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T
Az orosz hadsereg által a török birodalom területén elkövetett vérengzések és öldöklések a művelt Európa minden polgárosítlt emberében fellázítják a vért.
Leperzselt falúk, lemészárolt nők, aggok és gyermekek jelzik az orosz hadsereg nyomait.
1 estvérnemzetiinket: a törököt — noha vitéz hadseregei még mindig hősies elszántsággal s diadalmasan küzdenek a vad ellenséggel —  m égis komoly ves/.élv- 

Ivei fenyegetik az európai hatalmak politikai tervei.
A magyar nemzet a török nemzettel benső érdekközösségben áll; igy tehát a mi érdekeink is fenyegetve vannak.
Xapról-napra njabb cs újabb hírek merülnek fel, melyek szerint diplomatiánk a török nemzettel szemben tanúsítandó hatalmi magatartásunkat a magyar nem

zet közőliajávid merően ellenkező tervben állapította meg.
Hazánkban közel 200 azon helyek száma, melyekben a polgárság gyűlést ta rt, hogy azokon egyhangúlag fejezze ki megbotránkozását a muszka hadviselés 

irii /.lato kegyetlenkedései felett s hogy tolmácsolja a közvéleményt, mely szerint a magyar nemzet legfőbb óhaja, hogy a magyar kormánv az oroszok vér lázi tó kegyel- 
lenkedrseit mielőbb megszüntesse; hogy az orosz hatalomterjesztési és területhóditási törekvéseinek a hatalmában levő minden eszközzel gátot vessen; hogy a török biro- 
•laloin területének épségét s függetlenségének megcsonkítását meg ne engedje; s hogy a nemzet hadi erejét semmi szín alatt se használja fel a török birodalom bármely 
tartományának is megszállására.

Polgártársak ! Közel kétszáz helyen szólal meg vasárnap nemzetünk nyilvános gyűléseken.
Az ország elsőrendű városai egyikének: P é c s n e k  polgárai hallgassanak? Nem!
Nekünk is meg kell szólalnunk. Nekünk is egyhangúlag kell kifejeznünk megbotránkozásunkat az orosz cár vad seregeinek öldöklése és mészárlása felett. — 

Nekünk is hozza kell járulnunk a nemzet közvéleményének tolmácsolásához. Nekünk is ünnepélyesen kell kinyilatkoztatnánk óhajainkat, hogy kormányunk félremagya- 
razhatlanul vehesse tudomásul : mint gondolkozik, mit érez és mit óhajt jeleideg a magyar nemzet.

Polgártársak! E célból elhatároztuk mi is, hogy e hó 5-én (azaz: vasárnap) d. e. 10 órakor a Széchényi téren egy n y i l v á n o s  n é p g y ü l é s t  tartunk.
Kérünk, jelenjetek meg minél nagyobb számban e gyűlésen, hogy a hozandó határozat és a nyilatkozat annál teljesebben e város összes lakósságának akaratá

ból eredett. lehessen. — Kelt P é c s e t t  1877. év nyárutó 2-ik napján. 4  rendező bizottság.

Pécsett, 1877. aug. 3-án.
Budapest megszólalt s utána a 

többi városok. Mindenfelől népgyü
lést hirdetnek a lapok. E válságos 
időkben szép ténye ez a nemzeti
közéletnek.

Midiin a nép a törvényszabta 
korlátokon bellii ily ünnepélyesen 
megszóltál, bizonyságot tesz arról , 
liogy öntudatos, érez és gondolkozik 
h liogy nem bízik vakon a hatalom 
terveiben, bármily kívánatosnak is 
tünteti fel az azok megvalósítását.

A nemzet látja, hogy létérdekei 
veszélyeztetve vannak.

