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Hol van Európa?
Méltán ism ételhetjük nap ja ink 

on  a londoni o sz trák -m ag y ar n a g y 
követ ezen kérdését!

Mennyi „fekete vért" és nyom 
dafestéket pazarolt az európai hu- 
niaiiismtH az éjszakam erikai veres- 
b.iriiek ol talmára,  kik pedig két- 
séghevonliatlanul beb izony íto tták  , 
l,,,gv polgárosodni nem aka r nak ,  
hanem annak m indenkép útját állva, 
vérengzéseik által k iérdem elték  azon 
s .rsuk it, hogy eltűnjenek a népek 
soraiból.

Nem kim éit E urópa és kivált a 
t ikár, kalmár  szám itásu Anglia mil- 
liónyi költséget, hogy m egszüntesse 
i fekete börüekkel ilzött rabszolga- 
kereskedést, nem k ím élte az éjszak- 
hinerikai szabad polgárok többsége, 
és java a m illiárdokra menő kö lt
séget és nem fukarkodott a szabad 
polgárok százezeréinek vérével és 
éleiével, hogy m egszüntesse a rab 
szolgasági in tézm ényt, m ely szé- 
g ven bélyeget nyomot a „szabad 
államokra." Most is csak iábbadozik 
lel ezen ifjú öserejU állam szövetség 
a rabszolgaság alól felszabadító harc 
roppant sebeiből, de azért megtette, 
a mit tőle a bumanismus követelt.

Mai nap ott dühöng a rabló 
olon m egrohant T örökországban 

az éjs.aki óriás gy ilkos serege. —
( tkot a m egtám adásra nem adott 
a török; — évtizedeken át orosz 
pénz. orosz izgató k iá ltványok , orosz 
papok, orosz katonák bujtják fel a 
porta hatalma ala tti szláv , — rom án 
és görög néptörzseket, folyton és 
mindég O roszország zavarja  fel a 
népek nyugalmát ,  az európai békét,

ez kényszeríti a portát folyton 
fegyverben állani és ezzel kiszívni 
a nép adóképességét, — ha g y en 
gébbnek talál ja a török ellentállási 
erejét a legnevetségesebb ü rügy  is 
elegendő neki a nyíl t  tám adásra, 
megtette 1828-ban, 1854-ben, de 
Európa vétó ja  elöl kénytelen  volt 
visszavonulni, az utóbbi alkalommal  
kapott a körm ére néhány érzékeny  
litcst. m elyek óvatossá te tték , de 
úgylátszik az ism éti dunai  átkelés 
sikerétől e lkábitva, és b ízva E urópa 
mai tétlenségében azt tartja , hogy 
most már bátran állhat elő, és szá 
zados áskálódásaiiiak  álarcát eldobva 
nyíltan léphet elő terveivel, mik 
nem csak az európai T örökország 
és fővárosának az ó v ilág  kulcsának 
meghódításával, hanem  egyú ttal az 
európai török népnek kiirtásával 
kütvék össze. ______________ _

T Á R C A .
Egy püspök,

(kinek nincs pénze korteskedésre.)
lledry Bódog az „Abauj-Kassai Köz

löny'* jeles munkatársa ezen lap tárcájá
ban közlött nyitrai kirándulásáról többek 
közt írja: . . . „Felvezetlek oly helyre, 
mely mutörténelmi, s régészeti szempontból, 
nem mondom hogy unikumot képez, de 
mindenesetre egyik legkiválóbb helyet fog
lal el hazánk kincsei közt.

E hely — mi is lehetne egyéb — a 
nyitrai vár.

Kezdjük mega vár jelenlegi birtokosán.
Egy tisztes agg, kinek szelíd arcáról 

felismered a szeretet tanának apostolát, 
Ingád téged a vár fő-osztályában: a püs
pöki lakban.

Ezen agg, a magyarországi kath. egy
ház egyik valódi apostola: Koskoványi 
Ágoston, nyitrai püspök.

Az oly sokszor és oly méltatlanul bán
talmazott ember.

Ha egy ország jövője a nevelés és 
tudomány gyarapodásától, felvirágzásától 
fitgg, ha igaz, hogy egy nemzet csak ad
dig élhet, mig nem következik be nála a 
szellemi visszaesés; akkor a nyitrai püs-

tök hazánk jövő fennállásának oly elő- 
arcosa, minők csak egy nemzet legjobb

jai lehetnek.

, x~ .ua
Irtó, pusztító háborút hozott a 

„kegyes, békeszerető (?)“ cár Török
országra, tette és teszi ezt ugyanaz, 
ki elvetemült szemtelenséggel alig 
egy éve Európa előtt bevádolta a 
török népet és hadseregét, hogy 
megfenyíteni merte nehány száz 
orosz pénzen felbujtott és fel fegy
verzett bolgár lázadó és rabló vé
rengzéseit. Egyhangúlag megvan 
állapítva és nem iguorálható Európa 
részéről azou tény, hogy a merre az 
orosz sereg lép, akár európai, akár 
az ázsiai török tőidre, ott a moz- 
limek, sőt még a nem muszkahitü 
keresztények és zsidók is nem és kor- 
különbség nélkül lemészárlásnak, 
vagyouaik rablásnak és emésztő 
tűznek vaunak kitéve, miben a nyílt 
csatára gyáva bolgárok, miut va
lódi csatatéri hyenák nagy szolgá
latot teszuek a kegyes cáruak cél
jai kivitelére.

Európa hallgat a bebizonyított 
orosz rémtettekkel szemben! Mintha 
dermedtség fogta volna el, látja azou 
az ókori népváudorlások iszonyusá- 
gait meghaladó vérfagylaló kegyet
lenségeket, melyeket ez újkori Tam 
merlán rendszerré avat fel, mohón 
falja fel a hireket, de nem mozog, 
hogy véget vessen ezen az emberi
ség és kereszténység örök szégye
nére váló gyalázatosságnak.

A legridegebb önzés fogta el 
Európát. Kinek érdekei legközvetle
nebb megtámadva nincsenek egy 
árva diplomatia jegyzéket sem koc
káztat az emberiség védelmére. — 
Európa egykori vezérhatalma alm-  
manisrous terén Franciaország keze 
kétszeresen megvan kötve a kor
mányhatalmat bitorló monarchikus 
cselszövők ármányai, és az egész 
nemzet keblében égő bosszú és re- 
vanch-e-vágy szülte politika által. 
A német nagyhatalom birlalójának 
ném szabad beavatkozni a kelet 
ügyeibe, nem azért, mert hálával 
tartozik az orosznak, mert a poli
tika nem ismer hálaérzelmct; — 
nem azért, mert Vilmos császár ta
lán ígéreteket tett muszka collegá- 
jának, mert mai nap nem csak az 
ígéreteket, hauem a legünnepélye- 
sebb állami és európai szerződése
ket is okadatolás uélkül foszlányok
ba tépik, hanem azért, mert erejét 
nem szabad megosztani, mert féle- 
rővel a francia újjáalakított, bosszú
vágytól égő hadseregnek elleutállaui 
annál kevésbé képes, miután a né
metség nagyon is kiábrándult már 
csáBzársági mámorából és egyfran-

Még csak nehány hónap mait el azon 
nevezetes esemény óta, mely tudtára adta 
az egész országnak a nyitrai püspök her
cegi alapítványát, mely lehetővé teszi egy
házmegyéié tehetséges, de vagyontalan if
júságnak magasabb szellemi kiképeztetését.

Kétszázezer forintot meghalad azon 
bőkezű alapítvány, melynek legnagyobb 
része az alapítványi oklevél értelmében, a 
nyitrai, zsolnai és trencséni gymnaziumok- 
bau tanuló, szegény sorsú ítjakuak ado
mányozandó iskolai ösztöndíjakra fordí
tandó.

S ezen hercegi alapítvány a nemes 
főpap bőkezűségének s humánus, jótékony
sági érzelmeinek csak egy részét képezi. 
A tények ékesszólóan beszélnek, hány 
„ércnél tartósabb emlék* hirdeti a közjó 
iránti érdeklődését, ezt legjobban fogja a 
hálás utókor méltányolni.

Mert az már csak mégis furcsa, hogy 
kormányunknak, mely nagyon is gyakran 
igen kétes értékű szolgálatokat hol címek 
osztogatásával, hol dicsérő oklevelekkel, 
hol pedig az ország rovására eső anyagi 
kedvezményekkel is jutalmaz, nincs egy 
elismerő szava oly főpap részére, ki le
mondva a világ minden örömeiről, csak 
jótéteményeiben él.

Van azonban a nyitrai püspöknek egy 
nagy hibája a kormány szemeiben.

Koskoványi Ágoston tán az egyetlen 
uttspök Magyarországon, ki kor t escé  
lóikra s o h a  egy f i l l ér t ,  nem á l do 
zott. Le a kalappal t. olvasóm! azon ter-

cia-német bábom esetében magában 
Németországban felemelné fejét a 
kisértő sociálisnius réme. Az idege
nek kegyelméből eggyé tákolt Olasz
országtól amúgy sem vár senki 
közreműködést a humanismu* terén, 
Gráribaldi raegfogyott testi és lelki 
erejében, talán az osztrák hatalom 
elleni gyülöletérzete az egyedüli, 
mely megmaradt a régi szabadság- 
hősben, politikai éleslátásának az 
utóbbi időkben nagyon gyarló jeleit 
adta, már azt jsem várhatjuk tőle, 
hogy egy nagyon emlegetett esetle
ges orosz-olasz szövetségnek szé
gyenét elfordítsa a közreműködésé
vel megteremtett „szabad Olaszor
szágtól."

Egyedül Anglia és Ausztria-Ma- 
gyarország keze szabad és elég erős 
ahoz, hogy megfékezze az orosz-ta
tár csordákat. Mindkét hatalmat üu- 
érdeke is készteti arra, hogy ne en
gedje az orosz hatalom terjeszkedé
sét, de hát a helyénkiviili fukarság 
ezeknél is késlelteti az erélyes be
avatkozást, mert hátha a török had
sereg maga is visszaveri az éjszaki 
rémet? hátha nem is kell drága pénzt 
és vért áldozni, hadd védelmezze 
meg egymagában a török Európa 
szabadságát, melyet egykor maga 
fenyegetett tengernyi seregeivel, ak
kor is az egy Magyarország tartotta 
fen a török rohanásait. — Anglia 
még reá ér Indiáit biztosítani az orosz 
uralom ellenében, a legrosszabb eset
ben osztozkodhatik a koncon, vagy 
védelmeért oly árt szab a portának, 
>. ely maga felér az orosz invázió 
által szenvedett és szenvedendő vesz
tességekkel.

Az osztrák-németek, — kivéve 
talán az osztrák-magyar monarchia 
fenállása körül leginkább érdekelt 
liées városát —  keveset törődnek 
azon eshetőséggel, hogy az orosz ha
talom átkarolja Csehországtól kezdve 
éjszaki, keleti, déli és utóbb délnyn 
goti irányban is Ausztria határait 
egész a steier hegyekig, ők t. i. az 
osztrák, steier, salzburgi, tyroli és 
vorarlbergi németek csatlakoznak 
oda, hová nemzetiségüknél fogva 
tartoznak; - -  a csehek, ruthének, 
oláhok és összes délszlávokban úgy 
látszik kihalt, vagy soha sem g y ö 
keredzett meg erősen a szabadság
szeretet, elnyomta azt, ha volt is 
szikrája feltalálható, a mindent fel
faló nemzetiségi eszme, melyet az 
orosz autokrátia a romlott intelli- 
gentiánál élesztett önérdek- és liata- 
lomvágy által a végtetekig fokozni
liu előtt, ki püspöki palástját miudenlia 
szűzen megőrizte a lélek-vásárlók iuticiálú 
leheletüktől !* ____

Regény négy levélben.

Károly Lujzához!

Imádott angyal!
Kegyedet látni és szeretni — egyetlen 

pillanat műve volt! Ki is bírhatna olyan 
kőkemény szívvel,hogy kegyednek első meg
pillantására azonnal hő lángokra ne lob
banna! Ki kegyedre csak tekinthet, ke- 
cseinek minden legparáuyibb részéről ive
ket írhatna. Barna hajszálai aeolháría 
húrjai gyanánt körzik angyali homlokát 
s olyan elragadtatásba hálózzák egész lel- 
kemet, hogy azóta a legesodateljesebb el
ragadtatás mélységes tengerében úszom. 
Kék szemének fénye hajnali csillag ra
gyogása gyanánt oszlatá el lelkem átlát- 
hatian fájdalomborúját s oly tüzet gyujta 
bennem, hogy lángjával világokat ham
vaszthatnék el. Estégbiborzatn, pipacsszé- 
gyenitő eperajka a legigéaőbb csóknak 
hajnalálmát ébresztők fel sóvár lelkemben 
s állának gödröcskéjébe egész emuagamat 
szeretném örök nyugalomra temetni. Igen, 
mindez által annyira elragadtatám, hogy 
gondolat nélküli gondolatjel gyanánt fek
szem pamlagomon, és — és —- ki kell 
nyjndanom a nagy szót, habár életembe 
kerülne is, — szeretem — imádom — is

törekszik. — Hivatal, hatalom és 
ezzel járó bőség által megszerezhető 
élvek kellenek ezen romlott iatel 1 i - 
geutiáiiak, ennek árán azután segí
tenek maguk is lenyűgözni a nem
zetiségi és felszabadítás tyrádákkal 
elámított tudatlan uéptümeget, mely 
reményeiben megcsalatva, tudatlan
ságában nem tud magán segíteni.

