Julius 30-án délutáni 6 óráig a pécs
váradi száratartósági irodában, a hol az 
árverési illetőleg szerződési feltételek a hi
vatalos órák alatt naponta betekinihetők, 
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
uel meghivatnak.—

Pécsvárad, 1877. évi Julius 8-án.
Kir. közalapítványi 
gzamtárt óság.

Popp J. (á. cs. kir. udvari fog
orvos urnák

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

Ánatherin szájvizét
s azóta egyszer sem szenvedtem fogfájás
ban, mely által azelőtt folytonosan győ- 
törtettem; ez legjobb bizonyságul szolgál 
ezen gyártmány jóvoltáról.

Dacára a magas árnak nélkülözhet- 
lenné lön előttem s azért ezen jótékony 
vízből hat u j üveg küldésére kérem önt; 
mily jó lenne, ha ezt kevésbé vagyonos 
szenvedők is használhatnák.

A gyors megküldést kérve, maradok 
mély tisztelettel F a e r b e r  l*ál
Bndweis, 187. márc. hóban, földbirtokos.

K A K T A  R A I:
Pécsett: Kun/,, Sipőtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay W. és Zách K. 
uraknál.— Konyhádon: Kramoliu ur 
gyógyszertárában — mohácson: Pvrker 
J. gyógyszertárában — Siklóson: Teleky 
A.gyógyszertárában — Kaján: Misicliies 
urnái és ifj. llerzfeld fiainál.— Kapos
várott: Daras J. Scliröder A. gyógyszer- 
tárában és Kölni J. urnái. — SzegKárdon: 
Bahsay M. gyógyszertárában. — Tolnán: 
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — Ho
gy észen: Kausz.St. fiai. — Villányban: 
Fekete E. gyógyszertárában. — Zoinbor- 
ban: Falcione G. & Heindlhoffer Róbert 
uraknál. — Pakson: Flórián János gyógy
szertárában. — Yerőczén : Iksz F. K. 
gyógyszerésznél. — Káttaszéken: Posch 
gyógyszerész urnái, Szigetváron: Ko- 
íiárics K. urnái, Valpán: Deszatky gyógy
szerésznél, mágocson: Szép gyógysze
résznél, Kalocsán: Schinksvics gyógy
szerésznél. 34. (13—4)

Két tanoncz
azonnal fölvétetik Pécsett, bu
dai külváros, tőutcza 26-dik sz. 
alatt ifj. EISENHUT SÁXDOR 
úr .vegyes kereskedésében.

177 (0—2)
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Árverési hirdetmény.
Vagyonbukott Hitler Gáborné csőd

tömeg választmánya részéről közhírré té
tetik, hogy Krasznay Mihály, mint v. b. 
Kilik Mária férj- Hillcr Gáborné csődtii- 
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 18.090 frt. o. é. becsár kikiáltása 
s az alább következő feltételek alatt köz
árverésen cladatui rendeltetvén, arra az 
árverésnek becsáron alóli eszközlésére má
sodik határnapul 1N77. jul. 30. napja 
raiudenkor a pécsi kir. törvényszék tkkvi 
irodájában d . e. ÍO ó r á r a  kitiizetik.

Feltételek:
1. Az árverés kezdetével a becsár 

10°/0, vagyis 1800 frt bánatpénzül az á r 
verező biró kezére leteendő, mely a vevő 
tol az utolsó vételári részletbe számítás 
mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár 
*/* részét az árverés után három hó alatt, 
*/4 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 tszcknél lefizetni.

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

3. Vevő tartozik a házat tűzkár elleu 
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 
iráuti jog a választmánynak fenutartatik.

5. Felszólittatuak a jelzálogos hitele
zők, hogy kik nem ezen tkkvi hatóság 
székhelyén, vagy annak közelében laknak, 
a vételár felosztása alkalmával leendő kép- 
viseltetésök végett ezeu hatóság székhelyén 
megbízottat rendeljenek s azok nevét és la 
kását az eladásig jelentsék be, ellenkező 
esetben a hivatalból kinevezendő gondnok 
által fognak képviseltetni.

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 be jelent- 
vényeiket pedig ingóságokra nézve az 
árverés kezdetéig, habár külön értesítést 
nem vettek is, ezeu tkköuyvi hatóságnál 
benyújtsák, különben azok a végrehajtás 
folyamát nem gátolván, egyedül a vételár 
fölöslegére fognak utasittatui.

