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Aikotmányosdi játék.’
A magyar országgyűlésnek pa

rancsol a „szabadelvűdnek csúfolt 
kormánypárt, ennek parancsol Tisza,

Tiszának Andrássy. Andrássy- 
nak a KaniariUa, — Kamarillának 
a Bismarck Gorcsakofi'-consortium. 
Benne vagyunk nyakig a vér és vas- 
alkotuiányosság, a kancsuka huma
nizmus fürdőjében, kegyelemből még 
be nem tömték szánkat, még léleg- 
ziink, még kiabálhatunk, azt mond
ják , úgy sem hallgat ránk senki, 
ezen kiabálás nem veszélyes, tesz
nek azért, a mit ők akarnak.

Rabló módra, orgyilkosként elő- 
leges háboru-Uzenet nélkül és világ
szerte ismert, még ürügynek is si
lány indokolással támadta meg az 
orosz zsarnok a népeinek szabadsá
got és egyenlő jogot biztositó törlik 
államot, évtizedekig előkészítve ezen 
orvtámadást szította pénzzel és iz
gató küldöncök által a lázadást a 
török hatalom ellen, a legközelebb
ről a magyar nemzet életérdekeibeu 
megtámadott bécsi külügyi hivatal 
egy árva szót uem emelt ezen gya
lázatos üzelmek ellen.

A magyar nemzet az, mely szív
vérével és anyagi áldozatokkal pe
csételte meg a pragmatika sanctiot, 
a magyar nemzet ezen nagylelkű 
ténye nélkül már egy század óta 
nem szerepelne az osztrák hatalom, 
szétzüllütt volna alkatelemeire, Ma 
gyarország szabad és független leuue, 
erkölcsileg és anyagilag hatalmas, 
nem szorulva senki szövetségére, 
senki támaszára; a magyar nemzet, 
mely ennyit áldozott a bécsi hata
lomnak, nem érdemelt annyit, hogy 
életérdekeinek megóvására egy jegy
zéket írtak volna Becsben.

Elkezdődött az orosz berontás 
Havasalföldre, az európai szerződé
sek tiltják ezt, az osztrák diploma- 
tia magyarról nem szólunk, mert 
ilyeu nincsen — egy szóval sem 
tiltakozott, — elfoglalták a szabad 
Dunát, megakadályozták milliókra 
menő kárunkra a hajózást, elzárták 
talán örökre a legbiztosabb duuator- 
kolatot, az osztrák külügyi hivatal 
tétleu nézte, a magyar országgyűlés 
félreérthetleuül nyilatkozott azon 
iráuy felől, melynek követését ki 
vánja, becsben megmaradnak a 
semlegesség, oly semlegesség mellett,

mely minden tekiutetben kedvez az 
orosznak, és a hol esik lehetett 
ártott a töröknek.

Neki kezdett az emberi érzetből 
kivetkezett orosz hóhérok csordája 
legfelsőbb utasításból a török lakosság 
kiirtásához, ezrenkint folyt a fegy
vertelenül menekvő aggok, gyerme
kek, nők vére, a neki dühödött fel- 
pálinkázott vérebek kifáradtak a 
gyilkolásban, összeterelték templo
mokba a mohamedán lakosságot és 
elevenen elégették, elkövettek annyi 
szörnytettet, hogy azok tizezredrésze 
is elég lett volna arra, hogy Bécs- 
ben kötelességüknek felismerniük 
kellett volna, azonnal a hadsereget 
Havasalföldre indítani, az orosz ha
talmat tönkre verni s miudenkorri 
tehetienné tenni, — egész Magyaror
szág népgyiilésein sürgette ezt.

Bécsböl egy katonát sem mozdí
tottak meg, egy betűt sem Írtak.

Történt azonban, hogy az orosz 
bakók hajmeresztő kegyetlenségei
nek szemléletén felháborodott nehány 
török katona, és pedig a nem rendes 
hadsereghez tartozó katona igazsá
gos bosszútól lihegve, tovább ment 
a legyőzött orosz fegyveresek elleni 
megtorlásban, mint azt a müveit né
pek hadviselési szabályai engedik 
és jött Berlinből Bisinark parancsa, 
a bécsi külügyi hivatal pedig, mely
nek látszólagos feje Andrássy, kit 
magyarunk mondanak, ki életét Ab
dái-Medjid szultán nemes gondolko
zásának köszönheti, a bécsi kül
ügyi hivatal pedig azonnal tétovázás 
nélkül kiadja az utasítást a kon
stantinápolyi követségnek, hogy a 
genfi egyezmény megsértése miatt 
tiltakozzék a portánál!

Hogy- Andrássy Tisza mibe sem 
veszik a magyar nemzet létérdekeit, 
nem hallgatnak annak kifejezett aka
ratára, azon nem ütköztünk meg, 
mert a kik tíz év óta vezetik az 
ország ügyeit oly irányban , mely 
azt teljesen tönkre teszi, a k i ; ha
talmukat oly eszközökkel tartják fen, 
minőkkel ők, — azoktól mást nem 
várunk ; hogy' a reájuk háramlaudó 
súlyos felelőségtől sem riadnak visz- 
sza, azt is felfoghatjuk azon kön
nyelműségből, melylyel az ország 
és birodalom ügyeit vezetik, de hogy 
íuegengedtessék Audrássynak a ket
tős monarchiát az orosz-porosz szö
vetség satellesévé lealázni, azt fel

séges uralkodó házunk ősrégi múlt
jával és büszkeségével ép oly meg- 
egyezlietlenuek tartjuk , miut meg 
nem egyeztethető az ezer éves ma
gyar nemzet aspirátióival.

Fanyar, rothadt gyümölcse ez is 
az 1867. évben inaugurált ámításra 
alapított, ámítással fentartott álal- 
kotmányosságnak, mert ime még ott 
is, hol félreérthetleuül találkozik az 
uralkodó ház érdeke a kormáuypál- 
eája alatti összes országok és nem
zetek jól felfogott érdekével, még ott 
is felülkerekednek a katonai klikk
nek szláv elemei, melyek kifelé gra- 
vitálnak, az alkotmányos kormány
zatnak , a szabadságnak eskütt el
lenségei és a kettős monarchiát fel
oszlása felé viszik.

A kettős monarchiában élő számba 
veendő szláv nemzetek és nemzeti
ségek érdekei nem gravitálnak az 
orosz hatalom felé, egyik sem óhajtja 
a törvényileg biztosított, habár tett- 
leg sokban hiányos alkotmányt az 
orosz önkényuralommal, a szabad
ságot a kancsukával felcserélni, egye
dül a szláv katonai és hivatalnoki 
körök azok, melyek a muszka ön
kényuralomtól hatalmuk nagyobbi- 
tását. és alárendeltjeik korlátlan zsa- 
rolhatását reményük. Jelszavuk szol
gának lenni felfelé, hogy annál in
kább zsarnokoskodhassanak lefelé, 
ezen elemek azok, melyek nem szé- 
gyenlenék az osztrák-magyar nagy
hatalmat oda lealázni, hogy engedel
mes vazallként lépjeu sorompóba az 
orosz orgyilkosok és gyújtogatok 
oltalmára.

Hétfőn tartott miniszter-
tárnicsban az. összes kiegyezési kérdéseket 
tárgyalták, Mazuraiiics báli résztvett a 
szombati minisztertanácsban is és hétfőn 
estve haza utazott. A liorv&t országgyűlés 
szept. 3 áu ill össze. — Tisza és Trelórt 
miniszterek bucsujárása Béesbe a kiegye
zési kérdésekben ismét megindult. A német 
vámügyi tárgyalások még uem fejeztetvén 
be a magyar képviselő ház vámügyi bizott
sága szept. 30-iki ülése a törvényjavasla
tot még nem veheti tárgyalás alá.

Andrássy gr. éis Bismarck 
herceg tervbe vett találkozása ioglalkod- 
tatja nagyban a politikai köröket. — Ber
lini távirat szerint a találkozás bizonyos; 
elleuben a „Times" bécsi levelezője sze
rint semmi sincs belőle 8 az egész csak 
koholt hir.

— I'est-Kis Kiiumegye aug.
2‘J-éu Gulluer Gyula indítványára Tisza 
Lajos egyetlen szavazata ellenében egy
hangúlag elhatározta a kormányhoz iuté-

T Á R C A .
Alkonyaikor.

1.

jpWban ég búcsú csókja a napnak 
Tetejében sudár magas toronynak,

, Alkonyodik, innen onnan este lesz 
l.ecsendesül a vidékén minden nesz.
tlűs ligetben, patak te lett bokrocskan 
Most sírja el budalat a csalogány. 
Búdalatól szerelemre gyűl a szív, 
.Mert abban is a szerelem ami vív.

II.

Volt leányka, kit szerettem egykoron 
S elfeledni a hűtelent nem tudom;
Ha leszáll a szürkületnek harmatja 
Szemen akkor tüzkönyiiit hullatja. 
Hulljatok csak úgy, mint zápor özöne 
Hull le vészes viharok közt a földre: 
Mossátok el, égessétek semmivé 
Lzt a szivet, a mely most már senkié!

Ifj. Várady Ferenc.

A. négyezer dollár.
.disz üclladonna Hamson egész esipke- 

és gazefelhőbe burkolva lépdelt végig a 
lé|»esőzeteu. A puha szőnyeg elnémította 
a gyenge zajt is, melyet ruganyos léptei 
okoztak, s atlasz cipőinek csikorgása a 
tücsök csiripolásához hasonlított.

Ruházata a now-yorki Broadway első 
nőszobájáuak terméből való volt.

Csakúgy repült tovább Misz Bella- 
donna sötét zöldes öltönyében, melyet ég
kék szalagok diszitének; a csinos kis ka
lapon 8tructoll volt ékül és a kalap alól

a legszebb 17 éves főcske kandikált elő, 
melyet valaha láttál, kedves olvasóm.

— Sbopping ma, itt az idő! — monda 
vékony s éles hanggal egy kövér alak, 
sárga atlasz ruhában, hinta székeli ülve 
és kimerült szemekkel tekintett végig a 
lányka aetheri alakján és alabastrom arcán.

A szoba telve volt drágaságokkal a 
legizléstelenebb összeállításban.

— Hallod Belly! — monda a kövér 
alak, ki a mama volt, oly hangon, minőt 
egy repedt fazék ad, — Mister llugh itt volt.

— S nyilatkozott? — kérdő ásitozva 
a sötétzöld szilz, mialatt keztyüit igazitá.

A keztyük a legújabb divat szerint 
réceláb sárgák voltak.

— Nyilatkozott! — felelt a mama, mi
alatt hintaszékén ismét egyet lökött.

— S Mister Cameron? — kérdé újra 
a lány némi érdeklődéssel.

— Utáuna volt itt.
— Hogy . . .
— Szinte kezedet kérje meg. Igen, 

mindkettő megkért.
— És te mama ?
— Azt mondtam, hogy megfogom a 

dolgot gondolni. Ezt csak formából tettem, 
mert hisz itt nincs meggondolni való.

— Mister llugh dohányt tesz szájába!
— monda a leány.

— És 4000 dollár évi jövedelme van!
— felelt az anya, csodálkozással tekintve 
leányára.

— Atyja egykor macskabőrrel keres- 
kedett!

_ És niint nevezetes bőrkereskedő
balt meg — végzé szavait Hamson asszony 
oly nyomatékkai, hogy keletről délnyu
gatra húzódott.

_ Mister Cameron csinosabb, mint
Mister llugh és jó családból származik!

veté még oda Misz Belladonua, anyja azou- 
bau nagy megerőltetéssel felugrott és ki
áltott:

— Mi szabad országban élüuk. Csak 
az arany ad tekintélyt. Mister Cameronnak 
éveukiut csak 2000 dollárja van. Tehát 
Belly te — — — —

— A 4000 dollárt választom, az bi
zonyos!

— Te számítasz, Belly; te okos, szép 
gyermek, jer szivemre!

** *
— Holla, James te vén fickó, már 

nyolc nap óta nem láttalak. Valami újat 
akarok mondani. Nem volna jó, ha néhány 
pezsgőnek nyakát tömők?

E találkozás a Wallstreetben volt, há
rom férfiú nemsokára egy vendéglőben ült.

— He, James! — monda ismét az 
egyik, mialatt uagy ügyességgel bontott 
fel egy Massacbusetts-osztrigát — mit szólsz 
hozzá, vőlegény vagyok!

— By Jőve, te, Jonuy? — és ki a 
választott ?

— Hogy ki, fiam? A legszebb lény 
az egész Broadway-ban!

— Bab, a régi nóta; a nevét kíván
ná m tudni.

— Tehát ügyelj: Neve: Misz Bella- 
donna Hamson.

Ezzel nagy kedvvel ürített egy pohár 
pezsgőt.

Erre Mister Cameron mintha kígyó 
csípte volna meg, felugrott és poharát uagy 
káromkodva a földhöz csapta.