Egyedül a magyar nemzet az, 
melynek életérdeke parancsolja, hogy 
a monarchia egész rendelkezésre álló 
erejével és késedelem nélkül véget 
vessen az orosz-mongol gazdálkodás
nak, ha ezt most az államhatalom 
elmulasztja és az orosz hódítások
nak szabad tért, a török nép kiirtá
sának nem akadályozott lefolyást 
enged, úgy akkor az orosz hatalom 
által átkarolt, beusejébeu orosz-szláv 
izgatások által aláaknázott Ausztria- 
Magyarország élhet még orosz gyám 
ság alatt egy évtizedig, de ez csak 
arra szolgálna, hogy a megerősbö- 
dött szláv elem kevesebb ellentállást 
találjon akkor, midőn uralmát név- 
leg is kiterjeszti régi örökségének 
tartott országokra és tartományokra.

Magyarország pedig joggal kö
vetelheti, hogyr a monarchia egész 
erejével lépjen fel azonnal érdekei
nek védelmére az orosz terjeszkedés 
ellen. Követelheti pedig nem csak 
azért, mert századokon át Ausztria 
védbástyája volt a török seregek 
ellen; nem csak azért, mert Magyar- 
ország hűsége és áldozatkészsége 
védelmezte meg az uralkodó család 
ősét Mária Terézia királyt nem csak 
magyar, de nem magyar birtokaiban 
is; nem csak azért, mert ismét l-ső  
Ferenc királyt a francia seregek el
len annyi ismételt véres háborúkban 
védelmezte, holott az ellenség hűsége 
árán az önállósággal kínálta meg: 
— hanem napjainkban főleg azért, 
mert az 1867. évi gyászos k iegye
zés épen ezen védelem szempontjá
ból hozta meg azou rémséges áldo
zatokat, melyek alatt máig görnyed, 
mert éppen ezen kiegyezés gátolja 
a magyar nemzetet abban, hogy a 
monarchia egyéb erejének igénybe 
vétele nélkül ünelhatározásából vág
jon be a keleti bonyodalmak csomó
jába, megoldván azt akkép,  mint 
saját érdeke és Európa nyugalma 
kívánja. ____

— Kudolf trónörököst az ural
kodó család julius 24-én délelőtt önálló
nak nyilvánította. Ezentúl a trónörökös 
mint a királyi család nagykorú tagja sze
repel. Latour gróf a trónörökös eddigi 
nevelője kegyteljes felmentést és nyugal- 
mazáaa mellett a Lipótrend nagy kereszt-
tenitein kegyedet ! Szabad-e viszoutszerel- 
met reméuyleuem s e remény édességétől 
csöndes őrjöngésbe merülnöm? Oh, ra
gadja meg kegyed ujjaiuak rózsahegyei- s. 
vei a lúduak szárnyából vett irónyilat és 
írja le e két szót: Károly — szeretlek! 
Idegrendszeremet lázas remegés rázkódtatja 
meg, hacsak merészlem gondolni is, hogy 
kegyed e két szót leírni fogja. S ne bigyje 
kegyed, hogy százezer forintja okozza 
ezen elragadtatásomat, óh nem! Hiszen 
kegyed a legszegényebb szalmakalibát is 
tttndérpalotává varázsolná, írjon kegyed 
rögtön, ha nem akarja, hogy egy óra 
múlva tébolydábau, vagy koporsóban le
gyek. Kegyednek boltig hű Károlya.

Károly Icighez.

Nemesszivü emberbarát!
Csak egyetlen hónapig legyen ön 

még béketürésscl s én nemcsak kifizetem, 
hanem még pompásan megjutalmazom is 
önt. Nemsokára százezer forinttal fogok 
párosulni s ráadásai egy libát fogadok el. 
A leány rút ugyan, mint az eredendő bűn, 
de pénze valódi angyallá teszi őt.

Tisztelettel, önnek őszinte barátja
Károly.

Luiza Károlyhoz

« eblü férfi!
esen gondolkozik, mert a mű

jét kapta. Gróf Bombelles titkos tanácsos
sá és a trónörökös udvarmesterévé ne
veztetett ki, szárnysegédekké pedig Bala- 
kovick ezredes és Ecsbeubacber lovag. A 
király a trónörökös Kudolf főherceget a 
Szent-Istváu-rcnd nagykeresztjével díszí
tette fel.

— Klapka György tábornak
budapesti időzése alkalmából népgyülés 
terveztetvén, ennek végrehajtására kikül
dött bizottság azon egyhangú megállapo
dásra jött kifejezést adni határozatikig az 
oroszok irtó kegyetlenségeik feletti meg
botránkozásnak, egyúttal kimondja, hogy 
Oroszország hatalmi terjeszkedése össze- 
férhetlen a monarchia érdekeivel. Ennek 
folytán küldöttségileg megkéri a korín ínyt, 
hogy a népjogba és humanitásba ütköző 
orosz kegyettenségek megszüntetését köve
telje és hogy érdekeinket a keleten kellő 
időben minden rendelkezésére álló eszközzel 
érvényesítse. E népgyülés csütörtökön este 
volt megtartandó a lovardában Pulszky Fe
renc elnöklete mellett. A bizottság felhívása 
következő: Polgártársak! Vérlázitó ke
gyetlenkedések jelzik az előnyomuló oro
szok lépteit, patakonkiut foly a nők, ag
gók és gyermekek vére Bolgárország té
réin. Utálattal jegyzi fel a művelt világ 
sajtója e szörnytetteket, s mialatt az elme 
Oroszország hatalmi terjeszkedésének ve
szélyeit latolgatja, a fölháborodott emberi 
érzés nyilatkozást keres. Ily nyilatkozásra 
nyílik alkalma a magyar főváros lakos
ságának azon népgyülésen, mely f. hó 
2G-án csütörtökön délután 5 órakor a nem
zeti lovarda helyiségeiben fog megtartatni. 
Klapka György tábornok ur, ki e napok
ban tért haza Konstautiuápolyból, hol 
szemtanúja volt az eseményeknek, fogja 
a népgyülésen tapasztalatait és a helyzet 
ről táplált nézeteit előadni. Polgártársak! 
Szabad nemzetnek nemcsak jogai vaauak, 
de kötelességei is. A magyar közvélemény 
nem nézheti némán és szótlanul, a mit 
egy barbár hatalom Európa érdekei s az 
emberiség legszentebb érzelmei ellen vét
kezik. Nyilatkoznia kell, kifejezést kell 
adnia részvétének az áldozat iránt és ir- 
tózatának a rajta elkövetett kegyetlensé
gek felett. Tegyétek tömeges megjelenés
iek által a közvélemény e nyilatkozatát 
méltóvá az ügyhöz, melyet illet, és a nem
zethez, melynek kebléből fakad. — Bu
dapest, 1877. julius 24. — Dr. Batizfalvy 
István, Helfy Ignác, b. Kaas Ivor, Kirá
lyi Pál, Kölber Alajos, Kovácsy Gyula, 
Mandl Pál, Miklós Gyula, Monyoródi Adolf, 
Oppody Alajos, Palásthy Sándor, Perlaky 
Kálmán, Pulszky F'erenc, Ritb Károly, 
Simonyi Ernő, Sztupa György, Toldy Ist
ván, Urváry Lajos, Veigelsberg Leo, Vo- 
gel Péter.

— Somsleh Pál a keleti kér
dés felől is nyilatkozik egy a quotabizott- 
ság tárgyalásairól a „Somogybán1* irt 
cikk végén,ekkép fejezvén be azt:  „Mi 
lesz mindezeknek következése ? — ki
mondhatná meg ! — kivált a mai körül
ményeink között, midőn egyfelől déli tő 
szomszédságunkban az absolutismus sere
gei a bumanismus cége alatt oly rémsé
ges háborút viselnek, minőnek a XIX-ik 
századbani lehetőségét képzelni se mer
tük volna; másfelől pedig a miveit Nyu 
gott, a civilisatió magas polcára felkltz- 
dött alkotmányos Európa bár lázas, de 
azért még mindig rideg közömbösséggel
lékony becsli pénzt megveti s az engem 
annyival inkább megörvendeztet, mert atyám 
tegnap kapott külföldi Ugybarátaitól leve
leket, miknek következtében tökéletesen 
tönkre jutottnak kell magát nyilatkoznia. 
De ön nemeskeblü férfi, ön a legegysze
rűbb szalmafedelü gúnyhóval is megelék- 
szik, s igy a parányi házassági költsége
ket bizonyosan örömest fizetendi, mert 
szegény atyámnak egyetlen fillére sincs. 
Igen, szeretem önt s mindenkor szerény 
leszek követeléseimben, öt vagy legfelebb hat 
komorna, szobaleány, szakácsné, szolgáló, 
hét vagy nyolc tál étel, színházban szárt- 
szék, hónaponként legfölebb csak két uj 
ruha; ez minden, mit szerető szivétől re
ményleni bátorkodom. Szüleim anyira sze
retik önt, hogy kilenc testvéremmel együtt 
állandóan önnél, náluuk fognak lakni. Sies
sen, mert nyílt karokkal várja önt

szerető jegyese 
Luiza.

Károly Luizához.

Különösen tisztelt Luiza kisasszony! 1
A halandók legboldogtalanabbika va

gyok. Orvosom megtiltá házasodnom. Mi
helyt a tilalmat megszünteti, azonnal ismét 
jelenteni fogom magamat. Ha azonban más 
érdemesb szerencséje akadna kegyednek, 
úgy méltóztassék örökre feledni kegyednek 
alázatos szolgáját a boldogtalan

Károlyt.



nézi el ezen szőrű,, liségeket! Meddig ?!
— ki mondaná meg, meddig játszbatja
az irgalmatlan öuösség a főszerepet Eu
rópa állami eoneertjében, és meddig ál
dozza fel az egymás közti sajnálatra 
méltó érdek és hatalmi versengés sziik- 
keblllségének az emberiség legszentebb 
követelményeit! Meddig?! — Ki mondaná 
meg, mikor lesz csordultig a pohár, me
lyet bármi parányinak nézzenek is le a 
hatalmasok, ha kicsordult, vizözöut is 
okozhat." ____

K Ü L F Ö L D .
P r á g a .  A „Bohemia" jelenti fíalaez- 

hól f. hó 17-éről, hogy 12—15-ig 40 uagy 
vonat ment orosz katonasággal Oláhor
szágba, ezenkívül 15 én egy 50 vagonból 
álló vonat 3000 mázsa lőporral és ágyú
golyóval.

I, o n d o n. A portsmouthi arsenal ha
tósága azon parancsot kapta, hogy a „Cro- 
codil“, „Malabor" és „Euphrates" csapat
szállító hajókat indulásra készen tartsa.

O l a s z o r s z á g .  Az olasz hajóhad 
Aneonából Tarautóba ment. Az olasz kor
mány terveit ellenzik az olasz lapok, han
goztatván azon veszélyeket, melyek Olasz
országra az Albániát illető kalandos ter
vekből háramolhatnak.

Be l g r ád .  A szkupcsina pénzügyi 
bizottsága élénken foglalkozik Szerbia pénz
ügyi helyzetével, mely sok nehézséget okoz. 
A vám- és fogyasztási adó, vagy az egye
nes adónak felemelését és adópótlékot 
javasolják a képviselők, egyszersmind el
kerül hetlenuck tartják szerb bankjegyek 
kibocsátását. — A kormány felhatalmazást 
nyert a szkuptsinától: minden, a helyzet 
parancsolta lépésekre.

Newyork.  A baltimore-ohioi vaspá
lya hivatalnokai és gépészei több napig 
strike-oltak, minélfogva a vasúti közlekedés 
megszűnt. A szövetségi csapatok helyreál
lították a rendet. Baltimoreban 500) főre 
menő uéptömeg megtámadta a csapatokat. 
A katonák lőttek a tömeg közé, 10 zavargó 
megöletett, 30 egyén, úgy több katona 
megsebesült. A csőcselék feldúlta a pálya
udvart és telegraph-hivatalt. Pittsburg 3000 
strikoló vasúti munkás kezében van. Az 
eddigi pusztítás, beleértve a 125 mozdonyt 
s a 250 vaggont, 3—4 millióra rúg. A 
p i t t s b u r g i  síi ér i  f megöletett. A kato
naság tábornoka P e a r s o n  megsebesült. 
A katonaságot a felkelők üldözték és szét
szórták. A strik tovább terjed. Baltiinore- 
ban csapatokat öszpoutositanak.