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

Kiadta:
Kraaznay Mihály,

___________tömeggoudnok._____

613 173 (2 -2 )
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Árverési hirdetmény.
A pécsváradi kér. főtisztség f. évi 

1318-ik sz. alatt kelt rendelete folytán 
közhírré tészi 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 szeszesitalmérési jog, 
továbbá a hirdi határban lévő 4G12a/lü00 
hold szántóföld, 914/1UŰ0 holdrét, és 12i61/I600 
hold legelő, összesen 581S3S/ie00 hold ta- 
gositott uradalmi hirtok l*78-ik évi jau. 
1-ső napjától 1886-ik évi deezember 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 án délutáui 
6 óráig a pécsváradi számtartóságnál, — 
a hol az árverési, illetőleg szerződési fel
tételek a hivatalos órák alatt uapouta be
tekinthetek, — lesznek átadandók.

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

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

Mely időre az érdekeltek ezennel meg- 
hivatnak.

Pécsvárad 1877. évi julius hó 8-án.
Kir. köz alapítványi 
s z á m ta r tó s á g ,



T renschiner I. W. Pécsett.
T. c.

Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy

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

rendkívül leszállított árakon adatnak el.
Különösen figyelmeztetem a t. c. közönséget a legújabb női ruha

szövetek roppant választékára cheviot-, rips-, patent-lüstre-, cachmir-, 
temo-, flanelt- és posztó-szövetekből, továbbá: Barege, Percálok és minden
féle mosószövetek bő készletére. Végre a legjobb hírben álló gyárakból való 
vászon- és asztalnemüekre; u. m.: valódi rumburgi gyolcs 8/4 és 9/t szélesség
ben lepedők, szalvéták, törlőkendők, zsinór- és piké-barchet, szőnyegek, pokró- 
czok és takarók, valamint minden c szakba vágó cikkekre.

Folyó évi j u l i n s  2 5 - tó l  kezdve üzlethelyiségem a Széchényi
ü l  téren, R i b a y  kávéház erkélye alatt leend, hol a k i á r u l á s t  még rövid 

ideig folytatandom.
Nagyrabecsült látogatásának vagy megbízásainak örömmel nézve 

elébe, vagyok teljes tisztelettel
ltjO (0—4) Trenschiner I. H .

2729 sz. 
polg. 1877

A „Baranyamegye takarék cs hitel
bank'1 részvények száma és a részvénytőke 
leszállítása érdemében h o z o t t  k ö z g y ű 
lési  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- 
segeiben határidőül f. év i a u g u s z tu s  
hó  l t í-Ik n a p já n a k  r e g g e li  »  ó r á ja  
kiliizetik, melyre a hitelezők jelen hirdet
mény utján azzal idéztetnek, hogy a meg 
nem jelenő hitelezőről az fog feltételeztetni, 
hogy a kérelmezett leszállításhoz hozzá 
járul.

A pécsi kir. törvényszék 1877. már- 
czius hó 2(3. tartott ülésből. 172 (3—2)

18(3(1—1) Kir. szab. Pécs-barcsi vaspálya.

Építési hirdetmény.
A pécsi pályaudvar tágasbbitása folytán szükségessé vált al-, fel- és 

magas-épitményi munkálatok, körül belül 57.763 trt. értékben nyilvános ár
lejtés utján adatnak ki.

Az építkezések alapjául szolgáló feltételek, tervek, és előirányzatok t. é. 
julius 20-tól egész f. é. augusztus 10-ig a pécsi vasut-Uzletvezetoség műszaki 
irodájában betekinthetők.

Az ajánlatok f. é. augusztus 10-ig következő félirat alatt
„ Ajánlat a pécsi pályaudvar tágasbbitási munkákra

bepecsételve és bérmentve, a pécs-barcsi vasút igazgatóságánál Budapesten,
Lipót egyháztér 2. sz. elfogadtatnak.

Budapest, 1877. julius 15-én. , . .
A kir. szab. Pécs-barcsi vasút

igazgatósága.

175 (3—2) ZEZZáuz ela-cLsus.
Belváros Kis-Florián utcza 

ll-dik szánul Ébert-féle ház igen 
szép hozzá való kerttel szabad

kézből eladó, vagy bérbe adó. Ér
tekezni lehet siklósi utza29. szám 
alatti házban a tulajdonosnál.

.OaCotoC’Xrt'T, <30

Gazdaasszonyoknak fontos!
184 (»; i)

1
I

Szabadalm azott angol mosó por
londoni Braas Guiliame és társa

gyárából.
Vászon, shirting, mouslin, shawlok, merino, festett, pamut szövetek és szőnye

gek stb. mosására.
Ezen jeles készítmény a fehérneműt szebbiti, a nélkül, hogy ártalmas legyen, úgy a 

munkát, mint a költséget kevesbíti s ezért mindenuttt, a hol alkalmaztatott, egyhangú elis
merésre tatait. E g y  cső  m a g  á r a  8  k r a j c á r .