A két társ csodálkozva pillantott fel.
— Holla James, megbolondultál? — 

kérdé Mister llugh.
— Még nem — felelt ez, szemeit tö- 

rülgetve. — Hanem szeretném azt látni,

zendő feliratban kérelmezni, hogy minden 
rendelkezésére álló eszközzel — a viszo
nyokhoz mérten, a monarchia hadierej ének 
igénybe vételével is hasson oda, miszerint 
az orosz terjeszkedési vágyak teljesülése 
megakadályoztassék valamint, visszautasi- 
tassék minden oly politikai irányzat, mely 
bármily cim alatt az európai török biro
dalom területi épségének csorbítását vonná 
maga után.

— Az orosz terjeszkedés ét
barbárságok elleni erélyes actiót sürgető 
népgylllések tartattak Máté-Szalkán, Lic- 
házán, Ungvári, Kunszentmártoniján, Nagy- 
Károlyban, Győrött, Székely-Udvarhelyen, 
Somogymegyében e héten készültek nagy
szerű népgyülésre, Tolnamegye központján 
mélyen alusznak, mit e kánikulai bőségben 
csodálni nem lehet.

— A horvát országgyűlés ta
nácskozásának tárgyát a költségvetésen 
kívül a városok és községek rendezése ké- 
pezendi. A kormányi javaslat szerint több 
helységeket magukban foglaló 10—15,000 
lélekszámú községek fejét a kormány ne
vezi ki és kész fizetéssel látandja el, lesz 
azonkívül a községeknek jegyzőjük, pénz
tárnokuk és a hol lehet ügyészük is.

— A liorvát országos kormány 
sürgeti a horvát és horvát végvidéki leg
főbb itélőszékek egyesítését, miut az egy 
1875. évi kir. leiratban megígérve lett, 
Molliuáry tábornok ezt határozottan ellenzi, 
úgyszinte erősen áll azon elhatározása mel
lett, hogy a magyar vasúti tervezet ke
resztülvitelében részt nem vesz. — Hírlik, 
hogy a makrancos táborunk úr két bóra 
szabadságolva lesz. — Ez azután nagy
szerű elégtétel a magyar kormánynak, ki 
is becsülné többre, ha maga sem tartja 
magát nagyobbra?

—• A Karaitsebes-orsoval vas-
utvonal 1878. január közepéig teljesen 
elkészül, de a román csatlakozás kiépítése 
egészen (Vnnkadt, ki fogja az ebből szár
mazandó károkat pótolui? arról most nem 
Írnak még.

— A galíciai tartománygyiU
lésen keddeu vették tol a felirati vitát. A 
lengyel kör változatlanul fogadja el a ja
vaslatot, kivéve a keleti bábomra vonat
kozó részt, melyet ez alakban változtattak 
meg. „A nemzeti jogok, továbbá a vallás, 
lajegyesités helyreállításának megoldásá
val véres bábom töri ki monarchiánk ha
táraim Ez a háború oly törekvésekről 
emelte le a fátyolt, melyeknek végcélja 
minden szláv uépuek leigázása a pauszla- 
vismus nevében. Úgy e törekvések, mint 
a megvalósításukra fordított eszközök is 
veszélyt foglalnak magukban az osztrák 
magyar monarchia ellen. Azt a bizalmat 
tápláljuk, hogy a kormány nem fog oly 
ösvényre lépni, mely e törekvések győzel
mét megköuyithetué. Ez aggodalmas irány
zat ellen egyesegyediil azok a szláv népek 
képezhetik a bástyát, melyek nemzeti ün- 
állásukról uem moudauak le. A lengyel 
nemzet pedig btl marad századokon át 
történelme által megerősített hivatásához, 
és számtalan áldozatainak és meg nem 
semmisített életrevalóságának és szeuvedé-
kiuek szeme nem káprázik, ha ily világos 
lesz egyszerre agyában. Mit mondok vilá
gosság? prairie-égés!

— De hát ülj le, James és felelj, mi 
bajod?

— Jonuy, mondj le Belladonnáról.
— Menykő, James, furcsa legény vagy! 

Mi közöd Misz Ramsonhoz?
— Igen sok, Mister Hugh. Megkértem 

kezét — —
— S elutasítottak.
— Igen------ miattad. S miután nem

akarom tűrni, hogy valaki, felül rá bará
tom, terveimet meghiúsítsa — azért — ön 
érteni fog engem — Mister Hugh — — 
egyikünk felesleges a világon.

— Úgy kalkulálok — — egyikünk
nek el kell tlinui! — felelt Mister Hugh 
hideg vérrel és revolvere után nyúlt. — De 
mégis csúnya dolog, hogy egy volt bará
tomat lelőjem, mint valami hitvány Kowdyt. 
Kockázzunk.

Mister Hugh dobott elsőben. Halál- 
csend volt.

— Tizenhárom!
— Jó dobás! — mondá Mister Came

ron a kockáért nyúlva.
— Tizenkettő!
— Eltérek utatból Jonuy, — mondá 

Mister Cameron — egy óra múlva holt 
vagyok.

— Megálljának, geutlemenek! — szólt 
most közbe Mister Tnfton, ki eddig hall
gatagon nézte őket. Mit akarnak önök ? 
Illik ez valódi gentlemenhez ? Egy nőért 
emberélet! Elhiszik önök nekem, hogy 
praetikus ember vagyok? Igen? Nos, én 
tehát azt mondom önöknek, hogy Bella- 
donna azért megy Mister Ilughtíoz, mert 
4000 dollár évi jövedelme van, mig Mister 
Cameronnak csak kétezer. Ila pedig egy

seinek teljes tudatában soha sem fog le 
mondani nemzeti önállóságáról. Lelkese 
déssel fogjuk ó felsége hívását togadni 
abban a pillanatban, midőn felséged Ilii 
népeit a birodalom érdekeinek hathatós 
védelmére fogja fölhívni a fenyegető tö
rekvések ellenében." A felirati mozgalom 
Bécsben is udvari és kormánykörökben 
zavart idézett elő, mert a lengyel kérdés 
szóba hozását Berlinben és Szt.-Pétervártt 
figyelembe vették, onnan pedig azt állít
ják, hogy a galiciai mozgalom ott is visz 
hangot ébreszt. — A galíciai helytartó 
ennélfogva utasítást kapott volna a felirati 
vitában a kihágásokat megakadályozni. — 
Egyébként a bécsi kormány semmibe sem 
veszi ezen mozgalmikat uem tulajdonítván 
a tartománygyiilés feliratának nagyobb 
jelentőséget mint bárminő uépgylilés ha
tározatának. Hogy pedig a uépgyülésekre 
nem sokat hallgatnak Bécsben, azt az 
eddigiekből eléggé tapasztaltuk.

K Ü L F Ö L D .
F r a n c i a o r s z á g :  Itt mostmir nagy 

előkészületeket tesznek a bekövetkezendő 
választásokra. Mac Mahon kezébe vette az 
útitáskát és bejárja Franciaországot, hogy 
a respublica megbuktatására bírja a népet 
és ez eszméinek nyerje meg a hadsereget, 
de a nép mindenütt „Éljen a köztársaság- 
kiáltásokkal fogadja, melyre a marsall ren
desen elhalványul, csak itt-ott hallatszik 
egy-egy szerény: „Éljen Mic Malim.- 
A republicanusok nem nyugoszuak, mijd 
Gambetta, majd Thiers tesznek látogatást 
egyes vidékeken, hol azután rendesen a 
respublica mellett jeles beszédeket tarta
nak. Gambetta a minap Lillebau tartott 
egy jeles beszédet, a melyben állítólag 
Mac Mahont olykép támadta volua meg, 
a mely miatt a minisztertanács Uambettát 
beperli, sőt a Iliiéi feuyitő rendőrség m iga 
elé idézte Gambettát és a vizsgálatot ez 
ügyben már meg is kezdte.

O r o s z o r s z á g b a n  a hazug hírek 
gyártása foglalkoztatja most a baugadó kö
röket és ebben nem kis ügyességet fej
tenek ki. A gárda és a többi segédcsapa- 
tok nagyban csiszolják fegyvereiket, melyek 
aligha fognak török vértől piroslani — azon 
bán Romániába megérkeztek és ha a tö
rökök gyorsan működnek, úgy a gárda 
ép orosz testvéreik temetésére jön s disz 
századot fog képezni — melyet azután — 
hacsak meg nem szaladnak jó előre, u tö
rökök fognak feldíszíteni.

N é m e t o r s z á g  a „várakozás-* * po
litikáját követi s csak úgy csöndesen hajtja 
végre Bismarkuak a uagy és egységes 
Németbirodalom megalkotására iráuyuló 
törekvéseit.

Mig az oroszok gyávasága ki uem 
tűnt, addig folyton reszketett egy orosz- 
francia szövetségtől, ma, a midőn a törö
kök lerántották az orosz hősiességről az 
álcát, egy osztrák-augol coalitiót töreksze
nek csirájában megfojtani. Németország 
csak akkor hallatja szavát, ha terveit a vé
letlen keresztülhúzui akarja. Ma a törökök 
győzelmeink énekel „ho- inuat", holnap a 
törökök által el nem követett kegyetlen-
kócos Rowdy jönne, ki 5 —6 ezerrel bir, 
hát Mister Hugh is kosarat kapna.

A két fiatal ember megütközve nézett 
Mister Tuftonra.

Mister Hugh szófián távozott s egye
nesen arájához sietett. Meg akart győződni, 
igazat moudott-e Tufton, Cameron pedig 
hazament végrendelkezni és — miut va
lódi gentlemenboz ily esetben illik — 
agyonlőni magát.

Mister Hugh Belladonnának elmondta 
győzelmét Cameron felett s borzadva látta, 
mint örül az, hogy miatta valaki agyon
lövi magát. Hugh csakhamar beismerte 
Tnfton szavainak valóságát és sietett, hogy 
barátját megmentse.

** *

Mister Cameron szobájában ült s le
velet pecsételt. Aztán hidegvérrel elővetle 
pisztolyát, megtekintő s a golyót beleiga- 
zitá s már-már készült a borzadalmas tet
tet elkövetni, midőn nagy zajt hallott, az 
ajtó megnyílott és azon Mister Hugh in
kább bedőlt miut belépett.

— Hála az égnek, hogy még jókor 
jövök! Barátom Cameron! ne oltsd ki éle
tedet egy oly nő miatt, ki mindkettőnk
nek megvetését érdemli csak. Tuftonuak 
igaza volt.

Mister Cameron az asztalhoz lepett s 
a végrendeletet elővette és összetépte.

— Minden vagyonomat Belladonuá- 
nak hagytam volna! — mondá.

— És én ma megküldöm neki a le
mondó levelet! — mondá Mister llugh.

És a két barát egymás karjába dőlt 
s szemükből az öröm könnyei peregtek.

„ r . l .“



ségek, a genti egyezmény megsértése miatt 
erélyesen szollal lel a portánál s a többi 
hatalmasságok támogatását is kéri ez Ügy
ben. S elég botrányos, hogy úgy az angol 
osztrák-magyar, valamint néhány kis ha
talmasságok is elfogadták azt. Ilyen igaz
ságos a diplomatia mérlege — az orosz
nak minden szabad, még az angol atta- 
ehét fel is képelni, ha az orosz érdekek 
kívánják. Majd vége lesz az uszályhordó 
saisotmak is nemsokára.

01 á h o r s z á g már bánja, hogy a 
nniszkabarátság karjaiba dőlt, s most már 
nem bánná, ha a józan ellenzék utat s 
módot nyújtana, lerázui az orosz kontasá- 
got. Az oroszok nem engedték meg. hogy 
a románok saját szakálukra működjenek, 
a harctéreu is valószinüleg a román had
sereg örömében hazáig meg sem áll ezen 
tilalom következtében. Oláhországot a nyo
mor és ínség nemcsak fenyegeti, hauem 
pusztítja is.

S z e r b i a  és G ö r ö g o r s z á g  ismét 
háborúra készülnek, az előbbi már kine
vezte a hadparanosnokot. Egy millió rubel 
orosz ezüst már megérkezett e célra Bel- 
grádba. Bécsi távirat szerint a külügyi 
hivatalnak alapos tudomása vau egy Orosz
ország és Szerbia közt kötött egyezségről, 
mi valószinüleg felszóllalásra ad okot. A 
szerb hadaknak előnyomulását a Drinán 
túl bosnyák területre Ausztria Magyarország 
fegyveres erővel is meg fogja gátolni. 
Mihelyt megkezdődik a szerb actió, a ma
gyar-szerb határon Orsóvá és Zimony közt 
egy hadosztály állittatik föl.