Chi na és Ka s g á r  közt békekötés 
jöu létre, melynek értelmében Kasgár hi
vatalosan elismertetik fliggetleu királyság
nak. Az uj Emirt Oroszország barátjáuak 
tartják.

Berl in.  A német középteugeri hajó
had Bejrutból a Cyprus szigetén lévő Lar- 
uakához érkezett. A prophéta zászlójáuak 
kibontása, mely Konstantinápoly fenyege
tése esetében száudékoltatnék s mely áttal 
a muzulmánok harcra hivatnának a hitet
lenek elleu, a semleges hatalmak fetszólla- 
lását vonhatná maga után.

K o n s t a n t i n á p o l y .  Az Alidul Ke
nni letételére vonatkozó hírek még miudig 
tartják magukat, anélkül, hogy idáig meg
valósulást nyertek volna. Aariti pasa uj 
külügyminiszter jegyzéket intézett a porta 
külföldi képviselőihez, melyben a szerdár 
ekren jelentése után tudatja az oroszok 
által a megszállott tartományokban elkö
vetni szokott barbárságot, a mi miatt a 
muzulmánok elkeseredettsége oly fokra há
gott. hogy a legrosszabbtól lehet tartaui, 
mi lelett a porta sajnálkozhatik, de mit 
meg nem akadályozhat. A magas porta
— végzi a körjegyzék — megbízza önt, 
hogy a kormányt, melynél hitelesítve van, 
figyelmeztesse mindezekre s el ne mulassza 
nyíltan kijelenteni, hogy a császári kor
mány ezen kihívások dacára semmit sem 
fog elmulasztani, hogy a törvényesség és 
mérséklet utján megmaradjon. A porta a 
tehetségig visszatartani fogja a muzulmá
nokat oly tettektől, mint a milyeneket az 
oroszok elkövettek. Meg van győződve a 
porta, hogy a hatalmak e törekvésében 
őt támogatni fogják s Oroszországhoz oly 
szavakat fognak intézni, milyeneket a hu
manitás és civilisatió érzelmei tanácsolnak. 
Kamik pasának azon jelentése, hogy a 
hadsereg létszáma szökések és betegségek 
következtében 40.000 emberre csökkent, a 
szultánra leverőleg hatott. Me h emed  Ali 
pasa, kire a szultán személyesen ruházta 
a főparancsnokságot, 8 napi szabad időt 
kért, hogy tájékozhassa magát a harctéren.
— A porta értesült, hogy három angol 
nagy csapatszállító hajó csapatokkal útban 
van egyelőre Ancona felé. A tarenti kikö
tőben horgonyzó olasz páncélos hajóhad 
hirtelen a pelasgi tengerre rendeltetett, hol 
kémjáratokra van hivatva.
> P á r  is. A bourgesi községtanácsot, 
mely 32 tagból áll, összehívták, hogy hi
telt szavazzanak meg Mac Mahon elfoga
dására; azonban csak 9 tag jelent meg. 
A községtanács e szerint tüntetőleg hatá
rozatképtelen volt, s igy a hitel nem lett 
megszavazva. — A köztársaságiak elhall
gattatása végett a „Pays“ ostromállapotot 
sürget. A franciaországi választások élénk 
mozgalmat idéznek elő.

Külügyi hivatalunk kezdeményezése 
folytán, Németország és Anglia tiltakozni 
fognak a Szulina-torkolatot eliszapoló orosz 
intézkedések ellen. Anglia elhatározta, Kon
stantinápoly közelében egy területet meg
szállni, hogy biztosítva legyen mindenféle 
meglepetésből s ezt Derby a hatalmakkal 
jegyzékben tudatta. — Ausztria-Magyar- 
ország egyelőre nem tesz lépést ez irány
ban az aratás bevégzése előtt.

Ausztria - Magyarország közbenjárási

ajánlatait a hatalmak elé terjesztette. (E 
hir megerősítésre vár.)

S z.-P é tervár. Irányadó körökben 
úgy tekintik Angolország lépéseit, mint 
nem sokat jelentő tüntetést. Hiszik, hogy 
Angolország el fogja kerülni a háborús 
lépéseket.

Orosz rémtettek.
Az oroszok rémtettekre vonatkozólag 

a kültoldi lapoknak Sumlábau lévő tudó
sítói által szerkesztett és aláirt jegyző, 
könyvnek szövegét szükségesnek tartjuk 
olvasóinkkal közölni, hogy az oroszok 
által elkövetett, a barbarismust a legun
dokabb alakban előtüntető tényekről meg
győződjenek, A jegyzőkönyv igy szól:

„Alulírottak, a külföldi sajtó Suudá- 
bau együttlevő képviselői kötelességüknek 
tartják azon leírásokat, melyeket a véd
telen lakosság elleu Bolgárországbau el
követett embertelen tettekről lapjainknak 
külön-külön küldtek meg, összefoglalni és 
aláírásukkal megerősíteni, llgy Razgrádbau, 
mint Sumlábau saját szemeikkel láttak, 
kikérdeztek oly gyermeket, nőket és ag
gastyánokat, kik meg voltak sebesitve 
hiudsadöfésekkel és kardvágásokkal. Lő
fegyverek általi megsebezésre, mi egy 
becsülettel folytatott harc esetlegességének 
lehetne tulajdoniható, gondolni sem lehet. 
Ez áldozatok megferditő képét adják an
nak, hogy a menekülő muzulmánok az 
orosz csapatok és bolgárok által mily bor
zasztó báuásmódbau részesittetnek.

Ezek nyilatkozatai szerint a muzul
mán lakosság több helységben teljesen 
felkoucoltatott s részint az országúton ré
szint a falvakban kiraboltatott.

Alulírottak erősitik, bog}' ez áldoza
tok többsége nők és gyermekek, s hogy 
a sebek lándsák által okozvák.

Sumla, jul, 20. 1877.
(Következnek az elsorolt lapok tudó

sítóinak aláírásai: Manchester Guardian, 
Kölnische Zeitnug, Standard, Frankfu tér 
Zeitung, Journal des Debats, Morning 
Fost, líepublique Frangaise, Pester Lloyd 
Wiener Tagbl., Illustrated London News, 
Neue Fr. Presse, Times, Morning Adoer 
tiser, Newyork Ilerald, Scotchman, Egyet
értés, Graphic, Wiener Vorstadt-Zeitung, 
Daily Telegraph, és Manchester Exatni 
miner.)

Az elfoglalt helységeknek felgyujtá- 
sát, teljes lerombolását s a török lakos
ságnak minden kigondolható módon meg 
csonkítását, iszonyú kínok közötti leülését 
még folyvást szilajon űzik az oroszok s 
az ezek által felizgatott és fegyverrel 
ellátott bolgárok. A keresztény hatalmak 
pedig mindezt keresztényi békettiréssel né
zik, csupán akkor emelnek szót, ha a fel
háborodott, elkeseredett muzulmánok is 
néha ily tényt követnek el.

A Ilik bor ii.
A háború most már Törökország bel

sejében folyik s valóban nem csoda, 
ha sokan félnek, hogy az oroszok 
győzelmével fog befejeztetni, mit a ke
resztény hatalmaknak gyávasága, vagy 
tán a szabadságot mindenütt elnyomni 
s a legyőzött népeknek vagyonún osztozni 
törekvő nemtelen szándéka és a Konstan
tinápolyban mutatkozó forrongások is elő
segítenek.

A P l e vná t  éjszak és keletfelöl meg
támadott s segélycsapatokkal is erősített 
orosz dandárok visszaverettek. Elesett egy 
szt.-pétervári orosz távirat szerint 2 ezredes 
és 14 tiszt; megsebesült 1 tábornok, 3t! 
tiszt és 1878 közlegény meghalt, részint 
megsebtilt az oroszok részéről. Szulejman 
pasa 21,000 emberrel és 2000 lóval Üri- 
nápolyba érkezett. Buszosuknál több ezer 
muszka elfogatott. A Balkán szorosok el
foglalásában a muszkák gyors haladást 
tanúsítottak; két balkáni szoros keleten 
még a törökök által van megszállva. Az 
oroszok E s z k i t a y n á l  nagy győzelmet 
vívtak a törökökön, melynél Reuf pasa 
8—10 ezer embert vesztett halottakban, 
sebesültekben és foglyokban. Kuscsuk kö
rül igen heves harc folyt, mely az oroszok 
visszaveretésével végződött, kik Ruscsukot 
körülzárolni akarják. Kuscsuk elleu 70 
ezer katona működik. A Szilisztria ostrom
lására indult orosz hadsereg szintén visz- 
szaveretett. Lom folyónál a törökök ü 
orosz zászlóaljat és 2 ezred lovasságot 
teljesen megvertek. Nikápolynál elfogott 2 
ezer török katona az orosz kíséretet le
gyilkolta és Kuscsuk felé menekült. A 
plevnai csatáról angol forrásból Írják: 
Csütörtökön, julius 19-ikén Ozmán pa
sa Plevna közelébe érkezvén, hol el- 
sáncolt táborba szállott, egy az övénél 
sokkal nagyobb orosz haderő támadta 
meg. Az oroszok ágyutüze heves, de ha
tástalan volt. A törökök kevés idő múlva 
előbbre nyomultak s jobb állást foglaltak 
el, miután az oroszok kénytelenek voltak 
visszavonulni.

Másna]) az oroszok megújították, a 
támadást a harcvonalon, több tüzérüteget 
vezetve harcba. Támadásukat egyszerre 
intézték a jobb és balszárny és a centrum 
ellen, s némileg sikerült is kiverniük he
lyéből az ottomán balszárnyat Ozmán pasa 
azonban kitűnő ügyességgel vezette számra 
nézve sokkal csekélyebb haderejét, s ka
tonái kétségbeesett vitézséggel harcoltak, 
az ellenséget több ízben visszavervén.

Délután felé az oroszok erőfeszítése 
gyöngülni kezdvén, a törökök előrenyo
multak tüzérségök biztos fedezete alatt, s 
az oroszokat még további hátrálásra 
kényszeritették. Négy urakor a török gya
logság erős és végső rohamot intézett az 
orosz hadállás ellen. Véres harc fejlődött

ki, s végül az oroszok nagy rendetlenség
ben véres fővel visszavetettek ; a törökök 
pedig három ágyút s nagymennyiségű lő
szert és élelmet ejtettek zsákmányul. Szom
baton már a törökök kezdték a támadást.

Aklnnet Ejub pasáuak néhány jelen
tékeny csatározása volt s az oroszokat 
lassan visszavonulni kényszeritette Rasgrad 
irányába. Valószínű, hogy a következő 
napokban uagy együttes támadás fog in- 
téztetni.

A m o n t e n e g r ó i a k  — miután a 
török működő sereg kivonult, ismét bá
torságot kaptak puskához uyului. E hó 
22 és 23 ik napjain két váracsot, me
lyek rövid időig tartott lövöldözés utáu 
megadták magukat, bevettek. Az őrség az 
egyikben 3'), a másikban 53, emberből 
állott. 11a Nikszics őrsége is ily csekély, 
úgy az is a montenegróiak kezeibe fog 
jutni.

Az á z s i a i  h a r c t é r e n  a törökök
nek még mindég kedvez a harc istennője. 
Mukhtár pasa kiszorította az oroszokat 
Örményországból.

Előnyben vnnnnk-e n községi 
lakóiak a  felekezetiek felett? — 
■ ha igen, miben és mennyiben?

(Vége.)
Hogy az 18(58. évi népiskolai törvény 

meghozatala előtt iskoláink — egy-két 
nagyobb városi iskola kivételével — mint 
álltak, tudják mindazok, kik ezeu körben 
mozognak; hogy pedig mik voltak köze
lebbi és távolabbi okai annak, hogy job
bak nem voltak vagy azzá nem is lettek, 
jelenleg nem kutatom, s megelégszem az
zal, miként azok termérdek hiánya a tör
vény meghozása után kitűnt; helyesebben, 
feltűnt azon tátongó Ur, melyet az iskolák 
az időszerinti állapota után és a törvények 
ez irányban tett követelményei szerint — 
kikellett tölteni, pótolni. — Ámde a hiá
nyok oly tömegesek voltak, s azok pótlása 
oly anyagi erőt vett volna igénybe, mely 
az egyes községek tehetségét sokkal meg
haladta volna. De ezen községek mégis 
megakartak felelni a törvény kívánalmai
nak, s oly módozatokhoz nyúltak, melye
ket a cél elérésére a törvény megenged. 
S ebben fekszik annak súlya, mely miatt 
a jellegváltoztatást jóakarata törekvésnek, 
haladásnak nevezem, fis ezt talán minden 
felekezet, mint olyan nem érhette volna 
el? Alig hiszem; mert ha ezt teheti vala, 
úgy az átalakítás szükségessége elvesztette 
volna minden elfogadható indokait; hauem 
éppen mivel a felekezet kimutatta, hogy mi
után saját vagyounal — mely az iskola 
törvény szerinti rendezésére fordítható lenne
— nem hir, és igy különben is a község 
segélyezésére vau utalva, de sőt ha ez 
utóbbinak segélyével és minden törvénye
sen megengedett segélyforrások igénybe 
vételével sem volna az isk. szervezhető 
már az állam támogatására is számíthat,
— alakította át iskoláját községi jellegű
vé. A végcél tehát itt is csak a haladás 
volt; a haladás minden hátsó gondolat 
nélkül.