J O H N S O N
angol szab. keményitö-fénye

a fehérneműnek, különösen finom női es férfi-fehérnemüek, úgymint ingeink gallérok, 
kézelők stb.. kitünően szép fényt kölcsönöz, azokat vakító fehérré, kéménnyé s ruga

nyossá teszi. Egy csomag óra '40 es 40 krajcár osztr. ért.
Főraktár Magyarország s a magyar korona tartományai részére

Wimmer József fiainál Pozsonyban.

Figyelmeztetés hamisítás ellen
Az áltálunk 5 év előtt kereskedésbe hozott „Angol szab. mosóporának úgymint az 

angol szab. keményitőfényének általánosan ismert jósága, s eddig folytou növekedett fo
gyasztása, egyik osztrák kereskedő házat arra indította, hogy a használati utasítás alig észre 
vehető változtatásával, és ugyanazon kiállítás mellett egeszeu kózónséges minőségű ké
szítményeket juttatott forgalomba s teljes csalódás eszközlése végett, a csomagokon még 
az angol gyárosok védjegyét is utánozta.

Minthogy ezen osztrák ház tevékenységét kiváló szeretettel az alulírottak kereskedései 
körére terjeszti ki, szükségesnek látjuk a t. c. közönséget óva arra dgyelmeztetni, hogy a 
valódi ungol szab. mosópor és az angol szab. keményítő fény csakis alulirttaknal kapható, 
mint kik Magyarorszagban ezen két készítményre a fóbizományt egyedül bírják.

Wimmer József fiai Pozsonyban.
Megrendeléseket utánvét mellett elfogad Molnár Mih. ur Pécsett.

*06

Ezen kitűnő stájer Litliium ős Jodnátriurnot (szikcnyiMag) tartalmazó vasas savanyuviz a bécsi és gráczi egyetem 
kitűnő tekintélyei által Európában mint unicmn jelöltetik.

Ez ásványvíz rendkívüli gyógyerejét nemcsak házi használatban, hanem kiváló mértékben a kórházi használatban is 
kitüntető. A cs k. bécsi általános közkórház igazgatósága által «• vállalatnak egy hivatalos elismerő okmány kézbesittetett, 
mely szerint ez intézet mindazon tanárai és főorvosai, kik ez ásványvizet osztályaikban s betegeknél alkalmazták, kivétel 
nélkül, mind kedvezően nyilatkoztak e fonás tulajdonságai és hathatós használhatósága felől A bécsi cs. k. wiedeni kórház 
is kiváló dicsérettel ismerte el a nevezett forrás kitűnő gvógyértékét. mely valódi speciticum vérszegénység, hólyag- és vese
bajok ellen, valamint idillt gyomorhurut és a nemi szervek hurutos háutalmainál.

Leitersdorf tanár és I>r Stohl, Schwarzenberg herczegné háziorvosa, szintén igen kedvezően nyilatkoztak. Mindezen 
bizonyítványok és nyilatkozatok, úgy mint számos köszönő- és elismerő levelek a vállalat igazgatóságánál mindenkinek meg
tekintés végett rendelkezésre állnak.

F e i i i M d i e i ^ f o r r á i .
E forrásvíz, a Selters-vizbez való nagy hasonlóságánál fi gva osztrák Selters-nek is nevezve, igen kellemes üdítő-ital 

K gráczi egyetem tanára Peters e forrásról mondja, hogy ennek rendes használata általa betegségeknek egész serege távol
’ters. ennrUi g\a hatása is erősebb. Mindezen, a legelső tekintélyektől eredő.tartatik E forrás kissé erősebb mint a nőmet S 

bizonyítványoktól eltekintve, e vizek jósága cs i 
valamint ezek rendkívüli kedveltsége a közönség 

Netáni hamisítások időclőtii rrepnkadálvo ■' 
víz valódiságáról áll jót, mely az általa megnevez, 
tátik.. Egyszersmind kéretnek a tisztelt vevők a l'i 
jelölésére ügyelni, nehogy a használat czélja elliib

yogy.'icjenek legkiválóbb bizonyítéka ezek rendkívüli uagv fogyasztása, 
■lőtt
a végeit az alólirott forrásigazgatóság ezennel kijelenti, hogy csak azon 
11 főraktárakban, vagy pedig ezek által közzétett viszonteladóknál inisit* 
ír, sv ivek vevésa vagy megrendelése alkalmával ezek nemének pontos meg
unva legyen

Kizárólagos
Radocsay és Bányay-níl 13 u •! ;i p

' a A szf -loi íMi/ii forrás-vállalat.
r a k t á r  M a g y a r h o n b a n :
i s t e n  cs W i ‘ m er József fiai nál Pozsouvban.

f
o
c
o
c
CB

> s
05

k

c•_o
g ací Cl

I I

Nagy árleszállítás. &

Singer-féle eredeti varrógé
peknek

mostani ára:

50, 65, 71 frt.
Hetenkinti részletfizetésekben:

2'12 írttól kezdve
egy megfelelő részletösszeg leté
tele mellett, áremelés nélkül.