A rabló- és néplenyügöző had
járatokra célzó hagyományos orosz 
politika a legbecateleneb’b módon 
megnyitotta az északi vad hordák
nak a Törökországba vezető utat, 
arról is gondoskodott, liogy senki 
se háborgassa, Ígérvén mindenfelé 
bő jutalmat mindazoknak, kik csen
des nézői maradnak uemzetgyilkoló 
műveletének. Az oroszok részéről 
nem egy ilyen példát mutat tel a 
történelem. Ármány, csel volt min
dig politikája; zsarnok kegyetlenség 
rendes fegyvere; s a népkivégzés 
lióhéri szerepe volt legfőbb missiója.

A török valóságos nemes —  vá- 
dolóival, bíráival összehasonlítva.

Oroszország hazug jámborsággal 
s kenetes szemtelenséggel az elíilia 
ladás ügyészéül tolta fel magát s 
bár maga is barbár, barbárnak ne
vezi ?, törököt, hogy tőle életjogát 
megtagadhassa s őt kivégezhesse, 
liogy aztán régi hóhérszokás szerint 
magáévá tehesse ruháit. Európa tudja 
ezt és rokouszenv i a megtámadott 
mellett vaunak s majdnem általános 
az óhajtás: bár nyakát tekerhetné 
halálos ellenségének.

Csak a diplomaták gondolkodnak 
másképen. Az orosz hordák meg a 
„dicső* bolgárok kegyetlenségei el
len nincs szavuk, ha ellenben a tö
rök mozdul s elszántan védi ügyét: 
már sóhajtoznak a kabinetek, fenye
getőznek, nehogy valamely basibo- 
zuk valamely keres téuy orrmetsző- 
nek tyúkszemére találjon lépni; mert 
hát ki van mondva kelet telett a 
halálitélet, tűzben és lángban kell 
elvesznie, csak azért, mert miudenik 
állam számit valami területre.

Az osztózkodási tervek már ké
szek. A legutóbb tartott miniszteri 
tanácskozásból kiszivárgott hírek 
elég világot vetnek az eddigi tájé
kozatlanság sürü sötétjére.

A déli határaink megőrzésére le

rendelt egy két ezer emberünk, leg
közelebb valami 3< > ezer emberből 
álló erősbitést nyer, később megint 
levisznek egy pár ezer embert, végül 
pedig hadseregünk nagy7 részét.

A mi figyelő hadtestünknek nem 
lesz más feladata, mint nyomban az 
oroszok javára eldőlt döntő ütközet 
után Boszniát és Hercegovinát meg
szállni. Hogy arra ok legyen s liogy 
az itteni felháborodott közvéleményt 
lecsillapítsák: gondjuk lesz, liogy a 
szebbek „felbátorodva az oroszok 
győzelme által“ újólag hadat üzen
jenek a töröknek. — Sokkal inkább 
javát akarjuk a töröknek, semhogy 
e-t megengeduők —- szól majd di- 
plouiatiánk, nagyot nevet markába 
s ini megszálljuk szépen Szerbiát, 
Boszniát Hercegovinát, hogy a török 
e részről semmi ellenségnek se le 
gyen kitéve, s liogy innen katonáit 
az orosz ellen vibesse akkor, mikor 
aligha nem késő lesz már.

Mily perfid jó akarat!
Feltéve — s a mire ily körülmé

nyek közt nagyon számítanak, — 
liogy az orosz győz, bizonyos, hogy 
sok más zsákmány mellett Bulgári
ára is ráteszi kezét, mire diploma
táink ezt fogják mondani: jól van, 
ha te Bulgáriát foglalod el, akkor 
mi, ellensúlyozásul területi nagyob
bodásodnak —  Boszniát és Herce
govinát tartjuk meg. Olasz- és Au- 
golországnak is lesznek ilyféle ürü
gyei a kijelölt préda megszerzésére.

íg y  vagyunk. Biztatnak, áltat
nak, mi alatt kerülő utakon odáig 
viszik a dolgot, hogy egy szép na
pon a korona gyöngyei közt ott ék
telenkedik majd a két — sárfolt; 
Bosznia és Hercegovina.