Csalódtak-e ezen községek reménye
ikben; megküzcliték-e törekvéseik által a 
célt; arra válaszom ismét csak ige.nleges 
lehet. Az államkormány az ily községi is
koláknak, ott ahol t. i. a község részéről 
szintén áldozatkészséget, törekvést sat. ta
pasztalt, soha és egyetlen egy esetben sem 
vonta meg pénzbeli segélyét, melyet a köz
ségek isk. építése-, bővítése-, és felszere
lésére, úgy évenkinti fentartására igényeltek; 
de felszerelte azonkívül azok nagy részét
— és számos felekezetit is — természetben 
taneszközökkel, melyek a tanítás sikeres 
tanításához szükségesek. A kormány az 
ily iskolákat minden irányban oly szépen 
támogatta és támogatja napjainkban is, úgy 
hogy a tanítónak lehető legjobb alkalom 
vau nyújtva törvényes kötelezettsége tel
jesítésére és éppen ez által kivan zárva a 
lehetőség a törvény kijátszására vagy ezer
féle meutegetódzésre. Mert tagadhatlanul 
igaz az, miként a középszerű tehetséggel 
biró tanító, félmunkával — a szükséges 
és rendelkezésére is álló segédeszközökkel
— ugyan annyi idő alatt több vagy lég 
alább is annyi sikert képes felmutatni, 
mint a jelesebb, ki azokat nélkülözni kény
telen. Hozzá járul ehhez a helyi hatóság 
melylyel a közs. iskolák bírnak, s ezek 
felelőséggel tartoznak az iskola mindent 
elmaradását illetőleg; kötelesek a szorgal
mas és rendes iskoláztatásra felügyelni, 
mi pedig — a mai tanrendszer mellett — 
a sikeres előhaladás egyik főbiztositékául 
szolgál. Nem feszegetem, hogy az ily helyi 
isk. hatóságok kikből állanak, s mennyi
ben értenek az iskolához; egyelőre is nagy 
nyereségnek tartom, hogy az ily különös 
gondolkozásu népben az iskola iránti ér
deklődés felébredt; hogy szeret vele fog
lalkozni, kutatni a jobb után sat.

Mindennek pedig lehetetlen, hogy 
behatása ne volna az iskolai életre. Á 
tanítónak a tanítás sikeres vezetéséhez 
nyújtott eszközök, az iskolaszéknek minden 
irányban kiterjedő folytonos ébersége s 
több eféle tényezők öszmuködése határozott 
jelei a helyes haladásnak.

Nem szabad ezen felül és főképen 
kifelednünk az állam hivatott közegét, ki 
folyton és éber figyelemmel kiséré a közs. 
iskolák fejlődő beléletét; az iskolaszéket 
cselekvésre szorítja, útbaigazítja, ellenőrzi 
sat. Ezek emelték és emelik a többi sok 
közt ez idő szerint a községi jellegű is
kolák értékét a felekezetiek felett, miután 
a felekezeti iskolák legnagyobb része, úgy 
a felszerelést, helyi felügyeletet s szóval 
mindent nélkülöztek, mik a haladás elő
feltételei ; sőt nélkülözik sok helyen és 
nagy részben máig is.

A kir. tanf. miután a felek, iskolák
nál rendelkezési joggal nem, banem csak 
felügyeleti joggal birt, igen kanyargós 
utakon s ekkor is alig birt valamit az isk. 
érdekében kivinni. Talán másként lészeu 
ezután. Sok helyen a lelkész sietett az 
ügyet kezébe venui s a haladásának vagy 
alig volt sikere, mert követőkie, végre
hajtókra nem talált, s igy maga állt egye
dül minden anyagi, nem ritkán erkölcsi 
támogatás nélkül a községben. Segitett-e 
ezen az újabb törvény? — majd megmu
tatja a jövendő.

Mindamellett voltak és vannak is fe
lek. iskolák, melyek minden tekintetben 
színvonalon álltak és állnak ma is a köz
ségiekkel; de azokat talán szerencsésebb 
vezetés, de bizonnyal a lakosság értelmesb 
is vagyonos!) volta, de legfőképcu a ta
nítók szellemi főlénye emelte az óhajtott 
magaslatra. Hiszen szomorú is volna, ha 
éppen csak a községi iskolák volnának 
egyedül azok, melyek a törvéuyes kivá
nalmaknak megfelelnének s hogy felek, 
isk. egyáltalán nincs is olyan; — azt ál
lítani nem akartam. — Igaz., sok felek, 
iskola ma is ott áll, ahol ezelőtt 10 évvel 
s haladását egy lépéssel sem jelezte; ez 
pedig a községi iskolákról nem áll s a 
fentebbiek szerint nem is állhat. Más ré
szénél a felek. isk. azonban elég iparkodás 
észlelhető; azonban mindamellett éppen 
nem annyi, amennyit az iskolai törvény 
életbeléptetése utáni időre méltán vár
hatnánk. H —SZ'

A  vidékről.
Nem hittem volna: hogy a „Pécsi 

Figyelődben adott igénytelen soraim auy- 
uyi bajoknak lehessenek okozói, de meg 
is lakottam értök; mert a „P. Figyelő" 
máj. 20-ik számában kapott feleletnek zár
szavai még most is fájnak, és igen saj
nálom, hogy a falusi lelkésznek szavai 
engemet is hasonló kifejezésekre késztet
tek, — és midőn azt hivém, miszerint az 
adott válaszommal szóváltásunk befejez
tetett, azt látom, hogy a „Magyar Állam" 
juuius 2ti-áról kelt számában valami X. 
úr „Egyházi K rónikájában — dühe tel
jében még massivabbá lön — és ördögi 
irigység-sötét odúját, kislelküséget, veszett 
eb marását, hálátlan kígyókat, parasztgo
romba, a talárishoz éppen uem illő kife
jezéseket basznál, kérem engedjen t. szerk. 
ur — hiszen már benne vagyunk — az 
ügy folytatására egy kis tért, kijelentvén 
előre, — hogy sem az elment, sem a meg
jövő püspökünket akár leckézni, akár — 
mint a falusi lelkész mondja — orruk alá 
tormát reszelni, — vagy akár kit is meg
sérteni akarnék, ha taláu valamely itt ott 
észrevett fogyatkozásokat a régiebből, — 
vagy bizonyos uj óhajainkat ismét felem
líteni bátor leszek.

Vegyék azt X. nrék akkép, mint an
no 4-o klerikustól édes apám tőlem. Atyám 
szenvedélyes, ingerült állapotában előttünk 
gyermekei előtt elragadtatva b . . . .  1 ir
galmatlanul káromkodott. Éu mint már 
egy hét múlva primitiázó felszentelt pres- 
byter feljogosítottnak tartván magamat, 
atyámat ismét lecsöndesült lelki állapotban 
látván, imigy szólítottam meg: apám, édes 
apám! szépen kérem — ne káromkodjék 
többé akkép mint előbb, — hiszen az esett 
bajnak nem az ur Isten okozója, — hisz 
az által a bajou segítve uem lesz ám! —- 
Atyám többé oly káromkodó nem volt. — 
Legyen tehát nekem, ki most már nem 
ueo, hanem a preszbyteratusuak is már 
nyolc lustrumát túlélem, egyet-mást elmon
dani csak azért, hogy ha taláu X. ur sze
rint ő felsége uram királyomnak (nagy 
utjáról haza térvén) ilyetén obseurus lapot 
kezébe juttatnak, kiolvashassa, — mily 
óvatossággal kell megválasztani egy fel
ajánlott püspököt!

Én, ki most is a vidéken lelkészkedem, 
uj könyveim mellett szívesen lapozgatom 
régi auctoraimat is. Kivált ekképen kihiva 
a derék Brezanóczy Ádámnak a J. u. Doc- 
toris in K. univ. Pesthiensi Juris Ecclesi: 
Professoris publici ord. tudósnak felülmul- 
hatlan munkájában ezeket olvasom:

A püspök hivatásáról mondja: A püs
pök a) tartozik a népért imádkozni. Ezt 
tevék az apostolok is. Sz. Pálként, ki a 
kolossaiakhoz irt levele 1-ső részében ezt 
mondja: „nem szűnünk meg érettetek imád
kozni.“ h) A nép mind magán, mind nyil
vános könyörgéseit rendezni, nehogy ba- 
bonaságra vetemüljön. c) A gondviselésére 
bízott népért misézni, mert egy imádság 
sem hatalmasb annál, mely a sz. mise ál
tal értékesíttetik, d) A szentségeket ki
szolgáltatni, mert a pásztorkodás köteles
ségével jár az üdvösség eszközeit, milyek 
a szentségek, a hívekért felajánlani, e) Az 
Isten igéjét hirdetni; mert már Krisztus 
urunk mondá az apostoloknak, kiknek 
utódjai a püspökök: menjetek az egész vi
lágba és hirdessétek az evangéliumot.“ Ezt 
mondja a tridenti zsinat is eme szavakkal 
Omnes Episcopi tenentur per se ipsoa pre- 
dicare S. Jesu Xti Evangélium, f)  A püs
pök tartozik minden híveit, de különösen 
a szegényeket, árvákat, özvegyeket segé
lyezni. így akarja ezt üdvözítőnk sz. Já
nosnál, a tridenti zsinat 23-ik ülésében.
g) Hogy erényt tekintve akként tündö
köljenek, hogy másoknak mindenben pél
dány képül szolgáljanak.

Magasztos hivatás! Ámde mennyi az 
evvel járó kötelesség! A püspök tartozik 
l-ször székhelyén tartózkodni, vagy is a 
törvény értelmében folytonosan székesegy
háza helyén lakni, ezt parancsolja a ni- 
ceai, antiochi, calcedoni — de különösen 
a tridenti conc. — mely felemlíti ugyan 
azon ritka eseteket, melyek miatt a püspök 
távozhatik megyéjéből, például ha egy-

házügyben Komába, hazánk ügyében or
szággyűlésre s. a. t. kell távoznia; de hozzá 
teszi: Omnespitriarchalibus, primatialibus 
metropolitanis, ac cathedralibus Ecclesiis 
quibuscumque nomine & titulo Praefectos 
obligari ad personalem in Ecclesia veldi- 
oecesi residentiam, ubi injuncto officio de- 
fungi tenentur. Con. Trid. Sess. 23.

No de hátha most én is, ki hízelegni 
nem tudok, — uyalakodni nem tanultam, 
sértek valakit, ha újra kimondom, misze
rint mi jelenleg csakugyan árvákká let
tünk, és hogy árvaságunkban sok oly tör
ténik, a mi nem helyeselhető — mert me
gyei üdvünkkel járó. Sajnálom: de midőn 
a noszlopi levél után oly nagyokat mon
dani nem bírok, attól tartván, hogy úgy 
járok mint az egyszeri gavallér, aki imá- 
dottjának ekkép áldozott: „On angyalkép 
istennőm, bálványa szivemnek, a kiért élek 
balok!" és a leánynak keblére borult — 
de a tiu sokat mondván, mindkettő elpi
rult — ki fogja nekem rósz néven venui
— ha X. urak példáját sem a uagyou- 
nagy szépek mondásában, de bosszú ru
hámhoz annál, vagy talán X úréhoz még 
kevésbbé illő paraszt kifejezésekben nem 
követve — másoknak is elmondom itt, a 
mit Bezauóezyban újra lapoztam.

Igen árvák vagyunk — de egészen;
— a veszprémi püspökről — kinek több
nyire Nádasd volt a székhelye, régóta 
azt sem tudjuk merre jár, a mi kinevezett 
s felesketett püspökünket mai napig sem 
bírjuk. De hát hol vannak a kanonok 
urak? Mélt. nagyprépost urunk Karlsbad- 
bau van jogosan, mert a trid. conc. sze
rint egészség az első, mely a hivatal tel- 

jesithetésére szükséges, de kérem hol vaunak 
tübbien? — pardon — egyre, mint társal
góra az utazó püspöknek folytonosan 
szüksége van! Szerintem hajdan a püspök 
vagy vicariusa engedélye nélkül soha se 
hagyta el tárcáját egy is. Vagy X urék 
nem jönnek zavarba mint éu is: sz. mi
sémben a mementókor alig tudom melyik 
piiskökért mementózzak!