Öreg vagy a célnak meg nem 
felelő, mindenféle rendszerű var
rógépek eredeti Singer-féie varró-_ 
gépekérti cserénél fizetés gyanánt 
fogadtatnak el. L

im i ih l .  h ű ,  ö'j é  I .  b t ó s k  *
A  világ legnagyobb varrógép  

gyára
1876. évben úgy mint az előbbi években l e g n a 
g y o b b  ü z l e t f o r g á s t  eredményezett, miután 

eladásai

362.361 drb. varrógépre
vagyis tóbb mint egész Amerika összgyártmanyának felé re 

rúgnak.
A legismertebb és leiemig} óbb gyáruk eladtak az 

187C-ik évben.
Tlie Singer Maimig Co. 362.361 gép
Wneeler & Wilson Mfg. Co. . 108.997 „
Bomestic S. M. Co.......................  23.587

Weed Sewing Machiue Co. 
Wilcox & Gibbs S. M. Co. 
Kemington S. M. Co. . .

14.425
12.758
12.716

rkP

A Singer Co.-féle verrógép-gyár az egyedüli, 
melynek eladásai számban mindig növekedtek ; 
már Philadelphiában állított ki egy ily gépet, mely 
2.000,000 számot viselt. E számok magassága vala
mint a philadelphiai kiállítás pályadij-bíróság hatá
rozata, mely által az Origiual (eredeti)Singer-féle 
gépek a legjobb családi gépeknek nyil
váníttatott, legvilágosabban kitünteti, hogy 
ezek eddig még tnlhaladva nem lettek.

General-Agentur für Nord- und H ittel-Europa G. N E I D L I N G E R .

Pécset t ,  csak a Király utczában Obetkó K. kereskedésében.

Csalások megakad ily o- 

zása végett
arra figyelmeztetjük a t. közönsé
get, miszerint minden eredeti >Siu- 
ger-féle varrógép úgy a karon, 
valamint a védjegyen a „The Siu- 
ger Manifacturing Co.“ céget vi
seli, s egy az amerikai gyár el
nökének, mr. Juslere A. Hop- 
per aláírásával, valamint az én 
aláírásommal ellátott igazolvány
nyal (kezességjegygyel) van ellát
va. Enélkül valamennyi Siu- 
ger-névvel ellátott varrógép után
zóit és nem amerikai. — A tő- 
ügynökséget TVeidlinger G. 
bírja. Kijavítási műhely bár
minemű varrógépek számára szinte 

itt Pécsett nálam vau.

[

§70(30-17)

SCHAFFER és SCHONBERGER
elhelyezési intézete

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

j u .  m.: könyvvezetőket, pénztarnokokat, írnokokat, házfelügyelőket, .mezőgazdászán és| 
' erdészeti tiszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- és rajztanitókat.f 

mérnököket, gépészeket, gyári munkasokat stb. Raktarnukokat, felügyelőket, kapusokat, haz-3 
mestereket mü- és zöldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgakat, komornakat, inasokat, s

továbbá: C
-gazdaasszonyokat, kulcsárunkét, társalgónőket, utazási kísérőket, német, franeziaJ 
Pangni, niasz és magyar nevelőnőket, pénztarkezelö-nöket, szamvevö-nöket, bolti leányokat,’ 
í aruló-nöket, dohány-tőzsdék, szállodák, vendéglők s kávóházak szamára. j

Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér: ö

SCHAFFER és SCHÖNBERGER :
elhelyezési intézete.

A t ez. uraság oknak a szükségelt egyének díjmentesen ajánltatnak.
Állomást keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto-j. 
sitás mellett Jó állomást.

A Csöndes-féle m agyar és német tannyelvű  
reáltanodát és gyinnasiuniot, nem különbéit 

elemi tanodát magában foglaló

n a -Q T re lő -  é s  t a - m . i . x v t é z e t
Sopronban

tizenkettedik évfolyamát f. é. sept. 3-án kezdi meg.
Levélbeli megkeresésre az intézet értesitvényeit úgy 

rajzát készséggel megküldi.
1 ‘(3 (4—2) C'sünéles J. F. igazgató.

Titkos betegségek
és azok következményei —

a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
gyorsan és a szokott életmód megváltoz- *►* 
tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre*.

_ kapható egy szer a kellemetlen láb*Íz- F  
-< ^ za« lá*  ellen. — Rendel naponta 11-től

Deákutcai 1-sö szá-« 
156. (0 -4 )

1-óráig P é c s e t t ,  a
mu házban.

r  *4
Levelekre gyorsan válaszoltatik.

Nyomatott Taizs Mihály nál Pécsett 1877.