A háború.
Több mint egy hete, hogy véres harc 

folyik az orosz és török közt, s a magyar 
nemzet türelmetlenül várja annak végered
ményét. A török nemzetnek tán jövője s 
a hadjárat további sorsa függ a véres 
harctól, mely a sipkaszorosnál .Szulejman 
hadserege áítal vivatik, s mi, kik vég nélkül 
óhajtjuk a török fegyverek győzelmét, 
majdnem kétségbeesetten várjuk a kocka 
végeldölését, élet vagy halál, bukás vagy 
győzelem forogván kérdésben.

Az egész világ figyelme most e harc
térre van fordítva. Szulejman pasa, ki a 
montenegróiakat nehány döntő ütközetben 
tönkre tette, fensőbb parancs folytán a 
Balkán déli lábához volt kénytelen sietni 
hadseregével, miután az oroszok átkeltek 
a Balkánon és Adrianápolyt kezdték fe
nyegetni, de csakhamar, majdnem hihetet
len gyorsasággal rohant e hős csapat a 
haza egyik szélétől a másikhoz; nélkülözve, 
éjjel nappal folytatva útját, sietett e sereg, 
hogy az oroszok betörésétől megvédje 
egyelőre a Balkán déli részén fekvő tar 
touiányokat és visszavonulásra kényszerítse 
a barbár hordákat.

Nehéz szerep várt e hős seregre, mely 
a fekete hegyek lakói ellen vitézül har
colván, újabb ellenség visszaüzésére szemel- 
tetett ki, s a sereg a mint alább olvasni 
fogjuk megfelelt a belé helyezett bizalom
nak. Szulejman pasa, a hadsereg fővezére, 
csakhamar feladata megoldásához kezdett, 
melynek nem volt egyéb célja, mint az 
oroszokat a Balkán éjszaki oldalára, tehát 
ismét Bulgáriába terelni vissza, mit azon
ban csak úgy érhete el, ha az oroszokat jól 
megerősített állásaikban a sipkaszorosban 
felkeresve, iszonyú küzdelem után megtöri 
s igy átüzi a Balkánon. A világ bámult 
a hir hallatára, hogy Szulejman a sipka
szorost akarja bevenni.

Ha a tőrük fegyverek a szorost be
veszik, úgy Szulejman pasa serege, Ozmán 
pasa — a plevnai győző — és a főbad- 
paranesnok Mehetned Ali hadtesteivel össze
köttetésbe lépve, összetett erővel cooperál 
hatnak a különben máris demoralizált orosz 
hadsereg ellen. Ezen kivül a sipkaszoros 
bevétele még más részről is kívánatos volt, 
ugyanis ez által Ozmán pasa és Mehetned 
Ali hadseregei egy összekötő vonalat nyer
nek , mely őket Törökország szivével 
összeköti s igy el nem záratváu az oroszok 
által, Törökországnak a Balkánon túli, s 
igy nagyobb részétől — a hadsereg élei 
mezése, lőszerekkel való ellátása is sokkal 
könnyebb, mintsem ha Várnán át kellene 
ezt hosszabb idő alatt nagyobit fáradság
gal eszközölni. Szulejmannak tehát a sipka 
szorost okvetlen be kelle vennie, hacsak 
Ozmán és Mehemed Ali, sőt még Haszna 
herceg hadseregeit is azon veszélynek — 
mely a hadseregnek élelmi szerekkel való 
lassú és nehéz ellátása által származhatott 

kitenni nem akarta. Szulejman pasa 
helyesen fogta fél vezéri teendőit s bár 
mondják rá némelyek, hogy őrültség volt, 
a sipkaszoros bevételét a hadi tervbe 
felvenni, miután a hegyoldal meredeksége, 
a magas sziklafalak, melyeket az oroszok 
ágyukkal szereltek fél, mindmegannyi és 
oly nehézségek, melyeknek legyőzése em
berfeletti erőt igényel — mégis a követ
kezmények, az eredmény .Szulejmannak fog 
igazat adni. A sipkaszoros bevételét venni 
fel hadi tervbe s azt keresztül is vinni 
annyit tesz, mint a világ nyolcadik csodá
ját teremteni meg, s mégis mindaz, a mi 
csaknem hihetetlennek látszott — hetelje
sedett: Szulejman pasa a sipkaszorost, 
borzasztó erőfeszítéssel bár, melyet csak a 
török lelkes katonák képesek a világnak 
méltó bámulatára felmutatni — de mégis 
bevette. Örömuapokat élünk, — mert tö
rök testvéreink fegyvereit a szerencse ki
séri. Szégyelheti magát egész Európa s 
önlelkiismercte előtt kell hogy piruljon — 
a midőn a cadaver, melyen ők már-már 
osztozkodni készültek és melyet ők élet- 
képteleuuek tartottak, úgy Európa mint 
Ázsiában porban hurcolja az orosz sast. 
Földig gyalázta a török hadsereg Orosz
országot, a midőn Zevin, Plevna, Eski, 
Zagra stb. csatatéréin az orosz lobogót 
lábbal tiporta. Már énekelni kezdte a vén

Európa a „ciroumdederunt meM Török
ország hullája felett, már halotti torra jött 
a barbár sereg, de a halálán levőnek 
képzelt nagy beteg szétugrasztotta a kot- 
nyeleskedőket. Törökország győzött; győ
zött Ázsiában, győzött Európában s győzni 
is fog, mert velük a jog és igazság — a 
jogtipró ellene kkel szemben. Győzni fog 
a török nemzet, mert velők van őseik 
rénye a hősi vitézség, szemben a szolga- 

haddal, mely csak a zsarnokság kéuysze- 
ritett eszköze s a kegyetlenségek átkozott 
mestere lehet.

A_ török hadseregnek úgy Európa 
mint Ázsiában nyert győzelmeiről a táv
iratok különféle meglepő híreket hoztak, 
melyek közül a nevezetesebbeket itt sorol
juk fel az Egyetértésből:

A „ Presse" távirata aug. 21-érői kö
vetkező táviratot jelenti: Ang. 20 és 21-ike 
közti éjjel egy 8 gyalog zászlóaljból, egy 
ulánus ezredből és 2 ütegből álló orosz 
dandár Jazlár felől átkelt a Lom folyón s 
megszállta a kirieeui magaslatokat. 21-ikén 
reggel ezen dandár Kueskjöihez nyomult ; 
ott elhelyezte az ágyukat s megkezdte a 
tüzelést a törököknek jól elsácolt hadál
lása ellen Kesziui pasa vezérlete alatt. A 
heves golyózápor alatt az orosz lovasság 
és gyalogság megszállitotta Kizilárt, elő
nyomult Kediovráu ellen. A törökök erős 
ágyutüze elnémította az orosz ütegeket s 
visszavonulásra kéuyszcrítette az orosz gya
logságot, mire a basibozukok és cserke
szek újra megszállitották Kizilárt. A törö
kök hevesen lövöldözik a kirieeui magas
latokat, s miután a heves harcban Szultánk- 
jöitől keletre a majort lángba borították, 
elfoglalták a magaslatokat, melyeket az 
oroszok teljesen odahagytak. Este fél 9 
órakor a főcsata véget ért, de a csatározó 
tüzelés éjfélig tartott. Tegnap reggel 3 
órakor a harc újra kezdődött, s rövid csa
tározás után az oroszok az utolsó positiók- 
ból is kivettettek.

S u m l a ,  aug. 23, A kizilári ütközet
ben a törökök részéről mintegy 20*Mi) em
ber és 30 ágyú vett részt. A törökök vesz
tesége csekély. Legtöbbet szenvedett a len 
gyei légió, mely ez alkalommal először volt 
ütközetben. Tragmanu őrnagy súlyosan 
megsebesült. Sonneufels főhadnagy (Arad
ról) és Goldner (Budapestről) elestek.

S n ml a ,  aug. 24. (Az .Egyetértés* 
távirata ) Azon jelentékeny győzelem után, 
melyet a törökök Kizilárnál nyertek az 
oroszokon, Szalie pasa megszállta a Karam- 
l.om folyó mentén levő kirizeui magasla
tokat, szemben a Jazlártól Popkiőjig nyúló 
orosz hadállásokkal. Másnap, vagyis f. hó 
22-én az oroszok este 0 órakor elkezdtek 
ágyazni a török hadállásokra, s ezekre, 
midőn besötétedett, rohamot intéztek. A tö
rökök nem várták be, mig az oroszok egé
szen hozzájuk érnek, hanem szuronyszegezve 
megrohanták a lejtőkön fölfelé nyomuló 
ellenséget s ezt visszanyomták. Az oroszok 
fris csapatokkal még kétszer támadtak, de 
mindannyiszor eredmény nélkül, mert az 
oroszok határozott vereséget szenvedtek. 
A törökök győzelmét nagyban elősegítette 
kitűnő tüzérségük, mely rendkívül jól mű
ködött. Tegnap az oroszok segélyt kapva 
már viradatkor támadáshoz fogtak 14 zász
lóalj gyalogsággal, 2 század lovassággal 
és 33 ágyúval A támadás nagyon heves 
volt, de a törökök által öt órai harc után 
oly erővel veretett vissza, hogy az oroszok 
rendetlen futásban hátráltak. Á cserkeszek 
üldözésükre küldettek. Az oroszok közül 
380 halott és 7UÜ sebesült maradt a csa 
tatéren.

K o n s t a n t i n á p o l y ,  aug. 20. Muk- 
tár pasa jelenti, hogy az oroszokat Ktt- 
rnkdaránál nyílt csatában megverte s hogy 
az oroszok 4000 embert vesztettek.

S u ml a ,  aug. 28. Tegnap Szulejman 
pasa nagy erővel megtámadta a Sipkaszo
rost. A csata roppant elkeseredett volt, s 
kora reggeltől késő estig szakadatlanul 
folyt. A török hadsereg este rohammal vette 
be a Sipka szoros valamennyi erődjét. Az 
oroszok 3000 halottat hagytak hátra s 
Gabrova felé vonultak vissza. Szulejman 
pasa mindenfelől nyomukban üldözi őket. 
A legközelebbi napokban döntő csatákat 
várunk minden oldalról.

K o n s t á n t i u á p o 1 y, aug. 28. A sip- 
kaszorosi harcok a törökök előnyére foly
nak tovább. Az oroszok eddig 3000 em
bert s 2000 fegyvert vesztettek.

VArosi közgyűlés.
— Ang. 27. 28. —

Az ülés kevéssel 9 óra után főispán 
ur elnöklete alatt egy ünnepélyes actussal 
kezdődött, ligyauis ez alkalommal vette át 
Tibiási József ur a főispán kezéből a 
Fereuc-József lovagrend jelvényét, melylyel 
ő felsége által kitüntetve lett. Polgármester 
úr egy rövid Ítészeddel üdvözölte a kitün
tet tetett.

Egy két iuterpellátió után olvastatik 
a in. kir. belügyminiszternek egy körren
deleté, mely szerint a kincstári adók s il
letékek behajtásánál a felmerülendő peres 
ügyek a törvényhatósági tiszti ügyészek 
által láttassanak el, nyomban utána pedig 
a pénzügyminiszternek egy leirata kerül 
felolvasásra, mely a bélyeg és közvetlen 
illetékeknek a város által való kezelése 
tárgyában foglal magában különféle tudni 
valót.

Mindkét leiratot nagy visszatetszéssel 
fogadta a közgyűlés, melynek néhány b. 
t. igen találó megjegyzéssel adott kifeje
zést, mondván, hogy már már elviselhetleii 
a kormánynak azon eljárása, mely szerint 
folyton újabb és újabb teendőkkel terhel 
olyan tisztviselőket, kiket nem a kormány, 
hauem a város tizet.

A kincstári adók és illetékek körül

felmerülő peres ügyek kezelését sept. lm 
7-től kezdve veszi át a városi ügyész, ki 
már csak a város ügyeiben is n y a k ig  van 
Az illetékek beszedése körül pedig kinyi
latkoztatja, hogy a beszedésért vagyoni 
felelőséget nem vállal a közönség.

A pécs-baresi vaspálya pécsi p ilya- 
udvarának e város közönsége óhajának 
megfelelően történendő kiépítése körül ki
fejtett buzgó tevékenységért polgármester 
úrnak jegyzőkönyvileg elismerést fejez ki 
a közgyűlés.

A füldmüv. ipar és keresk. miniszté
riumnak leiratára, melybeu a várost felkéri, 
hogy a hazai lótenyésztés emelésére ala
kított részvéuytársaságot pártolja, — egy 
100 frtus részvény megvételét határozza 
el a közgyűlés. A városi közig, bizottság 
közegészségügyi szempontból ajálváu a 
közgyűlésnek a balokányi uszoda célszerű 
kiépítését — el határoztad k, hogy annak a 
lehetőséghez képest történendő kiépítésére 
nézve a főmérnök a kellő lépéseket megtegye. 
A fürdői vendéglő nyári helyiségének ki
javítása szintén elrendeltetett.