Bocsásson meg t. szerkesztő ur is, ha 
ez alkalommal önnek is elmondjam hibáját, 
l'gy látszott kegyednek múltkor, miutha 
volt püspökünk csorbát ejtett volna kitün
tetésein Veszprémbe jutásával, mert ott 
bizony paliiuui archiepiscopalét nem 
hordoz ám! peto veniam. 0  nem hiú, de 
Veszprémben a magyar kirátyué kancel
lárja, és bir a magyar királyné koroná
zási jogával; mely megszűnvén, 1425 beu 
Zsigmoud király által megerősittetett, — 
mely jog az esztergomi prímás és vesz
prémi püspök alatt peressé lévén, akkép 
fejeztetett be, hogy a prímás végzi a fel- 
kenést, a királyné fejére pedig a veszprémi 
püspök teszi fel a házi koronát. Ezután az 
ország prímása a palatínus segítségével az 
ország koronáját a fenséges királyuéuak 
jobb karjára helyezik, mi végződvén a 
korona a király fejére helyeztetik, vide 
art. Diáét. a. 1792. Baltám! uem hiúság
ból — de ezért biz én is ott hagynám a 
pécsi pálliumot*) — Nichts für Uugut.

. . ) . . .  lelkész.

*) lehat Ön is többre becsülne a világi előnyt az 
egyházinál! -  Engedje meg, hogy ez iránt ki
fejezzem kételyemet. rizerk

Távirat.
(Feladatott Budapesten jul. 27-én d. e. 10 érakor) 

Tegnap délután 5 órakor mint
egy 18 ezer ember jelenlétében tar
tatott meg a népgyillés a lovarda 
helyiségében. K l a p k a  tábornok be
szédében kifejté, hogy a háború nem
csak Törökországot, hanem Magyar 
országot is nagy veszélylyel fenye
geti. Az oroszok kegyetleuségéröl azt 
mondá, hogy azokat minden humá
nus és miveit ember fájlalhatja s 
hogy Európának nem szabad azokat 
tovább tűrni. H e l f y  Ignác a török 
birodalom területének épségben tar
tása érdekében szólt. Ezután a hatá
rozatot állapították meg, mely sze
rint a magyar nemzet az oroszok 
kegyetlenkedései felett megbotrán
kozását fejezi ki; a kormányt pedig 
kérik , hogy az orosz terjeszkedési 
törekvések megakadályozására a kel
lő időben actiót fejtsen ki. Erre a 
jelenvoltak nagy tömege lelkesülten 
felkiáltott : „Most kell cselekedni !u 
„Fegyverre a muszka elleu lJ Ver- 
h o v a y  Gyula és H e r m á i m  Ottó 
a közóhajnak megfelelőleg a hatá
rozatot ez értelemben kiváuják szer
keszteni. T h a i  8 z főkapitány ellene 
van s meg is akadályozza a kívánt 
módosítást. Az előbbi határozat szó 
szerént megmaradt.

Különfélék.
— A  m. kir. bel ügy ministeri um 23.073. 

sz. rendelete folytán a párisi világkiállí
táshoz csak azon kereskedői segéd, pin
cérek, kézwüiparos és muukásokuak !°g 
külhoni útlevél kiszolgáltatni, kik uiagu- 
kal egy már l ‘á. istuu megnyert hely 
(muuka) felett, vagy pedig eltartásuk biz
tosítását igazolni képesek.

— A háború már divatot is csinál. 
Nagy keletnek örvendenek a legújabban



készült. i<\ és olcsó selyemkendők, melyek 
g csatitérkép megvásárlását is fölöslegessé 
teszik, miután a kendőkre le vau pingálva 

e Tész orosz török háború szintere. Ta- 
£4,1 hatatlanul ez a legjobb, zsebre is gyűr
űt,; csatatérkép, újság olvasás közben 
akár hol előkaparható, feltéve, hogy gaz
dája háthamentes.

_A „Nemzeti Hirlap“ múlt vasárnapi
szama ugyancsak nagy izgatottságot keltett 
városunkban azon uégy hasábra terjedő 
híreivel, melyek szerint az osztrák magyar 
hadsereg Albrecht és József főhercegek ve
zérlete a lengyelek felszabad itása végett be
rukkolt Lengyelországba. Továbbá a király 
„eve alatt a lengyelekhez intézett s nekik 
szabadságot Ígérő proelamatiót, a cár le
köszönését, az oroszok tönkre tételét s több 
etl'élc kiváuatos eseményekről szóló hirt 
hozott. Utcákon, kávéházakban kézről kézre 
járt a lap, szájról szájra a hir. Mindenki 
a lapnak csak első oldalát olvasta. Vol
tak azonban, kik lehetetlennek tartották 
azt. hogy Ausztria Lengyelországnak sza
badságot ígérjen s kezdték tovább olvasni 
a lapot, melynek végén aztán egy pár sor
ban azt olvasták, hogy az első oldalon levő 
híreket a szerkesztő — csak  á l modt a .  
Képzelhetni, mily hirtelen szállott alá a 
könnyen hívők öröme s a külpolitikánkba 
belezett bizalma. No de már most azt kérd
jük : mire célzott a „N. 11.“ ? Reclamot 
akart csinálni ? Ezt elérte nagyon, mert 
az nap országszerte beszéltek a „Nemzeti 
Hírlap* ról, de hogy mit, azt nem tenné 
ki ablakába.

— Gabonakereskedőink és gazdánk fi- 
gyeluiébe. Figyelmeztetjük a t. e. közön
séget, hogy azon igazolványok, a melyek 
előmutatása mellett a budapesti IV. nem
zetközi gabonavásár látogatói 33'/s0/0- nyi 
utazáási dij-elengedésben részesülnek, csa
kis az 1 frtnyi belépti-jegy váltása ellené
ben adatnak ki. Felhivatuak tehát a t. c. 
gazdák, fóldmivelők, kereskedők, hogy a 
belépti jegyeket s igazolványokat a buda 
pesti tőzsde titkári hivatalában, a dijak 
lefizetése vagy beküldése mellet idejében 
rendeljék meg, minthogy belépti jegyek

utánvét mellett nem adatnak ki, s nem 
küldetnek.

— 1. Múlt vasárnapon búcsút vett vá
rosunktól Tipold Özséb cist. r. áldozár a 
pécsi főgymnasium rendes tanára, kit össze
sen Irt, Pécsett töltött 14 évi tanárkodá
sának jutalmául apátja a rend javaidal- 
uiához tartozó veszprémmegyei lókuti plé
bánia lelki ellátására innen elrendelt. — 
A távozó érdemteljes taufértiunak tisztele
tére számos tisztelője és barátja a polgári 
kasziuó helyiségében szombaton bucsues- 
télyt rendezett, melynek kedélyes folya
mában elmondott számos toast a búcsúzó 
tauarnak itiuságuuk nevelése körüli nem 
hervadandó érdemeit, elvesztése feletti fáj
dalom érzetet úgy a tanár, mint az őszinte 
jobárát és kedélyes társalgó ezentúli nél
külözése felett ttúltette elő. — Biztosítékát 
bírjak annak. hogy az uj plébános meg
változott működésének terén — a uépne- 
velés körül — sziutoly é r d e m b a b é r  o k á t  
ttl/.eud homlokára, minőket tőle elvárni fel
jogosítva vagyunk.

Holnap ( vasárnap) tartják meg a har
kányi fürdőben az Auua bált, mely az elő
készületek után Ítélve fényesen fog sike
rülni. Harkányban a t’Urdővendégek száma 
ez idő szerint a hat százat is meghaladja.

— Időjárás. Szerdán éjfélkor csendes, 
permetező eső eredt meg , mely reggelig 
tartott. a midőn aztán erős szél támadt, 
minek következtében a lég egy kissé meg- 
hüvösült. .

-  A vallás- és közoktatásügyi minisz- 
ter 15427. sz. alatt rendeletet intézett az 
összes tanfelügyelőkhöz, a melyben miud- 
egvike*t fe lh ív ja , hogy a gondozására bí
zott taukerületbeii létező uiindeu állami ele
mi- s államilag segélyzett felső nép- és 
polgári, nemkülönben az állami tanító- és 
tanitó-képezdékkel összekapcsolt elemi gya
korló iskolákban időről időre, megfelelő 
iskolai , illetőleg népkönyvtárt létrehozni 
igyekezzék. A költség az illető tanintéze
tek költségvetésén belől megtakarított üsz- 
szegbői fedezendő. (Nagyon sovány alap, 
a melyből aligha csak egy könyvtár is 
lóg alakulni.)

— „Szegény kisasszony! Még ma is 
remeg, pedig már harmad napja, hogy a 
baj érte. — No de tudom, hogy ezentúl 
hallgatni fog szavamra s nem megy többé 
az utcára olyan kötéltáncosok és utcai 
bukfenchányó komédiásokra való piros ru
hában! Jaj! csak hogy a lelkemadtával 
nagyobb veszedelem nem történt. Oh, óh ! 
légyen hála az Istennek I-4 E szavakat hal- 
tottuk tegnap, amint a főutcában sétáltunk. 
Hátra nézünk. Egy éltes asszonyság — 
valószínűleg kulcsáráé valamelyik nagyobb 
háznál — sopánkodik ilyképen egy másik 
asszonysághoz. Majd meg igyen folytatá: 
„Tudja lelkem, ha ott a buzatéren annak 
a kőfaragónak az udvara nyitva nincs, a 
uii kisasszonyunk alighanem drága életé
vel űzette volna meg különcködését. De 
tudom, azt a pipacs ruhát meg azt a há
lót nem veszi többé magára!'4 Hogy az 
asszonyság e szavai e hirszegény ivadban 
r,,ppantul folköltötték kíváncsiságunkat — 
Mondanunk sem kell. Ezt végig kell hall
ja  tűi, hátha valíinf pikánt, kedélyes — 
de nem: borzalmas és hajmeresztő eset 
lesz. A két asszonyság mintha csak észre 
vették volna szándékunkat, egy gyilkos 
pillantást vetve ránk, egy mellékutcába 
fértek, hol aztán egy em Hetes házba nyi
tottak be, melyből az est beálltáig sem 
láttuk őket kijöuui. Mit volt mit tennünk, 
a huzatérre a kőfaragóhoz mentünk, ki 
**táu csakugyan rémes dolgot beszélt el 
BekUnk; azt ugyanis, hogy egy mészáros 
éppen akkor vezetett erre egy bikát a vá- 
(5 'Hídhoz, a mint egy kisasszony (neve

maradjon titokban) harmad magával a te
mető felé sétálgatott- A bika a kisasszony 
pipacsszin ruhája által felingerkedve egy 
hatalmas ragaszkodással ellóditá magától 
a mészárost s tajtékzó dühvel egyenesen 
a vörös ruhás kiasszony felé iramodott. 
Volt zavar, sikoly és jajveszéklés. A há
rom nő lélekszakadva futott menhelyet ke
resendők, a bősz bika mind közelebbre ért 
hozzájuk, egy pillanat s megesik a legbor
zasztóbb szerencsétlenség, ha véletlenül 
nyitva nem áll a kőfaragótelep kapuja, 
melyen aztán a majdnem halálra ijedt höl
gyek beosontak s ott felhalmozott sírkövek 
mögé elrejtőztek. A bika megállt a kapu 
előtt, de nem látva az idegeit bántó pipacs- 
szinti alakot — szépen visszafordult s a 
mészárosnak is megadta magát, a meny
nyiben stoikus nyugalommal engedte ma
gát a vágóhidhoz vezettetni, nyilván azt 
gondolva megában: az okosabb enged. A 
kisasszony annyira megijedt ez alkalom
mal, hogy kocsin kellett őt haza szállítani. 
Útközben háromszor ájult el. A pipacsszinli 
ruhát azóta nem ölti többé magára.

— „A baranyamegyei gazd. egyesület!, 
által f. 1877. év szeptember 9-én szent-lő- 
rincen rendezendő lóverseny programmja.
I. S i k v c r s en y .  1. Részt vehet minden 4 
éves vagy 4 éven felüli ló, mely egy ba- 
ranyamegyei telkes gazda tulajdona. A tu 
lajdonos azomban lovát más által is lova- 
goltathatja. 2. Távolság 1609 méter (vagyis 
848'/, öl =  1 angol =  valamivel kevesebb, 
mint 7. postamérföld) mely is körben futta
tandó be. 3. Aki ezen futtatásban részt 
akar venni, tartozik magát augusztus 0-ig 
a következő helyek egyikén bejelenteni és 
pedig: Douászy Miklós urnái Pellérden — 
ifj. Nádosy István urnái Szent-Lőrincen — 
Éltető Józsefuél Nagy-Harsány — Kardos 
Kálmán urnái Hidasd — Pirkner Gyula 
urnái Mohács — Elversz Nándor urnái Na
rancs — Szily László urnái Mágocson. A 
nevezett időn túl pedig szeptember 8-dika 
déli 12 óráig az egyesület titkáránál (Pécs, 
siklósi utca 32. sz.) — A jelentésbe fog
lalandó a lakhely, a tulajdon bizonyítása 
(a községi elöljáróság által),  a ló neme, 
kora, színe és más ismertető jelei — és ha 
lehetséges, származása is. — 4) A futtatási 
tér a tárcsái puszta. — II. Ü g e t ő  v e r 
s en y .  1) Részt vehet minden 4-éves vagy 
4 éven fölüli ló, mely Baranyamegye vagy 
sz. kir. Pécs városa területén lakó polgár 
tulajdona. — 2) A távolság oda és vissza 
5120 meter (vagyis 2700 öl 3.18 angol 
mértföld). — 3) A tulajdonos maga hajt 
— a kocsizás időszerént történik kettős 
fogatban négykerekű, kétülésü kocsikban. 
A versenyzők egyenként indittatuak el. —
4) tla egyik vagy mindkét ló vágtatásba 
jő — azonnal vissza kell tartaui és Ismét 
ügetésbe átuieuni, mi ha 20 lépésnyi távol
ságra nem sikerül, a verseuybőli kizárást 
vonja maga után. Háromszori vágtatásba 
esés szintén kizárást vonz maga után. —
5) A pályatér s tárcsái és keresztesi pusz
tát elválasztó csapás (fasor) mely szeptem
ber 1 én kitüzetik s szeptember 5 ig bezá
rólag a versenyzők használatára bocsátta- 
tik. 6) Jelentkezési idő szeptember 1-ső 
nap déli 12 óráig az egyesületi titkárnál. 
7) A pályabér 10 frt. o. értékben állapít
tatott meg, mi is a bejelentésnél fizetendő 
le és vissza nem adatik. A bejött összeg 
az ügető verseuy dijjaira lesz fordítva. III. 
Vonóerő verseny p róba.  1) Résztvebet 
minden 4 éves és 4 éven felüli ló, mely 
Baranyamegye vagy sz. kir. Pécs városa 
területén lakó polgár tulajdona. 2) Távol
ság 100 meter (52.73 öl.) 3) A verseny tör
ténik kétfogatu — a megyében szokásos 
gazdasági kocsin — válszerszámmal. 4) A 
négy éves lónál 50 klgr. — vagy ha mind
kettő négy-négy éves, úgy 100 klgr., vagy
is egy métermázsa előny adatik. 5) Os
torral a hajtásra ösztönözni nem szabad.
6) Egyszeri megállás — azonuali megin
dítással — megengedtetik; de kétszeri meg
állás a versenybőli kizárást vonja maga 
után. 7) A vonó versenyre három külön
böző magas dij adatik; — ha azomban 
a vonó erőképesség az eredménynél egyen 
löknek mutatkoznék, úgy a dijjak összea
datván a felek közt egyenlő részben osz
tatnak ki. 8) Versenytér száraz időben a 
tárcsái csapás — inig ellenben beállott ned
ves időjárás mellett — a pécs-szenlőrinci 
országúton lesz az kijelelve.

— A „pécsi zenekar" á lta l ju lius hó 
30-án A „Casino" nyári-helyiségeiben a pécsi zene
egylet pártoló tagjai számára tartandó 5. zenees
télynek műsorozata: 1. Persa induló, Strarss J. 
‘2. Kisértés. Nyitány, Snppé. 3. Manuett a vonós- 
quintettból (először) Boccherini. 4. Auf dér Alm. 
Idylle (először) Jungmann. 5. Nyitány Dinorah 
operához, Meyerbeer. ti. 0 schöner Mai keringő 
(először) Strauss J. 7. Csók-Polka Galathé operából 
Suppé. rt. Dance marabre (haláltánc) Saint-Salns. 
Ezen műsorozat a tagok belépésénél igazolásul 
szolgai. A hangverseny után éjfélig táncmulatság. 
Kezdete esti 8'/„ órakor.

— Ilajnaid Lajos kalocsai érsek püs
pöki 25 éves jubileuma alkalmából a váci 
gymnasium számára 10,(XX) frtot adomá
nyozott, mely adomány célja, hogy a 
gymnasium nyolc osztályúvá emeltessék. 
Az érsek ezen gymuásiumon kezdé meg 
egykor tanéveit s most az egykori tauit- 
váuy bálás megemlékezése nyilatkozik.

— Oláh főispánt Bolgárországban 
már megteremtett az oda bebelyzett muszka 
főkormányzó, kinevezvén Cirka Miklóst 
Hirsovára. Készülnek is már az erdélyi 
összes Írni olvasni tudó oláhok — főis
pánnak — hajdúnak Bulgáriába! Boldog 
bolgárok, lesz nektek muszka cártok, ta
tár-kozák katonaságfok, görög papi és 
oláh hivatalnoki seregetek, mi kell még 
egyéb hozzá, hogy egy népet teljes para
dicsomi állapotra juttassanak. ^

— Egy tudományosan képzett fiatal 
ember, ki külföldön műegyetemet végzett

— szakmájába vágó taititásra vagy bár
milyen képzettségéhez mért foglalkozásra 
ajánlkozik Bővebbet c lap kiadóhivata
lában.

— A Csanádi püspök, mint a „T. LA 
Írják, miután már korábban egy nőnövel- 
dére tett hatvanezer forintnyi alapítványt, 
lrt72. évbeu pedig egy árvaleány házra 
alapnak 100,000 frtot ajándékozott, ezen 
alapot, mely egy alkalmas ház megvétele 
és felszerelése által tetemesen megfogyott, 
az eredeti 100,000 frtra kiegészítette. Ezen 
kívül a szűkén javadalmazott lelkészek 
segélyzési alapját saját szerzeményéből 
35,200 frtal gyarapította. íme a Csanádi 
egyházmegye érzi. hogy van p ü s p ö k e !

— Olasz mozgósítás Magyarországon. 
Az itt nem csekély számban tartózkodó 
hadköteles olasz alattvalókat, úgy az 1856. 
és 1857.-beu szülött és besorozott ifiakat 
mind behívta az olasz kormány; azt írják, 
hogy egy 80,(XX) főnyi hadtestet állítanak 
fel. Bedig Bismark azt tanácsolja az olasz 
nagykövetnek, hogy maradjon fen a ba
ráti’ viszony Ausztria-Magyarország és 
Olaszország közt, a bécsi olasz nagykövet 
pedig a „Wiener Zeitunk"-ban kürtölgeti 
békebiztositásáit!

— Nagyobb a hőség Spanyolországban 
mint nálunk, az ottani lapok Írják, hogy 
a madarak alig bírnak repülni a nagy hő
ségtől. — Sevillában a járda aszfaltja fel
olvadt. — Valljon ott is nem követi e a 
nagy hőség miatti sürü panaszos sóhajtá
sokat olyan jégveréses lehűtés, minőben 
julius 7-éu is részesültlluk ?

- Báró Baldácsi Antal, eddigi érdem- 
koszorúit még keveselvén elhatározta a 
fővárosban egy oly tápintézet alapítását, 
melyben a nyilvános iskolákat látogató 
tanulók vallás különbség nélkül teljes ellá 
tásou kívül jutáuyos havidij mellett a tan
tárgyakban! ismétlésben, nyelvek, szónok
lat, zene, műének, rajz, torna, vívás, lo
vaglás, úszás és tánc tanításban is része- 
sülendnek. — További értesitvéuyt ád Ko
vács Ödön ügyvéd (Bpest képiró utca 5. sz.)

— f  Englits Mária k. a. f. é. jul hó 
24-én életének 22-ik évében hosszas szen
vedés után jobb létre szenderült. Béke 
poraival! Kovácsics József óramüves e 
hó 26-án szívbaj következtében halt meg 
életének 35-ik évében. Béke hamvaira!

— Egy kis adóstatisztika. Az adófel- 
szólamlási bizottság a múlt héten fejezte 
be működését. A városunk területére bi
zottságilag kivetett egyenes adók követ
kező tételekben tüntethetők fel: Az összes
III. oszt. kereseti adó 42577 frt. 31 kr. 
Az egyletek és nyilvános számadásra kö
telezett vállalatok 57642 frt. 95 kr. A bá
nyák adója 16652 frt. 47 kr. Tisztviselők 
s állami tanintézeti tanárok 1832 frt. 12 kr. 
Pénziutézeti tisztviselők 500 frt. Tőke ka
matadó 14.854 frt. 34 kr. Összesen 133,950 
frt. 20 kr.

— Milyen idő lesz holnap? Van-e 
gazdaember, kit ez a kérdés mindenekfe- 
lett ne érdekelne? A különbség csak az, 
hogy nem tesznek megtudásaért semmit, 
mások pedig mindent elkövetnek a felele
tért. Ez utóbbiak közé tartoznak az osz
trák gazdasági egyesületek. Összekötte
tésbe lépuek a bécsi központi meteoroló
giai intézettel s innen táviratilag értesül
nek a napi uieteorologia tüueteiről; a nyert 
közleményt aztán tovább adják egyletük 
körében. A morva trllbaui gazdasági egye
sület annyira vitte, hogy magas pontokon 
felállított messzelátszó jelekkel tudatja a 
vidékkel, mi időjárás várható a meteoro
lógiai tünetek alapján. Az osztrák fóld- 
uiivelési minisztérium melegen felkarolta 
ez eszmét s remélhető, hogy esztendőre 
általános követésre talál a trübaui példa. 
— Központi uieteorologiai intézetünk ne- 
küuk is volna; gazdasági egyesületekben 
sincs hiány, de ily praktikus gondolatot 
még nem hallottunk róluk. — így írja az 
„Ellenőr." Jó lesz az illetőknek gondol
kodni e sorok felett.

— Egy botrányos per foglalkoztatja 
Róma közönségét. A perről jul. 4-röl a 
következőket távirják a „N. Fr. Pr.'-nek: 
A római polgári tszék előtt ma tartatott 
meg az első tárgyalás az Antonelli-perben. 
Lambertini grófné, az elhunyt Antonelli 
biboruok természetes leánya követeli a 
bibornok egész hagyatékát, mely 40 mil
lióra megy. A mai tárgyaláson a tanuk 
halgattattak ki, a kiknek a bibornok apa
ságát kellett volna bizonyitaniok. Az el
döntés 8 napra elhalasztatott. A vatican- 
ban nagy a felindulás. A pápa eddig 
semmit sem tudott Antonelli leányáról és 
Simeoni hasztalan igyekezett a bibornok 
fivéreit arra bírni, hogy a leánnyal kie
gyezzenek.

Rövid liirek.
— Gazdag koldus volt Kőhler A. nyug. 

cs. k. főhadnagy. Sauyarun töltötte napjait, 
panaszolván, hogy megélni képtelen for
mális koldulásból tengődött. Múlt héten 
meghalt Budán 85 éves korában. Lakásán 
hagyatékul 21,000 frtot találtak.

— A „pletyka"  megölte Grolmutz 
Mari csinos újpesti hajadont. Teli beszél
ték a szegény leány füleit barátnői (?) hogy 
szeretőjét és már is vőlegényét más leá
nyokkal látták. — Gyufa oldattal megmér
gezte magát.

Sikkasztó királyi ügyész. A nagybecs- 
kereki kir. alügyész állami pénzek sikkasz
tása miatt befogatott. — Kártyajáték szen- 
vedélyevitte rá a sikkasztásra, most majd 
ő álland vád alatt, ki annyi mást bevá
dolt! — Ez egyébként ismét egy a sok 
eset közül, mely a törvénykezési tisztvise
lők kinevezése körüli tapintatlauságot — 
hogy másként ne nevezzük — tanúsítja.

— A bibornoki collegium most 64. 
tagból áll, ezek közt csak öten élnek ollya-

nok, kiket már 16-ik Gergely pápa neve
zett ki IX. Pius pápa 121. bibornokot ne
vezett ki, de ezek közt csak 59. él, a főbbi 
már a rendkívül szívós életű pápa előtt 
ment el ad patres conscriptos A túlvilágon 
tehát majdan IX. Pius udvara elég fé
nyes lesz.

— A legközelebbi országos vásár itt 
Pécsett aug. hó 4. 5. és 6-án tartatik meg.

— A budapesti koronázási dombot az 
ottani szépészeti bizottság — szépészeti 
szempontból — elhordatja jeleulegi helyé
ről: a lánchidtérröl. A domb helyére kirá
lyunk lovagszobrát tervezik valamikorra.