Polgármester úr jelenti, hogy a kato 
naságuak a in agán házakba történő beszál 
lásolásáu ik megszüntetése szempontjából 
tervbe vett barakkok egyike és pedig szi
lárdan kő és téglafalakkal, már tel vau 
építve, s mely 4000 írtba kerül. A még 
szükséges 9 barakk felépítése szintén lolya 
illatba vehető s igy városunk közönsége 
nemsokára egy nagy kellemetlenségtől lesz 
megkímélve. E barakkok összesen 40,0 10 
írtba kerülnek, melyből lő ezer forint 
(építő anyagban) a város, 2ő ezer Irt pe
dig a városunkban levő 12,0*19 lakosztály 
tulajdonosaira esik.

A tanács és gazd. választminy jelen 
tést téve a Gililzer-féle tetyei malom viz
eseiének megvétele ügyében a tulajdonos 
sál tett alkuról, javasolja, hogy a kötött 
szerződés, mely szerint kész malmának 
vizesetét 5000 írtért a városnak átadni 
elfogadtassák. Erre hosszas!), de nem va
lami érdemleges vita fejlődött ki. A tanács 
javaslata elfogadtatott. Megjegyzendő, hogy 
e vizeseiért kialkudott ŐOOO Irtot 10 éven 
belől csak akkor fizeti ki a város, ha azt 
átveszi, illetőleg ha majd a többi vizese
teket is megvette s igy a nagy vizveze 
téket létesíti Addig a vételártól kamat 
sem jár, de a város által szerzett jog szol 
galomkép betáblázva lesz a malmon.

Elfogadtatott továbbá a gazd. választ 
mánynak azon javaslata, mely szerint a 
szigeti kltlv. Xavertcmplom melletti vadvíz 
folyás szabályozásának keresztülvihetése 
céljából a .Makár utcában levő Némedy 
József-féle ház a kialkudott 600 írton meg 
vétessék. Ez ügyből kifolyólag llaksch 
Emil elnöklete alatt egy hat tagú bizott
ság azzal lett megbízva, hogy a Bálics 
alján találkozó 3 vízfolyás szétágaztatásá- 
nak eszközölhetésére nézve a helyszínét 
tanulmányozva javaslatot tegyenek a köz
gyűlésnek.

Az iskolaszék előterjesztése szerint 
városunk jövő évi tanügyi költségei 27,820 
irtot igényelnek. A közgyűlés az összeget 
a jövő évi költségvetésbe felvétetni rendeli 
A jövő évi tanügyi költségnek az ideinél 
egy ezer s néhány száz írtnál nagyobb 
volta egynéhány tanítónak quinquenáléja 
s budai külv. leány oskola uál felállítandó
4. osztály költségeiből ered.

A lakbérleti viszonyok rendezésére 
szükségessé vált s a tanács által szerkesz 
tett szabályrendelet jogi átvizsgálás végett 
a jogügyi bizottságnak adatik ki, úgyszi.i 
téu a falusi borok utáni regaledij és a 
boraccis jogosítványra vonatkozó s á l i  
jegyző úr által szerkesztett szabályrendelet. 
Mindkét szabályrendeletet csak a jogügyi 
bizottság véleményez ;se alapján tárgyalja 
majd a közgyűlés. — Az árvaszéknek je
lentéséből csak azon egy adat érdekelheti 
a közönséget, hogy ez év első felében 
1442 gyámolt és „gondnokolt*-ja volt az 
árvaszéknek, no meg, hogy az árvaszék 
szénája minden tekintetben rendben van. 
Hosszú pihenés után e gyűlésen került sző
nyegre ismét a szegényügy s illetőleg a 
koldulás mikénti beszüntetésének kérdése, 
és pedig a pécsi jótékony uüegylet kez
deményezése folytán.

A tanács egy szegényház felállítását 
javasolja, mely javaslat, ha elvben elfo
gadtatnék, a tervezet elkészítése és a sze
gényházat fentartó alap és jövedelmeinek 
megállapítása céljából beható tanulmányo
zás után kimerítő javaslat tétele volna 
elrendelendő, llaksch E. biz. tag melegen 
pártolván több indokból a koldulás meg
szüntetését és a szegényháznak elválasztva 
a közkórháziéi leendő felállítását a terve
zet mellett oly kimutatást kíván, — mely 
magában foglalja a szegényház felállítá
sára fordítható már fenlévő alapokat, minő 
a városi elaggott polgárok (sinlők) alapja 
mely kórházi alap címén kezeltetett, to
vábbá a szegények intézetének alapja és 
jövedelmei, hogy ezek nyomán megálla
pítható legyen azon összeg, mely akár 
közadakozás akár közadózás utján a sze
gényház íentartására fordítandó lenne. 
Simonfay J. h. t. szükségesnek látja előbb 
a kényszerdologház felállítását. Förster B. 
b. t. pártolja szinte a szegények házának 
felállítását még akkor is, ha szegények 
adója is vettetnék ki e célra. Ezek után a 
javaslat és tervezetnek előterjesztése el
rendeltetett.

A haltéri közkút víztartóval lesz el
látva. Az erre szükséges költséghez több 
haltéri lakos 415 frtot irt alá, ha ez be
fizetve lesz, a munka megkezdetik és a 
még szükséges tiOO s néhány ftot a város 
pótolja.

L ki János és Szeifricz Antalnak 
magáu vízvezeték engedélyezése iránt való 
kérelmének helyt adott a közgyűlés, azon
ban oly feltétel mellett, hogy ők csak a

felállított vagy még felállítandó közkutak-
ná! felesleges vízre tarthatnak igényt.

Lcyer Ignácz volt városi számfejtő 
nck önkényt elhagyott hivatalába való 
visszahelyeztetést kérő' folyamodványa — 
clutasittatott.

Sárosmegye megjárta a megyei házi 
pénztárak ellen az országgyűléshez felter 
jesztettt s ide pártolás végett áttett felira 
távul; mert városunk törvényhatósága nem 
csak hogy nem pártolja e feliratot, hanem 
éppen az ellenkezőt fogja az országgyű
lésnél feliratilag kérvényezni, — azt t. i. 
hogy megszüntessék azon igazságtalanság, 
melynél fogva a városok saját közigazga
tási költségeiket, sőt most már nagy 
részben az állami igazgatásnak reájuk 
ruházott költségeit is külön pótado áltál 
fedezik, mig a inegyék azon közpénzekből 
élnek, melyekhez a városok is hozzá já
rulnak.

Székesfehérvár sz. kir. város közön
ségének átiratát a törvénykezési számos 
hiány orvoslása miatt az országgyűlési 
képviselőházhoz intézett feliratának párto
lása iránt — pártolőlag fogadta el a köz 
gyűlés s ugyanily feliratot intéz az ország
gyűléshez.

A  keleti háború
ügyében Somogymegye résziről készített s 
ide szintén pá'tolás végett átküldött, köz
ismert felirat felolvasása után Simonfay 
azt indítványozza, hogy u közgyűlés ne 
egy evvel hasonssellemii, hanem egy a 
megtartott pécsi népgyülés határozat inál 
megegyező feliratot terjesszen a k pvisvlö- 
házlioz. S  e feliratba — minthogy a leien 
viszonyok azt sürgősen követelik — felvé
tessék, hogy a kormány azonnal s ha kell 
fegyveres erővel hasson a maszka rabló 
hadjárat megszüntetésére. Ezen ügyben 
Egry biz. tag is szót. emelt, pártolva Si
monfay indítványát, mire ezt a közgyűlés 
fel-felhangzó éljenzések közt egyhangúlag 
el is fogadta. A legközelebbi közgyűlés ok
tóber hó tő ikére tűzetett ki. Legfontosabb 
tárgya a jövő évi közköltség előirányzása 
lesz.

Baranyából augusztusban. 
A pécd egyházmegye egynémely 
viszonyai dr. Kováé** /xigmoml 

püspöksége alatt.
Hl.

Azt kérdezzük: valljon Isten szive 
szerinti püspököket, vagy esupáu jövedel 
met élvező egyházi főnököket akarnak-e 
a megyék élére tenni, kik a szorosan vett 
hivatási kötelességeket lehetőleg kikerülve, 
kényelmes nyaralókba vagy országgyűlési 
teendők őrve alatt, hol hangjukat ember 
soha sem hallotta, a megye székhelyétől 
elvonulva, megyéjüket Helyetteseik által 
kormány oztatjákV Püspökök kiszemelésé
nél van-e tekintet igazi egyházi érdemekre 
és munkakedvre; vagy elég az is, ha va
laki egy egyházi urodalom temporaliáit 
jól rosszul kormányozni képes, vagy a kor 
máuyhoz kiváló ragaszkodást tanúsít és 
néhány kormáuyíértiut barátjának vallhatV 
Ilii muukás kezekkel kormányoztadi igenis 
akarunk és teljesen odaadatkozuuk. de a 
uagyuri comfortot rajtunk táplálkozni nem 
igen szívesen tűrjük.

Mindenki tudja: hogy beneticium da- 
túr propter officiuui, első rendben és min
denek előtt ezt tartsa szem előtt apraja, 
nagyja, minden egyéb, legyen az bár tu
dományos kutatás a profán scieutiák me
zején, az bizony csak másod rendű időtül- 
tésbőli ártatlan foglalkozás kell hogy legyen. 
Hlérzékenyitő szeretettel hajiunk meg az 
igen tisztes legnagyobb rész előtt, de fel
tűnővé válik, hogy kivétel nélkül csak a 
eoadjutor püspökök kinevezésében észlel
hető a canonszerü tapintatosság, mely ál
lásokra elismert egyházi athleták emeltet
nek. Tekintsünk főleg Esztergom, Kalocsa, 
Fehérvár, Veszprém és Témesvárra és álli- 
tásuuk igazolva lééiül; hogy miért ne le- 
lietue ez érdemesek közül a legérdeme
sebbeket, vagy a megyéket évek hosszú 
során bölcsen kormányzó püspöki helyet
teseket egy megyének önálló kormányza
tára emelni, kik mellett a kor és hivatott- 
sági, sőt részben a koszoruzott egyháziról 
tekintély is harcol V ez talány marad, melyet 
csak a metropoliták fejthetnének meg.

A fentebb érintettek után bizton kö
vetkeztethetjük azon benső indokokra, me
lyek Ur. Kováes Zsigmondnak péesi szék
helyétől! kimozdulását mind a mellett ér
vényesítették, hogy egyházi tekintetben 
csakis Pécs tekinthető azon püspöki szék
nek, melyre a magyar egyházban miuden 
esetre, de az egész kath. egyházban is 
mint csaknem unicumra egy megyés püs
pök önérzetesen áthelyeztethetik. De hogy 
innét «dy helyre történjék áthelyezés, hol 
a pallium a-eppalet csak híréből ismerik, 
erre Klimó püspök óta, ki azt püspöki 
székének visszaszerzé, a pécsi megyében 
inában keresnénk praecedenst. Megtörtént 
ugyan már, még pedig szeutséges atyánk
kal, hogy spoletói érsekből imolai püspök 
lett, de tekintetbe veendő, hogy megtar
totta az érseki eiiuet, és Imola mindig 
egyik kiválóbb püspöki székuek tartatott, 
melynek tőpásztorai rendesen tábornokokká 
neveztettek ki, a mint néhány év után 
csakugyan azzá is lett, áthelyezése azon
ban főleg a Homaguáhani politikai forron
gás által volt iudokolva, melyre szentséges 
atyánk eszélyének és tapintatosságának 
sikerült is hatni. Hogy ily „ m a g a s a b b  
s ze l l emi  é r d e k e k *  Veszprémre nézve 
feuforognáuak ? azt X. urék ugyan senki
vel sem fogják elhitetni, ha csak azon 
pleuitmio temporis megérkezése nem lebe
gett szemeik előtt, melyről az apostolok 
cselekedetében tétetik említés „Episco- 
pa t  uin ejus a c c i p i a t  a 11 er* 1. r. 20. v.

A „Pécsi F i g y e l ő d b e n  nem rég

szellőztetett nézetet sem oszthatjuk, mintha
a honvágyon kivttl a jövedelemtöbblet is 
határozó lett volna, azon feltevéssel; hogy 
minél több jót teltessen; nem oszt juk pedig 
azért, mivel ennek számbavétele nagyim 
egyliáziatlan indok lenne, legyen bár, hogy 
több jót kívánna tenni, mi kipróbáltál)!) 
adakozótól indokoltabban is tételeztetbet- 
nék fel. Mi elmenetelének indokait fentebb 
jeleztük s megállapodunk a fénynél, hogy 
tőlünk távozik, sőt távozása Rónavnak hu- 
szerinti el nem fogadása után még kere 
settnek is tűnvén fel, a kitüntetett pécsi 
megyének lealáztatását ép ebbeu találjuk 
példátlan keserűnek.

Nejn hihetjük, hogy miután távozási 
szándéka mar régiebb időlől fogra érlelő 
dik, a különféle fájdalmak vegyüléke őt 
érintetlenül hagyta volna, mi az. utóbbi 
években az idegesség, megoldási vágy és 
levertség kiuos tilueteibeu már annyin 
nyilatkozott, hogy egészségi sz.-mpoutb M 
a légváltozás csak jótékonyan üitliit.

Nyoiudalirm.it nélkülöző tő pás lton 
búcsúzó levele már széliében olvastatik. a 
kiinduló pout helyes és egvház.iasau cor 
reet. Egy búcsúzó főpap volt hívei irányá
ban jó tanácsokon, hitbeui álliatatosságra 
való buzdításokon és üdvös intelmeken ki 
vül mással nem is foglalko/.li i f i k ; hogy 
a hanghordozás csengés át. máskép szeret
tük volna hallani, nem táguljuk, oi-rt jó 
részben az öndicsekvés felé gravltál; majd 
túl szerényen Krisztuson kivül mist ueui 
tud — de pedig tudott — majd azou túl 
zásba esik, hogy h' r.italkodásib m egykori 
hívei mint Isten angyalát fogadták beuae 
a főpásztort. E levél szétküldési techniká
jában ueiu észlelhettünk tapintatosságot, 
mert ismerőseihez, hivatalokhoz és tiszte
lőihez azon beszéddel beállítani céltévesz
tett dolog, mely leginkább csak szószékről 
egész hivő községek iráuyábau érvénye
síthető haszonnal.

Hírlik, bogy búcsúiét levele után is 
Pécsre még ellátogatéi szándéka > au, egy 
bucsuzási nacligusz végett, mi az adott 
körülmények között erős leiekre enged kö
vetkeztetni.

Birtokában iinuir a veszprémi püs
pöki székuek, kövessék oda szereuesekivi- 
uataink. Ha a kép, melyet élethű :a igye
keztünk visszaadni, nem tüuuék fel elragadó 
szépnek, az ok ueui tükörünkbeu, hauem 
a betekintőnek árnyrefl :seiben, in >g azon 
képírói dogmában keresendő, hogy a vi
torla vázon helyére csak szabályellenese n 
lenne festhető Túli a la au'lais. Elválá
sához sem fuzbetüuk kedves és maradni ló 
emléket, mert mégis csak kellem -(len a 
meglepetés, ba nagyszabású foliautra fizet
tünk elő s nyerünk helyette kisszerű zseb
kiadást, mit egy élcezőuek colportirozoU 
verse is találóan érint:
Keier.it impatíeus elemin ileseriUjUe 1 btii-ilrmu, 
L&udibus ut uallus, pí.ssit .1 lesse iocus.

Sajnálatunkat még sem titkolhatjuk 
el, hogy az elválás kellemetlen érzelmek 
hatása alatt történik, llatárzott jóakaró 
nézetünk: hogy azou út, melyen Pécsett 
járt, Veszprémben sem lceud kevesbbé lej
tős. A Fáma máris egy ott építendő nagy
mérvű püspöki kastély tervezetéről beszél, 
ennél — ha igaz — úgy hisszük, vau még 
Veszprémben is sürgősebb tárgy. Főgond 
jaib.a ajánlanék az egyházi ügyek larad- 
katlan gondozását, un által függetlensége 
leginkább inegóvatik és niiudeukiuek sze
retőié biztositrat.ik; ajánlanék: hogy ta
nácsadó környezetének megválasztásában 
nem a pártoskodás szelleme, vagy szóra
kozás utáni vágy, hanem a minden gyer
mekét egyiráut átölelő atyai szeretet legyen 
mérvadó, mely csakis a gyakoribb imából 
és a sz. ügy iránti buzgalomból nyeri táp
lálékát; s. a. t. igy még méltó utódja le 
bet azou nagyhírű püspök elődjének, kiről 
a veszprémi anualcsek feutartották : 
Martinas Kiró quamvis sít egentior Iro,
Attamen egregio, pár cupit esse viro.

Hiba igazitas. Lapunk múlt heti szamabau 
ezen cikk 1 1 . részé 4-ik bekezdéseitek l*>-ik sorá
ból „a főerdész nevere* után ezen szavak „és bir
tokába állítólag* kimaradtak, mit ezzel kiigazítunk.

Temesvár, 1877. aug. 27-én.
G y e r m e k  ki n  ■/.ás. — A természet 

átka sújtja a törvénytelen ágyból szárma 
zott szegény gyermekeket, s bölcsőjüknél 
érezik már e szegény férgek, hogy életük 
egész pályája egyeb nem leeud, mind 
nyomor és küzdelem, vagy az elveteme- 
dettség örvényébe sülyedve, egy biiutertel- 
mes életet a börtön rideg tuagáuyában be- 
végezui, hová sem szánalom, sem kegye
lem, sem egy szánakozó köny nem hat s 
nem kiséreudi.

Temesvár területén a törvéuyteleu gyer
mekek szaporodása nem kis mértékbeu 
halad, de itt, bár területe nem akkora 
mint a fővárosban, az anyag és alkalom 
sokkal nagyobb mértékben kínálkozik, mint 
bárhol, s azért nemcsak óhajtandó volna, 
hogy a cseléd-egylet megalakuljon, hanem 
felette szükséges is, ha a város mindazon 
következményeket ki akarja kerülni, me
lyek a női cselédség erkölestelenitésével 
össze vaunak kötve, s ezen féreg mindin
kább mélyebben rágódik, annyira, hogy 
már Kezd behatni egyes családok nevelési 
körébe, sőt egyátalán lehet mondani, hogy 
a mely háznál 7 —10 éves ti- vagy leány- 
gyermekek, s aféle cselédek vaunak, ko
rokhoz mérten az ily romlott vászonnéptől 
olyanokat lát és tanul, miket rá ért volna 
20 éves korában is megtudni, ámde küzd
jön valaki ilyen áramlat ellen, ha nincsen 
vezér! A rendőrség, ha mindjárt teuui is 
akarna, mit sem tehet, mert személyzete 
oly auuyira kevés, hogy alig vau kellő 
erő a belső ügyek feldolgozására, s igy a 
külvilágra rendőrhivataluok alig jut.



Mennyi bliu küvettetik el a törvény■ 
télén gyermekekkel, azt ugyan elgondolni 
lehet, de tudni vajmi bajos dolog, — ezer 
estből egy jöu napvilágra, a többi pedig 
büntetlenül Űzi förtelmes, s az emberi inél- 
tós. - ’t sértő bűnös tizeiméit, s még sem 
talál ozik hatóság, mely eme erkölcsi rom
lásnak határt szabna, vagy véget vetne. 
Kgv példa, mely talán ritka a maga né
niében. eléggé szomorúan bizonyítja, hogy 
a törvénytelen ágyból származott gyerme
kekre. ha idejekorán el nem halnak, mi 
vár!

t ’zigler .lulia hajadont a sors meg
áldotta egy gyermekkel, fivére és sógor- 
neje, kiktől a sors eme örömöt megtagadta, 
a s/.egéuy atyátlan árvát magokhoz vet
ték s nevelték, azonbau a sok szomorú 
évek, melyek mostoha anyaként rontanak 
gazdáinkra, ezen szerény német családhoz, 
mely földmunka után keresi meg szükségle
tét, szinte beköszöntött, s igy nem 
maradt egyéb bátra, mint az idei aratás
nál a téli kenyeret beszerezni, de az Au- 
driska még csak két éves, őtet nem lehet 
elvinni, vele nem lehet az aratás nehéz és 
núlvo- terhét éreztetni, mert az egészségére 
és I jlődesére káros behatással lehet, — 
a gyermek anyja szolgálatban van, ott 
seui lehet a gyermek, tehát elhatározták, 
hogy két hóra a gyermeket egy tisztessé 
ges házhoz adják, hol hazajöveteliikig 
mindennel ellátassék, mire szüksége lesz 
— a német toldész gyermekét nem hagyja 
éhezni, arra törekszik, hogy munkás erő
teljes embert neveljen, s igy a kis pol
gárt a Temesvár gyárvárosi Galamb utcá
ban lakó cipészmesterné II a m i se h P á n i 
hoz adták,  egy havi költséget előre 
lefizetvén, a másikat pedig a gyermek át
vételénél tizeteudők le, a gyermeket átadva, 
nyugodt lélekkel meutek nehéz kenyerük 
megkeresésére, gondolva, hogy a kis An
drisnak most talán még jobb dolga lesz, 
mint volt náluk, azonban csalatkoztak.

A t 'zigler család ma haza érkezvén, 
rögtön fogadott gyermekükhöz siettek, de 
a helyett, hogy egy jó táplált és egészsé
ges gyermeket találtak volna, kaptak egy 
kiaszott csontvázat, melynek egész teste, 
a lábtól kezdve egész a fejig, elöl úgy 
mmt hátul, kék, sárga és szederjes sziuü 
foltokkal volt tele, a gyermek az orvos
hoz vitetvén, megvizsgáltatott, s kitiiut, 
hogy ezen ártatlan gyermek — az eredendő 
btint még ezen a földön megbünhödte, — 
mert táplálónéja nemcsak hogy ételt nem 
adott a szegénynek, hauem naponta ki 
tudja hányszor jól eldöugette egy nádpálca 
segélyével, nem nézve hova, hanem ütötte 
mint egy életteleu barmot, a gyermek há
tán bordától bordáig egész koszban 10 —lf> 
milliméter széles csapások láthatók szivar 
vánvsziubeu, mely felett e hyena utolsó 
kínzásai egészen szilvakék sziuheu látsza
nak. hogy hány ilyen pálcaütés sújtotta e 
kis testet, azt két orvosuak sem sikerült 
kiszámítani, de anuyi bizonyos, hogy az 
naponta történt. A gyermeket fogadott 
szülei ápolásba veszik, s hogy most a 
részvét és szánalom kettőzött erejével hozzá 
lógnak látni, hogy eme undort gerjesztő 
hauásmódból elsanyargatott testet újból 
felépítsék, sem az akarat, sem az eszköz 
nem hiányzik náluk. A liyeua pedig áta
datott a kir. járásbíróságnak, hogy méltó 
büntetését vegye, csakhogy a büutefés az 
clkövetelt bűnös cselekméuyuyel egyenlő 
legveu, mert a szándékból valóban 
szánt szándékos emberölés kínzás által 
észlelhető.

. . . r. . . . /.

Különfélék,
— l>r.  Kovács Zsigmond őr volt pécsi 

püspök tehát még sem vált meg városunk 
köz<Ínségétől minden Imcsuzás nélkül. Múlt 
kedden ugyanis felkereste a polgármester 
urat s egy a város közönségéhez címzett 
búcsúlevelet adott át neki, melyben a vá
ros közönsége iránt táplált „szeretet, tisz
telet és hálaérzelmeinek“ adván kifejezést, 
kinyilatkoztatja, hogy a „legbensőid, von
zalom és hála gyengéd szálai ezentúl is 
e város tisztelt közönségéhez tűzik, mely 
öt nem egy kitüntető kedvezésre méltatta. 
Végül kéri a város lakósságát, hogy ot 
rzives emlékezetükben tartsák.* Legvégül 
pedig isten áldását esedezi le mindnyá
junkra. A polgármester urnái tett e láto
gatása alkalmával a búcsúlevél mellett 
még ;’>i" t frtot is adott át a kegyes püspök 
úr a/.ou óhajtással, hogy ez összeget pol
gármester úr saját tetszése szerint fordítsa 
jótékony célokra. Ezen 500 írtból eddigelé 
100 irt a pécsi uőegyletuek. 30 írt az izr. 
nőegyletuek és ismét 30 Irt a pécsi jogász- 
segélyző egyletnek jutott. A megmaradt 
34i > Irt legközelebb lesz kiosztva jótékony 
céln egyletek és intézetek közt.

— &imonfay János úr a pécsváradi 
választó kerület országgyűlési képviselője 
múlt vasárnap Berkesd, Szilágy, EUend és 
l’ereked községek választó polgárait meg
látogatván a berkesdi község házánál nagy 
számmal egybegyült választói előtt a leg
utóbbi országgyűlési ülésszakról terjedelmes 
beszámoló beszédet tartott, mely leginkább 
az ez idő alatt hozott törvények ismerte
tésére irányúit. E beszédéuek bevégeztével 
indítványozta, hogy az egybegyült válasz
tok ez alkalmat egy a keleti ügyben való 
uépgyülési határozat hozatalára is használ
lak fel, mit a jelenvoltak nagy tetszéssel 
és lelkesedéssel fogadtak. Elnökül Szondy 
J. uyug. perek, tanító urat választották meg. 
•Simonfay úr a keleti háború és a külügyi 
politikánkra vonatkozó viszonyokat és a 
uépgyiilések célját ismertette, mire arra 
kérte választóit, hogy csatlakozzanak ezen 
népgyülések határozataihoz, melyekben a 
kormányunk részéről a muszka ellen kifej

tendő azonnali és fegyveres ketió kéretik.
A jeleu voltak éljenzéssel fogadták el ez 
indítványt. A gytilés ez értelemben hozott 
határozatának az illető lielyeu való át 
adásával Simonfay urat kérték fel.