— A mozgósítás előjeleként tekiutliető 
az is, hogy legutóbb „valamelyik ellenség" 
katonáinak egyeuruházatát ismertető ké
peket küldtek a hadparanesnokságokhoz. 
Muszka vagy török katonákat ̂ ábrázolnak e 
ezen képek — nem tudatik.

— A párisi kölcsönösen segélyző ma
gyar egylet egy menedékház építését ter
vezi, s e célból felhívásokat bocsátott ki, 
melyeket több hazai iutézetnek és a haza 
uevesebb enibereiuek megküldött a célból, 
hogy a tervet anyagilag támogassák. Óhaj
tandó, hogy e nemes igyekezetét siker 
koronázza.

— A székesfehérvári püspöki székre 
Pauer János székesfehérvári nagyprépost 
fog kineveztetni.

— A magyarországi közjegyzői kama
rák f. é. september hóra egy Budapesten 
megtartandó közjegyzői értekezletet tervez
nek.

— A muszkák ellentétben a szentpé
tervári kormány biztosításával, kövekkel 
telt hajókat sülyeztettek el a Duna med
rébe, miáltal a dunai közlekedés elé oly 
akadályt gördítettek, hogy azt a háború 
befejezte után sem lehet majd elhárítani.

—„ ^  párizsi közkiállitás tárgyábau 
működő pécsvidéki bizottságnál összesen 
30 kiállító jelentkezett.

— Iparos kiállítást redeznek septenib.
9—II. napjain Aradon, de a kiállítás csak 
az Arad város területén foglalkozó segé
dek és tanoncok munkáira fog szorítkozni. 
A kiállítás alkalmával dijak is osztatnak ki. 
(A pécsi iparosoktól mikor érünk ilyent?)

— A pólai cs. k. kikötői tengernökség 
hirdetményt bocsátott ki a hadtengerészet- 
hez felveendő hajó-suhaueokra vonatkozó
lag; felvétetnek oly ifjak, kik életkoruk 
15-ik évét betöltötték, de a 17-et még meg 
nem haladták. Bővebb felvilágosítást a ka
pitányi hivatalban nyerhetni.

I R O D A L O M .

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

Pécsett Valeutln Károly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor" felett) 

Kalnictky Endre. Nótán, vagy az asszony! hivatás 
tudománya 24 kr.

Kaszap A. Földrajz. 11-ik kötet: Amerika, 
Ausztrália 70 kr.

Kele Antal. Kritikai munkálatok a Uabelsberger 
M. és Holze F. gyorsirasi rendszerek felett 1 Irt 

Kiss A. A Szatmarmegyében tartott négy első pro
testáns zsinat végzései 50 kr.

Komjáthy Gy. 101 gyermekjáték leírását tartal
mazó játék-könyv 1 frt

Koroda Pál. Költői elbeszélések 1 frt
Dr. Lázár Gy. Az ozmán uralom története 

2 kötet 4 frt
Magyar helyesírás elvei és szabályai 20 kr.
Márki Sándor. Sarkad története 1 frt 25 kr. 
Mezei Ernő. Bolyongások az olasz ég alatt

1 frt 20 kr.
Miavecz L. 1867—7G-ban kiadott raagy. kir. tav- 

irászati rendeletek gyűjteménye 3 frt
Nagy A. Ifjúságunk elszilajulasa 30 kr.
Dr. Nemes Imre. Az emberi test és szellem viszo

nyának bölcsészete 2 frt
Pachtler G. 41. A humanitás halványa 2 köt. 3 frt 
Dr. Plósz Sándor. A magyar váltójog kézikönyve

2 frt 80 kr.
Sand Gy. Oésarine Regény 2 kötetben 2 frt 50 kr. 
Sólyom Jenó. Buda déli környéke és keserűvíz

forrásai 40 kr.
Szvorényi József Fejlődési tünemények a nyelv

ben 40 kr.
Találmányok könyve. 2-ik kötet 4 frt
Vambéry A. Vázlatok közép Ázsiából 1 frt GO kr. 
Várady A. Költemények GO kr.
Verbóczi I. Szónoklattan. 2-ik kiadas 1 frt 20 kr. 
Witt F. A légnyomás, két népszerű előadásban 40 kr. 
Witt F. A villanyossag, két népszerű előadás

ban 40 kr.
Dr. Lalay Pál. Halottkémi kalauz 80 kr.
Gróf Zichy Géza. Költemények 1 frt
Zlinszky Imre. A magyar telekkönyvi rendtartás

3 frt.
|H A  „ Közigazgatási lapok" f. e. 30. 

számának tartalma: A községi háztartás 
és a községi adók. Dr. Mariska Vilmostól 
— Közigazgatási szemle; A dohányos és 
a gazda közötti jogviszony. Zlinszky Im
rétől. — A prostitutio. — A főváros sze- 
gényügye. — Vegyesek. — Közigazga
tási döntvénytár. — Előfizetési ára félévre 
5 frt. Kiadó hivatala Franklin társulatnál.

=  Lcutéuyl Márk cist. r. aldozar a pécsi 
fógymn. ny. r. tanaranak „A mennyiségtan! fSId- 
rajz alapvonalai" című müve sajtó alatt van és 
aug. 25-én fog megjelenni. — Szerző ezen müvét 
a legjelesebb kútfők nyomán a fógymuasiumok 
8-ik osztálya számara irta és azon reményben van, 
hogy az úgy a tárgyalt anyag mennyisége, mint 
annak alapos mennyiségtani okadatolással párosult 
fejtegetése és célszerű, az iskolai év tartamához 
mért, tehát teljes bevégzését lehetővé tóvó beosz
tása tekintetében és a tanterv igényeinek teljesen 
megfelel.

== „Az utolsó Bobok", történeti regény, 
irta Pétery Károly. Három kötetben jelent meg 
és megrendelhető az „Egyetértés" kiadó hivatalá
ban: Budapest, himzó-utca 1. sz. — Ezen regény, 
mely az „Egyetértés" tárcájában jelent meg elő
ször, hosszú idő óta ismét oly mű, mely e nem
ből nem csak mulattat", hanem m'gyár és haza

fias irányánál fogva minden müveit magyar család
nak melegen ajánlható. A: ir> tolla egyibirán: 
remekelt e müvében, mely ótót már mo,t is az 
első magyar regényírók soraba emelte. Ára a 3 
kötetnek 3 frt.

KÖZG AZ D ÁS Z A T .
Hirdetmény. Ezennel ismételten figyel

meztetjük a t. c. közöuséget hogy azon 
igazolványok, a melyek előmutatása mel
lett a budapesti IV. nemzetközi gabonává 
sár látogatói 33Vs%-nyi utazási dij-eleu- 
gedésben részesülnek, csakis az 1 frtnyi 
belépti-jegy váltása ellenében adatnak ki. 
Felhivatnak tehát a t. c. gazdák, földmi- 
velők, kereskedők s általában a gabona 
vásár összes látogatói, hogy a belépti je
gyeket s igazolványokat a tőzsde titkári 
hivatalában, a dijak lefizetése vagy bekül
dése mellett, idejében rendeljék meg, mint
hogy belépti-jegyek utánvét mellett nem 
adatnak ki, s nem küldetnek. Hasonlóké- 
l>en azon t. c gazdák és kereskedők is, 
a kik a gabonavásáron külön helyekre 
(10 forintnyi dij mellett) számot tartanak, 
e végett idejében jelentkezni és intézkedni 
szíveskedjenek, mivel ily külön helyeknek 
csakis korlátolt száma áll rendelkezésre. 
Végre felemlítjük, hogy a gabonavásárra 
vonatkozó meghivási nyomtatványok ma
gyar, francia és német nyelveu a titkári 
hivatalában kaphatók. Budapest, 1877. ju
lius hó 21-én. A pesti áru- és értéktőzsde 
gabouavásári bizottsága.

GABONA ÁRAK
a f. é. julius hó 21-én tartott hetivásáron.

I.oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 11.50 ft. 11.25 ft. 11.—
Kétszeres „ „ „ 9.59 „ 9.— „
Rozs „ 8.40 „ 8 . -
Árpa e 6. „ .—  „ — .—
Zab „ 7.30 „
Kukoricza „ 8.— „ 7.60 „ —

Hajdina 100 klg. ft .—.—
Széna .  r * 3.30
Szalma .  n r 1.50

Szerkesztői ü zen e tek .
Tek. S. L. urnák Mohács. Lapunk a kiadói 

könyv szerint júliusban rendesen küldetett, a pos- 
1 tai tévedéseket és hibákat csak úgy orvosolhatjuk 

némileg, ha a tisztelt előfizetők azonnal felszól- 
lalnak. A felszóllalas ugyan dij nélkül eszközlendő 
a postahivatalok által, de ez bosszant ) körűim -- 
nyességekkel jár, legegyszerűbb és legrövidebb 
útja a szerkesztőségnek figyelmeztetése egy 2 kros 
levelező lapon.

Büküssti válasz Írójának. A bnkösdi levél
ben sem ön, sem más személye sértve nem lett, a 
kocsisokról is csak annyit mond a levél, hogy ré
szegek voltak. — ön tehát legkevésbé sincs feljo
gosítva, a levél Írója ellen a nyilvánosság előtt 
durva, személyeskedő kifakadásokkal élni, annál 
kevésbé, mivel lényegében a leirt szerencsétlensé
gek megtörténtét maga is elismeri. Tanuljou előbb 
állásához illő tisztességes irmodort, ha azt igényli, 
hogy közleményének hely adassék, e célra pedig 
ajánljuk tisztességes irmoioru lapok olvasásit.

„I. Arbeiter-, Kranken- uul Inv aliden- 
Verein" Pécs. Az olyan egylet, melynek tagja |  
egy-két bevándorlóit kolomposon kívül csupa ma
gyarok s mégis német ügykezelést vezet, évi jelen - 
tését csak német nyelveu adja ki s egy magyar 
lap szerkesztőségéhez németül irt megkeresvényt 
intéz: az miattunk bátrán elpusztulhat, nem hogy 
valamely érdekét védjük. Különben jegyezzék meg, 
hogy a magyar sajtó nem szolgál olyan német 
aspiratióknak, mint a milyenek az önök egyletében 
tapasztalhatók.

B. Pécsett 1200 lakosra esik egy orvos és 
G500 lakosra egy gyógyszertar.

K. Z. Legközelebb sorát ejtjük.
S. Y. Ha koronkint tudósításokat küld vidé

kéről: a legszívesebben küldjük meg önnek a lapot.

NAGYFKRENCZ
laptulajdonos.

U A K 8C H  EMI I ;  K I S J fi Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

Hirdetések.
Ma vasárnap fog a Lakitskaszár- 
nyával szemben uj, úgynevezett

Czirják-féle

magnyittatni, mely alkalommal 
a városi zenekar fog zenélni.

Belépti dij személyenként 
10 kr. Kezdete 8 érakor este.

Hirdetmény,
Alólirott, hegyi pincéjében, siklósi he

gyen saját szellőjén 1873. 1874. és 1875 Ik 
években termelt, legjobb minőségű s gon
dosan kezelt 120 akó

nehéz veres borait;
úgy 1875-ik évről 65 akó

siller bort
és 1873. 1874. és 1875-ik évről 70 akó

fehér borait
— hordó nélkül — tömegesen, s jutányos 
áron eladja; a venni szándékozók alolirott 
tulajdonoshoz intézett bérmentes leveleik 
után a borok áráról tudomást vehetnek.

S i k l ó s  1877. julius 17-én. 
185(3—2) Szabó K á r o ly  ügyvéd.



•*8 .
Trenschinerl.W. Pécsett. |%fr

T. e.
Vau szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy

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

rondkivíil leszállított árakon adatnak el.
Kiilünösen figyelmeztetem a t. c. közönséget a legújabb n ő i  r u h a 

szö v e te k  roppant választékára cheviot-, rips-, patent-lüstre-, cachmir-, 
tirno-, flanelt- és posztó-szövetekből, továbbá: Barege, Peroálok és minden
féle mosószövetek bő készletére. Végre a legjobb hírben álló gyárakból való 
l öszön- és asztalnemüekre; u. m.: valódi rumburgi gyolcs s 4 és 94 szélesség
ben lepedők, szalvéták, törlőkendők, zsinór- és piké-barchet, szőnyegek, pokró- 
ezok és takarók, valamint minden c szakba vágó cikkekre.

Folyó évi J u l i  u s  3 5 - tő l  kezdve üzlethelyiségem a Széchényi - 
téren, K i b a y  kávéház erkélye alatt leeud, 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
160 (0—T»» T re iif tc h in e r  I .  W .