— A pécsi dalárda igen tisztelt vá
lasztmányához a következő iuterpellatiót 
intézzük: Van e az igen tisztelt választ
mányink tudomása arról, hogy ország
szerte, különféle úton és módon s légin 
kább társulatok s egyletek által rendezett 
bálok, mükedv. előadások, hangversenyek 
s több effélék folytán jelentékeny gyűjté
sek eszközöltetnek a török sebesültek ja
vára? S ha van (a mint minden esetre 
van is) nem leuue-e hajlandó az előbbi 
kérdésbeu említett példák valamelyikét 
követni, vagy is — a mi szerintünk legcél
szerűbb lenue — egy olyan nyilvános hang
versenyt rendezni, mint a milyent harmad
éve a budai vizkárosultak javára rendeztek 
a főtéren?

— Fölötte olcsó most itt Pécsett az 
eleségnek olyan neme, mely e kánikuláéin 
napokban csak betegséget idéz elő. Ilyen 
például a görög és sárga dinnye, melyből 
rengeteg sok vau a piacon, úgy hogy da
rabját még pedig jókorát 5 —10 krért is 
lehet kapni. Érettsége és jóvoltáról azonbau 
senki sem kezeskedik. Így vagyunk a ha
lakkal is, 5 —(i kr. egy kilogramnak az 
ára. Megjegyzendő, hogy e halak értéket 
a magukban rejlő bűzös szag szállítja le 
annyira. Ilyen olcsó portékákat nem ár
tana orvosrendőrileg megvizsgálni, mert 
a szegény nép csak az olcsóságot keresi 
az élelmi cikkekben s nem sokat válogat

hanem megveszi. Az éretlen és rodthadt 
liulladékgyümölcsöt is nagy mennyiségben 
hozzák a piacra. Ezt is ajáljuk az illetők 
figyelmébe.

— Mohácson augusztus 28-án mű
kedvelői előadás volt a színtársulat javára. 
.Szigligetinek : „Fenn az ernyő, nincsen kas* 
eimü vigjátékát adták elő igen szép si 
kerrel. A műkedvelők mindnyájan kifogás 
talaaul adták szerepüket és a közönség 
teljes megelégedéssel távozott. A színda
rab előadásában résztvettek: Balogh Anna 
és Mariska, Kramberger Hermina és Ná- 
ray Gizella urhölgyek valamint Kisszély 
Andor és Vajda urak.

Bakapárbeszéd. Két baka találko- 
zott tegnap a főutcán. Szerbusz, pajtás! 
Hogy vagy? — Szól az egyik. — Koszul, 
búsulok! Felel a másik. Hát ugyau miért?

Biz csak azért, mert egyre ütik a musz
kát ! — Miesa ? gaz lelke, te ezen búsulsz?

Hát hogy ue búsulnék, mikor úgy ve 
rik az elmdtát. hogy aligha marad belőle 
nekünk is valami ütni való!

(ieröfiné 4000 frton és férje 1000 
írton lett szerződtetve t. é. nov. J-tői a 
pesti népszínházhoz, igy Írják a fővárosi 
iapok : a/, asszony tehát eszerint négyszer 
annyit ér mint férje. Nem tudjuk mennyi 
értéke lesz. Gerőfinek, majd akkor ha arról 
lesz szó, hogy beváltsa a pécsi színházi 
bizottsággal kötött szerződést ?

A török sebesültek javára folyó hó 
19-éu .i „Cindery“-keitbeii Iáinké Gyula áltál 
tartott zene-estély alkalmaiul folüttizettek: l'olnay 
Gyula 50 kit, Egry Béla 50 krt, Hauer 50 krt. 
•Szemanyi Ferenc I drb 1848-m ezüsthúszást és 50 
krt, N. N. 50 krt. Filippovies Karoly 50 krt. Ka
dar Endre 50 krt, Horváth Antal 50 krt, Erenkl 
Herenc 20  krt, Gáspár János 5 Irt. ilj. Egry Ernő 
50 krt. Ma)éttér Kudolf 1 Irt 50 krt, Steinberger 
.1. péesvaradi 20  krt, Gundruni János 50 krt, 
Kreicsi József 50 krt, Krausz Jenő, jogasz 50 krt, 
Krau-z Mór 50 krt, Hegyesy Antal 30 krt. Her- 
ezeg István .'(0 krt, Lili János 1 írt, összesen 15 
Irt és egy ezüst huszas, ehhez járul az estély tiszta 
jövedelmének fele 13 irt, mindössze 28 Irt és egy 
ezüst huszas, mely összeg a Budapesten székelő 
császári ottoimni fóconsulatusnak leiküldetett. Jilly, 
főbiztos. 34 sz. Üudadest, 1877. augusztus 27-én. 
A császári ottomnn főconsulátus Budapesten 28 
forint es egy ezüst húszasnak vételét elismeri, 
melyet t. e. Aidinger János pécsi polgármester ur 
a császári ottomán hadsereg sebesültei számára 
szives volt átadni és sajat kormánya nevében kö
szönetét fejezi ki az adományozóknak azon nagy
lelkű ajándékáért a íöcousul Halyl.

A mohácsi vész évfordulóját szokás 
s/.eriut az idén is nagy Uuuepélyességgel 
ülték meg a mohácsiak. Az ünnepély ki
váló részét a tartatni szokott magyar szó
noklat képezi, melyet eznttal Waldfogel 
Károly, szajki plébános úr tartott. A szó
noki beszéd valóban gyönyörűen volt ki
dolgozva — de tartalmánál fogva ez iin 
uepélyre nem volt alkalmas. Voltak idők, 
a midőn messze vidékről sereglett össze 
a nép, hogy a mohácsi vész évforduló 
napján tartaudó beszédet hallhassa, ma 
már alig látunk nagy közönséget és en
nek oka abban keresendő, hogy az igen 
tiszt, szónok urak nem igen tudnak meg
barátkozni az eszmével, miszerint augusz
tus 29-ike nem az egyház, hanem a nem
zet szomorú, de örömünnepe is egyúttal, 
mert majdnem egy ugyanazon napon csak 
hogy jóval később vivatott a döntő ütkö
zet Mohácsnál, a mely Magyarországot a 
török iga alól felszabadná. Az e napon 
tartandó szónoklatnak tehát inkább törté
nelmi politikai, mint egyházpolitikáinál- kell 
lenni s ezt tartsák szem előtt az illető 
szónok urak, a kik vállalkoznak, nehogy 
a közönség még feulevő csekély érdeklő
dését is kiirtsák. Igen kevesen érdeklőd
nek már e nemzeti ünnepély iránt, mely 
az előtt oly nagyszerű tüntetések közt tar
tatott. Sem tarack-lövések, sem a casino 
és iparos egylet testületi kivonulása az 
ünnepélyre — nem diszité, nem emeli már 
az ünnepély fényét. Az utóbbiról — az 
iparos egyletről mondják — hogy egye
netlenség következtében napjai megszám- 
Iálrák. Pedig kár volna néhány egyén 
miatt, kik az egyenetlenséget szítják, az 
egyletet bukni hagyni. Szép missiója van 
annak és ezért inkáb irtsuk ki a gyomot.

— Gabonakivitelünk értékéről a bécsi 
„Trésor* egy cikket közöl, melyben szak

értő számítása szerint Auszfria-Magyaror- 
szág gabona kivitelének értékét 10 ) mil
lió forintra tes/.i, s azután azon kérdést veti fel, 
ha váljon ez összeg csakugyan előidéz- 
hetué-e Ausztria-Magyarország nemzetgaz
dasági viszonyaiban a remélt fordulatot, 
s erre igenlő választ ad. A külföldrőt be
tol vó 100 millió forint készpénz legelső 
sorban a termelők javára esik ugyau, de 
euuck hatása a közlekedési vállalatokra 
s a nemzetgazdasági működés minden 
egyes ágára is kiterjed.

— Elpárolgott szolgabiró. Nyitramcgge 
érsekujvári járásának szolgabirája nyom 
nélkül eltűnt, apját, nejét, gyermekeit el
hagyva titkosan távozott, hollétét senki 
sem tudja. — Nyolcvanezer forintnyi adó
ság cserben hagyásáról is beszélnek.

— Ez sem történt még! Közelebb el- 
liunyt Stedley Tamás angol ügyvéd, ez 
úgy tartotta legokosabbnak, hogy 200,000. 
font sterlinget, az az két millió forintot 
hagyományozzon a northumherlandi gróf
ságban egy püspökség alapítására. — Ily 
végrendelkezést magyar ügyvédtől nem le
hetne várni, egyébként magyar ügyvéd
ség és két millió forint összeférhettem

— A rendörbiztost meglopták Újpesten, 
ugylátszik nem nagyon félnek a tolvaj 
urak a jámbortól, az ablakon betörtek 
utcai földszinti szobájába és ott felrakod
tak mig a rendőrbiztos aludta az. igazok 
álmát a szomszéd szobában. — Ez is biz
tos lehet a felől, hogy őtet nem lopják 
el, mert úgy sem használhatnak.

— Osman pasáról, az ünnepelt plev- 
uai győzőről szép vonást jegyeznek fel. A 
szultán tudvalevőleg érdemei elismeréséül 
egy pompás diszkardot küldött a pasáuak, 
ki azonbau, tudatva hadseregével e kitün
tetést, ünnepélyesen megesküdött, hogy a 
kardot csak akkor övezi derekára, ha 
majd vitéz csapataival átlépte a Dunát.

— A vágómarháink dynamittal való 
megölésére kísérletet tettek Birmiugham- 
bau az ottani állatvédő egyesület tagjai.
A kísérlet elég jól sikerült. Néhány ló 
homlokára csekély mennyiségű dyuainitot 
erősítettek, s ez villanytelep által meggyuj - 
tatva, azonnal kioltá az állat életét.

— Temetés muzsikaszó mellett. Egy 
elhunyt szabadkai polgár temetése alkal
mával egyik jóbarát, hogy fogadását híven 
teljesítse, odaállította a trombitásokat és 
eljáts/.atta velők — nem a halotti indulót, 
hanem a megboldogultnak legkedvesebb 
darabjait, mert hát ők úgy fogadtak, hogy 
aki túléli a másikat, — muzsikaszóval te- 
mettesse el.

Ott hagyták a faképnél. Kuutz 
Gyula Győr sz. k. város országos képvi
selője, a hazánkat koldusbotra juttató nem- 
zetgazdászati — helyesebben uemzetpusz- 
titási tan hírhedt tanára és apostola egy 
általa kezdeményezett és Győrött tartott 
népgyttlésen szinte felszoilalt, de a nép 
„beszédének szellemével* nem rokonszen
vezhetett nagyon, mert oszladozni kezdett 
és elmenekült a közösügy e keresztes vi
tézének miazmatikus szavainak Itatása elől.

Bolondnak nyilvánítják Wellesley 
ezredest az angol kormány harctéri atta- 
ebéját, mert az Írja, hogy ő az orosz ka
tonákat bármi kegyetlenségre teljeseu kép
teleneknek tartja, ő ugyau személyesen 
nem ment azon helyiségekbe, hol az oro
szok állítólag kegyetlenkedtek, de azért 
mégis állítja, hogy ilyes borzasztóságok 
nem történtek, mert beszélt oroszokkal, 
kik szinte nem láttak kegyetlenségeket. Azon
ban jobban értesült lapok nem tébolynak, 
hanem orosz rubeleknek tulajdonítják az 
ily lelkiismeretlen jelentéseket, ha csak a 
britt kormány maga meg nem rendelte e 
formában. — A jövő majd kideritendi e 
példanélküli gazságok fonalait.

— A  budapesti tudom, egyetemen a szü- 
lészuői téli tanfolyamra való beiratások t. 
é. september hó 1-én kezdődnek. Kir. nutgy. 
tudom, egyetemi iroda.

— Handabandák. Körösön (Morvát 
országban) aug. 19-éu népgyülést reude-' 
zett néhány muszka lietmannságra aspiráló 
léliütő, melyre, a mint ők állítják, 3000 
— valóságban pedig néhány száz ostoba 
bámészt összetereltek, azután pedig elha
tározták, hogy „Törökországnak limes 
helye Európában, ennél fogva a s z a b a d 
s á g  b a j n o k a i n a k  fegyvereit a győze
lem kisérje." Egyúttal visszavetették a 
magyar kormány vasnti törvényjavaslatát.

Hogy a „szabadság bajnokai* alatt a 
kancsuka alatt nyögő, de most a törökök 
irányában rablás, gyújtogatás, gyilkolás 
és erőszakos állati fertőzésre felszabadított 
muszka és a bolgár csordákat értik, azt vi
lágosan nem mondták meg. — A sziszeki 
népgyülésen meg tovább mentek, ott úgy 
tartják, hogy „a becstelen és gyalázatos 
török barom még most ugyan kínozza 
testvéreinket. — A kis Montenegró azon
ban letörte a félhold szarvait, a nagy 
( Iroszország pedig a tőidig fogja tiporni 
és összemorzsolui. Előre tehát dicső szisze- 
kiek“ sat. — Nem kell soká gondolkozni, 
hogy felismerjük az igazi barmot, mely 
erőnek erejével visszataszítva a nyugoti 
civilisatiót és szabadságot a muszka kan
csuka járma alá törekszik jutni.

— Muszka civilizatió! A . Daily News“ 
tudósítója Bjeláról az orosz cár akkori 
tartózkodási helyéről Írja: Midőu hóna
pokkal ezelőtt láttam Bjelát, elragadott a 
tiszta vizű patakkal körített keskeny völgy
ben fekvő csinos városka festőileg szét
szórt házaival, most a legpiszkosabb oláh 
falu, hol a disznók és gyermekek együtt 
hentereguek a pocsolyában, a legkétségbe- 
ejtőbb beugaliai helység is túltesz rajta 
tisztaság dolgában. A császári főhadiszál

lásnak használt ház udvarán híízlik égy 
dögleletes pocsolya, a lovak hullái elszórva 
az utcán rothadnak, az utak piszoktól jár- 
hatlanok, a roppant forrósáéban káros 
büdős8éget áraszt a föld kigőzölgése, az 
egykor kristálytiszta patak vize, mely most 
a tábor piszkát viszi magával dögleletes 
kloaka. A városka ember és lóval meg 
vau tömve a légkör teljesen romlott, az 
ember pár napi ott időzés alatt elveszti 
étvágyát és bágyadt lesz. — Iguatieff lázas 
beteg, nem tud aludni, Galizin herceg sziute 
lázbeteg és fekszik. A cár erőfogyott sá
padt kinézésű. — IJgy látszik rajtok vau 
már az isten btlutetése, a miért a kereszt 
és humanitás jelvénye alatt féket eresztet
tek a legundokabb baromiságnak. Ily er
kölcsi és anyagi piszokban fetrengő rabló, 
gyújtogató, gyilkosokkal szövetkezik a ma
gas kultúrával dicsekvő európai diplomatia!

— Egy p o s t á k o n y v  az i l 
leti) levélhordó kezén elveszvén, a 
találó megkéretik, hogy azt a hely
beli kir. postahivatalnál átadni ter
hére ne essen. (A. könyvnek amúgy 
is hasznát senki sem veheti.)

— Egy tanonc felvétetik Blau- 
horn Antal kereskedésében a városház 
sarkán.

Rövid hírek.
— Folliuusz Aurél, a tél:n itt műkö

dött színész, múlt héten vezette oltárhoz 
Csigaházi Etelt Tatán.

— Az évi aratás eredményeinek fel
vétele most kezdetett meg, igen nagy haja 
van némely elöljárónak a „hektár* fogal
mával; sehogy sem tuduak a nyitjára 
akadni.

— A közegészségügyi törvény közsé
genként jégvermek alakítását rendelvén, 
az alispáui hivatal most tog ennek gya
korlati foganatosításához.

— S z e r e n c s é t l e n s é g .  A zuaiini 
pályafőnök Beruklau egy vadászat alkal
mával borzasztó tévedésből saját fiát lőtte 
agyon.

— A magyarországi irgalmas rend 
összes koródáiban az 1870-dik év lefolyása 
alatt vallás és nemzetkülöubség nélkül leg
nagyobbrészt díjtalan 8211 egyén ápol
tatott.

— A bíróságoknál alkalmazandó ke
zelőtisztek kinevezését közelebb hozza a 
hivatalos közlöny.

A jelenleg Budapest tájékán folyó 
nagy hadgyakorlatokra innen Pécsről is 2 
század Fereue-Károly ezredbeli gyalogság 
ment fel kedden este vasutou. No lesz 
módjuk a gyalogolásbau.

— A budapesti tudom, egyetemen a 
szülésznői téli tanfolyamra való beiratások 
f. é. szeptember hó i-én kezdőduek.

— A Párisi világtárlat előkészítő mun
kálatait a legnagyobb seréuységgel foly
tatják s úgy bir.ik, hogy a külföldi bi
zottságok számára már szept. 15-én át 
lógják adhatni az illető épületeket.

— Vasúti munkások strikje Oroszor
szágban. Nem csak Amerikáhau, hanem 
Oroszországban is és pedig a „Golos* 
szerint az Ural vasút mentén 500 munkása 
állította he egyszerre a munkát.

— Uj boríték. A postán küldött pénz 
biztosítása végett uj postai péuzeslevélbo- 
ritékok hozatnak forgalomba. Ezen borí
tékok a címoldal felső halsarkán jelvényül 
a magyar koronát, alatta a posta sípot 
viselik „postai pénzeslevélboriték* ára 1 
kr. körilattal.

— Az Uchatius ágyuk keszitésének 
titkát akarta a bécsi fegyvergyár két hi
vatalnoka, Nachtnehel és Zoller kikémlelni, 
még pedig az orosz követség egy tágja 
uak megbízásából. Rajta kapták azonban 
s mindkettőt a feuyitő bíróságnak adták 
át.

— Erdélyből Írják, hogy ott egészen 
szabadon jönnek mennek a határon át 
muszka törzstisztek. Különösen Brassóba 
látogatnak el gyakran. Szemlét tartanak 
a mi katonáink felett, mulatgatnak a tisz
tekkel s szép csendesen megint odébb ál
lanak. (Ilyen ami semlegességünk!)

I R 0  D A L 0  M.

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

Pécsett Valentin Károly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor* felett.) 

Haan E. és Zsillinszky M. Békésmegyei oklevéltár 
számos adatokkal. Ara 2 frt 40 kr.
Hajduska E. A jogtudomány alapelvei. Ara 90 kr. 
Hoffer Endre. Görög gyakorló olvasókönyv 80 kr. 
Hoffmann Mór. A nemzetiség és a nemzeti nyelv.

Hazafias elmélkedések. Ára 1 frt 20 kr. 
1 >r. Hunfalvy János. A Duna budapesti szakaszá
nak szabályozása. Ára 1 frt 20  kr.
Ihnatko György, cigány nyelvtana. Árai frt2 0 kr. 
Jókai Mór. Egy az Isten. Regény G kötetben G frt. 
Kalniczky Endre. Nütan, vagy az asszonyt hivatás 

tudománya ára 24 kr.
Kaszap Antal. Földrajz II-ik kötet; Amerika, Aus- 
tralia, Polynezia. Ára 70 kr.
Kele Antal. Kritikai munkálatok a Gabelsberger 

M. ésStolze F. gyorsirasi rendszerek felett. 1 frt. 
Kis Lap. Képes gyermekujság XII. kötet 3 frt.

Történelem, életleirasok, kor- és jellemrajzok. 
Andrassy Ant. Episcopo Rosnav. gemmse Episco- 

porum Monumentum iu tesseraui grati animi 
etc. Ára 50 kr.

Asbóth L. emlékiratai az 1848 éa 49-iki magyar- 
országi hadjáratból. Két kötet ára 3 frt.
Bartal György. Csalóköz történeti vázlata 1 ft 50 kr 
Beck József. Világtörténeti tankönyv magasabb 

tanintézetek alsó és középosztályai szamara 85 kr 
Boros M. A dicsöült gróf Széchenyi István élet

rajza. Ára 80 kr.

Boros M. Mag7»r krónika, azaz: a magvar nemzet 
története a'legrégibb iá iktol fogvi a legujib'i 
időig, minden nevezetes történeti esem ny év- 
szerinti előadásával 80 kr.

== Mehner Vilmos kiadásiban [B i lap \4 jii. 
kalap-utca 4. s».| megjelent Moi.tépiu X. ilsr- 
tonffy Frigyes által fordított francia regényének 
„A házasságtörés drámái* 17. 18. és 19-ik 
füzete. — Ára egy füzetnek 25 kr.

=  A „Vasárnapi Újság* augusztus 2G-ki 
száma közetkezü tartalommal jelent meg: A kur- 
dok (három képpel). — Oh, adj erőt! Szabii
ban. - Déryné naplójából (folyt.) — Georgiái n >k 
(képpel). — Várná és Sunila ikét kepp l . A' 
utcai csempész. — Servadac Hector ki.aufi ván
dorlása a naprendszeren at [képpel]. - Egyveleg. 
— Bukaresttől Szisztovaig — Egressy Gi nrem 
léke. — A történelmi támlát pozsonyi a így.'va
lósé. — Irodalom és művészét stb. roll les roviti,. 
A „Vasárnapi Újság* elótizetisi ara négy‘Ív re 
2 frt, a „Politikai U donsagok“-kal egvic. 1 fr. 
Teljes számú példányok jauuar 1-etd meg i'ilyy.-t 
kaphatók.

GABONA ÁKAIC
af. é. augusztus hó 25-én tartóit hetivásáron.

I. oszt. 11. oszt. Hl . oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.80 ft. 10.50 ft. 9.20
Kétszeres „ „ „ 8.59 Ti 8.— — . —

Rozs « V „ 7.59 n 7.— á” —.—
Árpa Ti » rt „ 7.40 „ —.—
Zab v  n .  0.49 Ti 6.— „ —. —
Kukoricza . 9 . - V — . — r» —.—

Hajdinal 109 klg. ft. —.—
Széna Ti Ti V 3 . -
Szabna Ti n Ti 1.201

Szerkesztői üzenetek.
Tr. Aulai urnák Alóli icson Sajnáljuk, hogy 

nepgyiilési tudósítása elk isett m ért: zett e s :amra.

NAUV FÉKEXUZ
laptulajdonos.

H A K S 0 II E M I L  KI S  .1 Ú L S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

Hirdetések.
ad 140 
■skT 3Zaul-

Pályázati hirdetmény.
Alulírott Pécs sz. kir. varos községi iskol.i 

széke részéről hozott s a törvéayhat m^i lcv.'/ii- 
lés által f. é. 124. sz. alatt jóváhagyott Intir.mt 
folytán ezennel közhírré teszem, ho ŷ a v tros köz
ségi uéptanodaiual egy Meigleues iiiiu ‘ségii 
4GU frt évi fizetéssel javad iliu tz m I» s>*g.*it.ttiit »- 
női állomás szerveztetett s ennek betölt*43 vegett 
palyazat kihirdetetni ren teltetett.

Felhivoti tehát ezen altónusra pályizni szán
dékozókat, hogy tan képesítés ti k, koruk, erkölcsi 
magaviseletük s eddigi alkalmaztat isukr.»l sz »ll.» 
hizonyitv anyukkal ellátott kérvényeiket f é. s/.ep 
tpmbcr hó 9-ig bezárólag hozzam bmyujtsik

Megjegyeztetik, hogy a megválasztott seg<-l- 
tanitónö alkalmaztat isa iránt az iskolaszék n .ila; 
fog intézkedui — s hogy a 11 ki kézi inunk it 
minden külön dijjazas nélkül — rendes ta itárgy
ként tanítani köteles leend.

Pécsett, 1877. évi augusztus hó 31-én.
Aidinger .Ifinos,

polgármester, miut uz iskolaszék elit ike

*53

Üzlethelyiség
áttétele.

Tisztelettel értesítem a n. érdemli 
közönséget, hogy

üzlethelyiségem
már a Kábel-féle házban Kein* 
feld*féle bolttal szemben létez, 
ahol is ezután állandóan ma
radaud.

Kegyes pártfogásért esd
mély tisztelettel 

Treiiseliiner I. W.

Hirdetmény,
A folyó év szeptember 1-től Budapest 

és Újvidék közt szaporított póstahajúme- 
uetek életbeléptetése folytán f. é. szeptem
ber 1-töl kezdve az 5 óra 25 perckor dél- 
utáu Mohácsról miut bajócsatlakozási vonat 
iudului szokott 17. számú helyi vonat 
szinte szerdán és szombaton is mint hajú- 
csatlakozási vonat fog forgalomba lépui, 
ellenben az éppen érintett két napon 12 
óra 30 perckor d. u. Mohácsról iudului 
szokott 51. számú személyszállító vonat 
heszüntettetik.

Mi is ezeunel alulírott által tisztelettel 
köztudomásra hozatik.

A mohács-pécsi vasút 
229 (2—1) üeletvezetösége.