Egy liat lóerojii jó 
karban lévő

Hirdetmény.

cséplőgép
A pécsi kir. törvényszék 7257/1877 

szánni végzése folytán — vagyonbukott 
ltózinger Károly-tele csődtömegből tart- 
hatlanságuk miatt, nyers és kikészetett 

j bőrök és egyéb ingóságok f. évi augusz-
( szöglibon (ii.p.) Pécs I,u* hi f,3; * " 08 a1kfvet.ke? na|,,,k',anp  V I /  i reggeli í* órakor a helyszínűén — siklósi
( . J j j l J j l  1S9 (3—1) | utcza Kózingerféle házban el fognak ár-

- ' I vereztetni.
Krtekozhotni a szám- Kelt Pécsett 

tartóságnál ugyanott. 191 d-o kir-Sffiidöít*yz5

(iazdaasszonyoknak fontos!
184 (t>—2|

ke

Szabadalm azott angol mosó por
l o n d o n i  B r i i s s  ( í J u i l i u m e  f*  IAps h

gyárából. í
'ászon, starting, mouslin, shatvlok, merino, festett, pamut szövetek és szönye- j

gek stb. mosására.
K/en jel.'s készítmény a fehérneműt szehliiti, a nélkül, hogy ártalmas legyen, úgy a 

inin.it, mint a kéltséget kevesbíti s ezért mindenüttt, a hol alkalmaztatott, egyhangú elis- ij
É gj csom ag á ra  K k ra jc á r .

, I O I I \ S O \  jj

angol szab. keményitö-fénye
teh'-rnemiinek. különösen liliom írni rs férti-fehérnemfiek, úgymint ingniuk gallérok, 'u 
/ellik stb.. kitünően szép lényt kölcsönöz, azokat vakító fehérré, kéménnyé s rugn- 2 

nyossi teszi. Kgy csomag Ara -0 es 40 krajcár us/.tr. ért. t
Főraktár Magyarország s a magyar korona tartományai részére ^

Wimmer József fainál Pozsonyban. ’i

Figyelmeztetés hamisítás ellen !
A7 általunk ö év előtt kereskedésbe hozott Anifol szab. mosópor* -mik úgymint az 

-t11 j 1 * 1 szab kein n> iíof-nyitok általánosul ismert jnsiga, s eddig folyton növekedett fo- 
gv.tsztasa, egyik osztrák kereskedő lnz.it arra indította, hogy a használati utasít is alig észre ^ 
w li. t vált*i/tat is.iv.il, éá ugyan izmi kiállítás mellett eg szeil kőzőiis ges minős gd ké- 

t /itui'nwket juttat>tt forgalomba s teljes (fSal olAs eszközlése végett, a csomagokon még  ̂
az angol gyárosok védjegyet is ut.mozti. A

Minthogy ezen osztrák luz tevékenységét kivulő szeretettel az alulírottak kér eske<lései 3  
k r- > terjeszti ki, szükségesnek latjuk a t. e. közönséget óva arra figyelmeztetni, hogy a 
valódi .Iliiről s7.itb. mosópor és az angol szab. kéményi(ő fény csakis alulirttaknal kapható, oj 
niint kik Magyarországban e/en két készítményre a t ibizomanyt egyedül hiriak. ■«;

W im m er József fiai Pozsonyban. |
Megrendeléseket utánvét mellett elfogad .M olnár M iit. ur I V c c t t .  j:

Cs

*
i

2729 az. 
polg.1877

A r Barauyaraegye takarék és liitel- 
bank“ 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 ij-a értel
mében leendő megbalgatására, ezen kir. 
törvényszéknél, az előadó hivatalos helye- 
ségeiben határidőül f. év i huriiwzI us 
h ó  Ib ik  n a p j á n a k  re g g e li  !• ó r á ja  
kitüzetik, melyre a hitelezők jelen hirdet
mény utján azzal idéztetnek, hogy a meg 
nem jelenő hitelezőről az fog feltétele/.tetni, 
hogy a kérelmezett leszállításhoz hozzá 
járul.

-4 Titkos betegségek 
'S'
jf  és azok következményei —
} |a  gyakorlati téren több mint 30 éven át 
HÍ szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen )# 
SL gyorsan és a szokott életmód megváltoz-

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

I

tatása nélkül gyógyittatnak. — Végre^ 
^2 kapható egy s z e r  a kellemetlen lá b - lz -  

z a d á s  ellen. — Rendel naponta 11-től 
1-óráig P é c s e t t ,  a Deákutcai 1-ső szá- 

1 mu házban. 150. (0—5)

\/t Levelekre gyorsan válaszoltatik. u

!
f T matoioni xa witN i

Ezen kitűnő stájer I.ithium
O I T Ú M .

bécsi és práczi egyetem

kiváló mértékben a kórházi használatban is 
lliil.itii7ik t*gy hivatalos elismerő okmány kézbesittetett, 

i / ;t8.ánvvizi t os/.t;ikaikbaii s betegeknél alkalmazták, kivétel 
i s hathatna használhatósága felől. A bécsi cs. k wiedeni kórház 
•*yi i ti-két. imdy valótli s]iecificum vérszegénység, hólvag- és vese- 
hiirutos hántalinainál.
egnt* há/.ionosa, szintén igen kedvezően nyilatkoztak Mindezen 
es elismerő h veb-k a vállalat igazgatóságánál mindenkinek meg-

, .... u J o d n á t i i n n i i  t (>/ik« nyildag) taitalnur/o vasas síivanyuviz a 
Kitűnő tekintélyei áltál Kmópáhan mint nniniin jelöltetik

Ez ásványvíz rendkívüli gyogyer»*jrt n mcsak hsi/i ha /̂tialatlrin. hanem 
kitüuteté. A cs k bécsi általános kozkórház igazgatósága által 
mely szerint ez intézet mindazon tanárai és Iőorvn*ai. kik « / a 
nélkül, mind kedvezően nyilatkoztak « fonás tulajdonsáén 
is kiváló dicsérettel ismerte el a nevezett fonás kitűnő g\ 
bajok ellen, valamint idült gyomor hurut és a nemi szervek 

Eeitersdorf tanár és l>r. Stohl, Schwarzenberg here 
bizonyítványok és nyilatkozatok, úgy mint számos köszönő 
tekintés végett rendelkezésre állnak

IVu ÍMolierdórrflxi.
i *,6 .?  f|1rr‘/'s'>*i» St4ters-vizlirz való napy linsonlő-.iy’ái ál lópva ny/liak Si ltcrs-iipk is nevezve, ipen kellemes flilitfi-ital 
h r f í i  v f r  f»n»ra letel s e lorrasrul mond ja. lmpy ennek rendes használata általa hetegsógeknek egész serege távol 
állatik. F. loriás kissé erősebb mint a német Selters, ennélfogva hatása is erősebb. Mindezen, a legelső tekintélyektől eredő,

V;U,- ' r Ó1 t t<kl, « vizek josaga és gvógyerejének legkiválóbb bizonyítéka ezek rendkívüli nagy ' fogyasztása, vnlaiuint ezek rendkiyitli kedveltsége a közönség előtt
Netáni hamisitások időelőtti megakadályozása végett az alólirott forrásigazgatóság ezennel kijelenti, hogy csak azon 

.'ifié v hUgarÓ1'i y az.altil,la megnevezett főraktárakban, vagy pedig ezek által közzétett viszonteladóknál áiusit-
, 11 lu \  a fotelt vevők a forrásvizek vevést* vagy megrendelése alkalmával ezek nemének pontos meg- 

iclólesére ügyeim, nehogy a használat czélja elhibázva legyen n e
f  \ \ szl -lomizi forrás-vállahif.

Kizárólagos raktár Magyarhonban:
R fidocsay é s  Bány^y-nO  B u d a p e s t e n  ős W in m er  J ó z s e f  f i ai nál  ro z so m b a n .
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Árverési hirdetmény,
Vagyoubukott Hiller Gáborué csőd

tömeg választmánya részéről közhírré té
tetik, hogy Krasznay Mihály, mint v. b. 
Kilik Mária férj. Hiller Gáborué csődtö- 
meggondnokának kérelme folytáu a neve
zett csődtömeghez tartozó a pécsi 309. sz. 
tjkben felvett 630 hszsz. 410 sorszámú a 
Mária-ntcában levő ház és hozzá tartozó 
udvartér 18.000 írt. o. é. becsár kikiáltása 
s az alább következő feltételek alatt köz- 

j árverésen eladatni rendeltetvén, arra az 
árverésnek becsáron alóli eszközlésére má
sodik határnapul 1S77. j u l .  3 0 .  n a p ja  
mindenkor a pécsi kir. törvényszék tkkvi 
irodájában <1. e .  lO  ó r á r a  kitüzetik.

Feltételek:

1. Az árverés kezdetével a becsár 
10°|0, vagyis 1800 írt bánatpénzül az á r
verező biró kezére leteendő, mely a vevő
től az utolsó vételári részletbe számítás 
mellett visszatartatván, ez tartozik a vételár 
‘:4 részét az árverés után három hó alatt,
14 részét az árveréstől számftaudó hat hó
nap és 14 részét az árveréstől számítandó 
kilenc hónap alatt és ’ 4 részét egy év 
alatt, mégis az összes részletet mindenkor 
t>°0 kamatokkal ezen tszéknél 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 igé-

I retre s igy a második árverés beszüntetése 
iránti jog a választmánynak fenntartatik.

5. Felszólittatnak a jelzálogos hitele- 
[ zők, hogy kik nem ezen tkkvi hatóság 
I székhelyén, vagy annak közelében laknak,
, a vételár felosztása alkalmával leendő kép- 
| viseltetésök végett ezen hatóság székhelyén 
j megbízottat rendeljenek s azok nevét és la

kását az eladásig jelentsék be, ellenkező 
esetben a hivatalból kinevezendő gondnok 

j által fognak képviseltetni.

6. Végre felhivatnak mindazok, kik a 
| lefoglalt javak iránt tulajdoni vagy más 
I igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvénye-
I sithetni vélnék, igénykereseteiket jelen hir- 
| detméuy közzétételének utolsó napjától szá- 
I mitandó 15 nap alatt, elsőbbségi bejelent- 

vényeiket pedig ingóságokra nézve az 
I árverés kezdetéig, habár külön értesítést 

nem vettek is, ezen tkkönyvi hatóságnál 
j benyújtsák, különben azok a végrehajtás 
| folyamát nem gátolván, egyedül a vételár 
1 fölöslegére fognak utasittatni.

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

Kiadta:
K rasznay .Mihály,

tömeggondnok.
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Árverési hirdetmény.«/

Melynél fogva a vaiszlói vall. alap. 
uradalom számtartósága részéről ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a vaiszlói ura
dalomhoz tartozó
vaiszlói nagyvendéglő . . . 3112 ft.
hidvégi k o rc s m a .....................  615
besencei bormérésjog épület nélkül 230 ”
monyorócskai csárda.....................251 ”
kikiáltási ár mellett 1877. évi october 
hó 1-től, illetőleg 1878. évi januárius 1-től 
három egymásután következő évre zárt 
ajánlati verseny utján h aszon b érb e  
fognak adatni; az ezen bérletre vonatkozó 
50 kros bélyeggel és 10°/0 bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlatok f. évi a u g u sztu s  
5-én  d élu tán i 6  órá ig  a számtar
tóságnál,— a hol az árverési, illetőleg 
szerződési feltételek a hivatalos órák alatt 
naponta betekinthetők, — lesznek áta- 
dandók.

Hátralékban lévő haszonbérlők, vagy 
az uradalommal perben álló felek kizá
ratnak.

A feltételektől eltérő vagy időntúl be
érkezett, ugyszinte utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek.

Az ajánlatok felbontása f. évi aug. G- 
kán d. e. 10 órakor fog az uradalmi 
számtartosági irodában nyilvánosan meg
történni. °

Mely időre az érdekeltek ezennel 
meghivatnak.

Vaiszlón 1877. julius 18-án.

Kir. alagitványi számtatrtóság.

Höl gyeknek
ajánlható az általánosan 

elismert s hivatalosan megvizsgált
ártalmatlan valódi

m i r n m
Sí

e* 8

_____ Ezen világhírű és felülmúlhatatlan
bórszépitószer pillanat alatt a legszebb, leí- 
terinészetesb ilju arcsziut idézi elé, a bért 
fehéríti, Irissiti es linomitja, a lég behatá
saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idó 
alatt szeplöt, majfoltokat, orrvöröaségct s a 
bór minden tisztatalansagait * a rizsport, va
lamint minden kendózószert fölöslegessé tesz.

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50 
Kis „ frt 1.50

Kapható valódi minőségben
Pécsett: Sipőc István 11 r

gyógyszertárában.
Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít

S c l iw a rz  H e u r i c k
központi szétküldési raktára 

BUDAPEST,
Mária Valeria-ntcza 9.

Nyomatott Taiza Mihálynál Pécsett 1877.