Szabad kézböli eladás.
•Szalmásy János ur eladja az uj buza- 

téreu levő házát melléképületeivel — a vas- 
hámoron kívül 7 hold szántófölddel, a budai 
külvárosi vámháznál 12 hold szántófölddel, 
ugyanott 20 hold rét és lucernással, szá
mítva 1600 Hőiét egy holdra, ugyanott 
egy újonnan fölállított tégla-égetés a szük
ségeltető tőiddel, kemence és két nagy 
cserép- és téglafészerrel, szóval rniudeu 
fölszereléssel, mi egy téglaházhoz szüksé
ges, Makárhegyeu egy jó karban levő 
szőllő 1600 □  öllel, szabolcsi hegyen egy 
szőllő 1200 Düllel.

Kedvező feltételek megtudhatók Feszi! 
llajmár ügyvéd urnái Pécsett, a postává 
szemben. 199 (4—4



Azienda Assicuratrice
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pécsi főügynöksége. 5

gazdasági gépek és eszközök raktára

Pécsett,
F eren c iek  u tc a  l . u .

—
Ölayton ss Shuttleworth-féle gépgyár

pécsi képviselősége
ajánlja a raktárban levő kézi- és j á r g á n j  0 s c s é p l ő g é p e k e t ,  
g a b o n a r o s t á k a t ,  ko n k o l y  t i s z t í t ó k a t Trieurs), so r ve i£  g-‘ J
t ő g é p e k e t  (Drills), s z e c s k a v á g ó k a t ,  d a r á l ó k a t ,  r é p a 
v á g ó k a t ,  k ti k o r i ez arao rzs ol ó k á t , e k é k e t ,  kapá lóka t ,  
b o r s a j t ó k a t ,  s ző l l őzúz  ó ka t stb., — és elvállalja — az 
e r e d e t i  g y á r i  á r a k  és legelőuyesebb feltételek mellett, — 
g ő z  c s é p l ő g é p e k  és minden a raktárban nem levő gé
pek szállítását. 207 (0—3)

£ L Jk i_l j)
Első bécsi tiiköriiveg biztositó társaság pécsi főügynöksége, fi

ii ____________ ____________ i m_________________________________

r-íiJfOnsrcfjX&ívct

Árverési hirdetmény.
Szt.-Lőrinczi bér-urodalotn- 

hoz tartozó kisebb királyi ha
szonvételek u.tn. Tárcsái pusztai, 
Kacsőtai, Helesfai községi korcs
ma mészárszékkel és Monostori 
szinte községi korcsmák folyó é. 
September hó 24-ón, Héttőn reg
geli 10 órakor a Szt-Lőrinczi fő- 
bérnökségi irodában nyilvános 
árverés utján Ö évi idő tarta
lomra 1878. évi Januar 1-től 
bérbe adatni fognak. Feltételek 
Szt.-Lőrinczen betekinthetek.

Az árverezni óhajtók ezen
nel tisztelettel meghivatnak.

Szt.-Lőrinczi urodalom
217 (4—2) föllé rnükNÓge.
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Pécsi papírgyári raktárban
a bekövetkezendő tanévre mindennemű

tankönyvek,
A

H BL
ezegrendszerre, a 

legújabb javítások- 
Jjj kai 1 és 2 vonómar 

liára, de kézi erőre is 
i g e n  j u f a n é o M  á r a k o n  

költségmentesen vasúthoz állítva biztosíték 
és próbákisérlcti időre szállít (1 57. 0 8) 
M a j f a r t l i  PH . i t  4 'o inp . gépgyára 

Majna melletti Frankfurtban. 
spgp- Megbízható ügynökök kerestetnek

elemi és magántanodák számára kaphatók, melyek

bolti áron
-^•készletben lévén, a részletes ingyen, kapható jegyzékeken kitett árakon1 

f  a t. közönség rendelkezésére állaudauak.
Ezen alkalommal ajánljuk a t. közönség szives figyelmébe jól 

berendezett

| papír-, iró- és rajzsier gyári raktárunkat,
a  melyben minden az irás, rajzolás és az Íróasztalhoz szükséges anyag 
|[és tárgy 10"/„ olcsóbb áron mint bár hol kitűnő jó minőségben és p iu- 

tosan szolgáltaik ki.

Nyomdai és könyvkötői-muiikiík
disz.es kiállítására clvállaltatnak. 215 (3—2)

a  Tisztelettel
- 4

5 T R A IT B  B. ÉK T Á R S A
Pécsett. S/.éebénvi tér 1 'eiesek féle házban Ribay kávéház átelleuében. a

T̂Ő)

Niigy út leszállítás. ^
—

II

Singer-féle eredeti varrógé
peknek

mostani ára:

50, 65, 71 frt.
I letelik inti részletfizetésekben :

2* ,> írttól kezdve
egy uiegíélelő részietíisszeg leté- 
te’e mellett, áremelés uélkiil.

< h eg vagy a célnak meg nem 
felelő, mindenféle rendszerű var
rógépek eredeti Singer féle varró
gépekért! cserénél li/.etés gyanánt 
fogadtatnak el. _

» The Singer Manufacturing C° k - M  Ik sr ih l. Pacsetj Qktiso kersskeissBbsn. -
A vilüg h^na^.voUb varrógép  

K y á r a
187(1. 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, mintán 

eludásai

362.361 drb. varrógépre
vagyis több mint égős/. Amerika összgy.irtmaiiy.inak t elő re 

rúgnak.
\ legismertebb és legnagyobb gyárak eladtak az 

1876-ik évben.
T lie  S in g e r  M a m i i g  Co. :{62.:{OI gé|»
Wbceler & YVilsou Mfg. Co. . los.y.fí „
Itoniestic S. M. Co.......................  23.587 „

V' eed Sewing Marliiue Co. 
^ \\ ileux A (iibbs S. M. Co. 

Remington S. M. Co. . .

14.425 
12.75* 
12.7 IC.

gép

mm/
A Singer Co. féle verrógép-gyár az egyedüli, 

melynek eladásai számban mindig növekedtek; 
mar l’lnl idclphinhau állított ki egy ily gépet, mely 

xk i.iSS) számol viselt E számok magassága vala
mint a philadelphiai kiállítás pályadij bíróság batá
ri. zala, m. ly által az Origóiul (eredeti iS In g er-l'é le  
g é p e k  a l e g j o b b  <‘nhIA.II g é p e k n e k  n y i l -  
v An i l l a l o H ,  legvihigosabl.au k tünteti, Imgy 
ezek eddig még t n l l i a l a d v n  n e m  l e t t e k .

<»

-

fteiiprul-Ageiilur fúr Mord- nini lIH lel-E iiropn (x. M E ID IilM U E K .

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

P  Csalások megakadalyo- 
zasa végett

• f

arra figyelmeztetjük a t közönsé
get, miszerint minden eredeti Sin
ger-féle varrógép úgy a karon,vala
mint a védjegyen a „The Singer 
Maniíácturiug Co.“ eéget viseli, s 
egy az amerikai gyár elnökének, 
mr. J i iN le re  .4. H o p p e r  aláirá 
sával, valamint az éu aláírásommal 
ellátott igazolváuyuyal l kezesség- 
jr‘gyt?yol) vau ellátva. H n é lk iil  
valamennyi Singer névvel ellátott 
varrógép utánzóit és nem amerikai. 
A tőügynökségetX ei.llingert> . 
bírja. K i j a v í t á s i  m ű h e l y  bár 
minemli varrógépek számára szinte 
itt P é c s e t t  nálam van. a vi l. ti ti>-- 
telt vevők a kik hajlandók magoknak egy 
valódi amerikai gépet beszerezni,és annak 
irat bekiildik agép bormenteseu az utol. 

vasút állomásig fog nekik szállíttatni.
i

i -----------------------

xKsvf^Ési^r"

!
M estrits Imre, lakatosm ester,

legnagyobb választékú
Takaréktüzhelyok és 

Kálvhdk raktára.

K ile n c  év i g y o m o rb a j  
i d e g b á n t a l m a k  s tb .

Marienbadból f. é. jun. 16-iki ke
lettel a cs. kir. udvari szállító Hof f  
János úrhoz Berlinbe következő levél 
érkezett: Kilenc évi gyomorbaj után 
használtam végre önnek malata kivonati 
gyógysörét, mely engem e kínos fajda
lomtól megmentett. A gyomor- és has- 
bántalmak megszűntek, a láz elmaradt 
s nyelvem ismét visszakapta üde. egész
séges színét. Mindezt az ón kitűnő ma- 
lataki vonat mák köszönhetem. Tisztelettel 
Bráner Péter, Kónigswarthban.

Úgyszintén nagy gyógyhatású van 
a Hoff-féle s matataből készült gyógy 
chocolade is, mely az idegeket erősíti 
és a malata bonbonok, melyek a hűtés
ből eredt köhögést szüntetik meg, de 
sót még a tüdósorvadast is enyhítik.

Gyár és főraktár Ausztria számára 
Becs, Graben Bráunerstrasse H. Magyar- 
ország számára: Budapest. Kalap utca 
10. Pécsett egyedüli fiókraktár 
Zuckermandl A. füszerkereskedésében. 
Ferenciek utca 11 sz. a. 221. [1—1|

T e j Tej

A t. ez. közönségnek tudomá
sára hozaiik, hogy alulirt he
lyen r / e p !  e m b e r  l*ó 1-tő l
kezdve ismét kapható a főher
ceg Albrecht-féle bellyei urada
lomból naponként beszállított 

lris tej

literenkint 8 krárt ' • e

Tej

0  posta utca 8. sz. a. 
Ugyanitt havi előfizetések 

fogadtatnak el.
218(2—1)

is

T ej

Műhely és raktár
belváros Király-utcza öl. sz. 

saját házában.
202 (0—4)

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 gyógy ittatnak. — Végre 
kapható egy s z e r  a kellemetlen lá b - iz 
za d n a  ellen. — Rendel naponta 11-től 
1-óráig P é c s e t t ,  a IJeákutcai 1-ső szá
mú házban. 150.(0—10)

Levelekre gyorsan válaszoltatik.

0 G F A J A S
bármily nemű és mérvű, de sőt 
ha a fog bármily odvas is: rög
tön és tartósan megszüntethető a 
több orvosi tekintély által kitű

nőnek elismert 194 m_;m

indusi kivonat
által, mely hatályossága miatt minden család
nak nélkiilözhetleu házi gyógyszerül ájul
ható, 35 és 70 kros üvegcsében kapható 
itt Pécsett a kizárólágos raktárban 

Z i ic k e r i i i a n d l
füszerkereskedésében Fereueziek

A.
utcza 1 1 . szám.

Hirdetés.
Hosszuhetényben a legközelebbi 

országos vásár f.é. szeptember 10-én,
vagy is szent kereszt előtti hét
főn leenü és igy fog megtartatni 
jövőben is mindig.
218 (1—1)_________ A z e lö ljá rő a A g .

Ház-bérbeidás vagy eladás.
Hékés, magányosságot szerető egyé

neknek az uugusztinus templom közelében 
alsóhavi utcában 10-ik szám alatt sveici 
alakra — igen jól, diszcsen, üjjolag be
rendezett 3 szobából áll, 1 előszobával és 
előhúzzál térséges udvarral, szép kert- és 
igenjó kutvizzel az udvarban; egy külön 
épület ismét 2 szobával és 1 konyha-, ka
mara- és pincével october hó 1-én bérbe 
adandó, vagy jutányos áron e l  In ad and ó .  
Értekezhetni K I nn l.ajoN  tulajdonosnál 
Pécsett, Ferenciek utca 4. szám alatt.
214. (5 -2 )
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I^sTszaui Hirdetmény.

g  hirdetési hivatala m
ezennel tisztelettel tudatja, miszerint 

Budapesten a

Ferenciekbazárában ll.sz.
»b«, ± Í Ó l = a . t  nyitott, és
!-,<letési megbízásokat valamenyi bel- és 
külföldi hírlap számára a legolcsóbb árak 
mellett, pontosan és szilárdan teljesitend. 

Legújabb hírlap lajstrom ingyeu.

Nyomatott Taizs Mibályuál Pécsett 1877

Pécs sz. kir. város tanácsa részéről 
ezennel köztudomásra hozatik. hogy a vá
rosi tanácsházbau lévő tiz bolt s pincze 
jövő 1878. évi april hó 24-től számítandó 
három egymás után következő évre, még 
is figyelemmel a helyben szokásos köl- 
tözködési időre, csak is bezárólag 1881. 
évi april hó 1-ig tartó időtartamra f. é 
N z e p te m b e r h ó  lO -én  r e g g e li  10 
ó r a k o r  a városházán levő gazdasági hi
vatalban nyilvános árverezés ntján a te
kintetes közgyűlés jóváhagyásának fen- 
tartásával fog bérbe adatni.

Miről a vállalkozni szándékozók azzal 
értesittetnek, hogy az erre vonatkozó fel
tételeket L e c b n e r  tanácsnok ttruál az 
árverezés napjáig mindig a hivatalos órák
ban betekinthetik.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1877- 
ík évi augusztus hó 29 én tartott üléséből.

Pécs sz. kir. város
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