Ez az, a mi ellen a magyar nem
zet leginkább tiltakozik. Szavát meg
hallhatják azok, kik sorsát intézik, 
de hallgassák is meg, mert a nép 
szava isten szava, azon istené, ki 
áldja az igazakat és megbüuteti a 
gouoszokat, ____  Z- ív-

— A fővárosi népgyillé* felöl
lapunk múlt heti számában adott távirati 
értesítést azzal kell kiegészítenünk, hogy 
a bizottságilag előre megállapított határo
zati javaslatot Helfy Ignáe előterjesztvén, 
midőn a diplomatikus — ide-oda elcsavar- 
ható — „ke l l ő  i d ő b e n *  szavakhoz ju
tott az épületet megrázkódtató egyhangú
sággal félszobáit a nép „azonna l *  — 

má r  most* hangzott el harsányan sok 
ezernyi torokból. — H e r m a u u  Ot t ó  rög
tön jelentkezett, hogy módosítást niditvá- 
uyoz a határozati javaslathoz, V e r b o v a v  
Gy u l a  p ed ig  szólásra jegyezteti magát tel,

— T h a i s z főkapitány azonban kereken 
kijelenti teljhatalmú basaként „hogy itt 
senki többé nem fog szóllam,* Verhovay 
és Hermauu által kérdőre vonatván ez ön- 
kénykedés miatt, coustatálta, hogy hivata
losan járt el, mire azok eonstatálták, hogy 
e népgyülésen hivatalosan állították fel a 
szónokokat és a határozatot hivatalosan 
hajtják keresztül. — Az elnökként figu
ráié vén Puls/.ky megtette ismét a mór 
kötelességét, s noha a nép sok ezernyi 
tömegben hangosan tiltakozott a határo
zati javaslat utóbbi tétele ellen, kijelenti, 
hogy a uiódositvány megtételét nem engedi 
meg és határozatkép kimondá azt, a m i t  
a né p gyűl  és nem a k a r t  k i mo n d a n i .
— A kormánylapok ezután egész vakmerő
séggel hozták a uépgylilés ekként megha
misított határozatát, elhallgatva annak va
lódi keletkezési módját. — A határozatot 
egy küldöttségnek kellett volna átadni a 
kormáuyelnöknek, miután azonban siettek 
a uépgylilés eloszlatásával, mert féltek a 
pótinditványok előterjesztésétől, elmaradt 
a küldöttség megválasztása is, azután úgy 
segítettek rajta, hogy a kormány mame- 
iukjai maguk közt megcsinálták a küldött
séget is, mely a világ szeme láttára alko
tott hazugságot elviszi megrendelőjéhez.

— C e g lé d e n  j u l .  2 9 -é n  t a r t o t t  
népgyüléseu tízezernyi nép egyhangúlag 
fogadta el azon határozatot, „hogy a kor
mány kéressék fel, hatalmában álló minden 
eszközzel hasson oda 1-szür: Hogy a vér- 
lázitó öldöklések és mészárlások, a jelen 
században példátlanul barbár és embertelen 
hadviselés mielőbb megszüntessék. 2-szor: 
Hogy az orosz hatalom terjedésének és 
hódításainak gát vettessék. 3-szor: Hogy 
a magyar nemzet ereje semmi szin és ürügy 
alatt a törökbirodalom felihatósága alá 
tartozó tartományok, legyeu az Bosznia, 
Szerbia, Hercegovina, vagy bármely más 
ország megszállására, vagy fegyveres el
foglalására fel ne használtassák; kivéve, 
ha az a magas porta előleges, szabad bele
egyezése folytán történnék. 4-szer: Hogy 
a török birodalom területi épsége és füg
getlensége senki által meg ne csonkitas- 
sék.* Ezen határozatot mint javaslatot 
Molnár Samu országos képviselő terjesz
tette elő.

— E g e r b e n  lg m ú l t  v a s á r n a 
pon több ezer polgár jelenlétében folyt le 
a népgyülé8 Babics István országos kép
viselő elnöklete alatt, a hátározati javas
latot Szederkényi Nándor terjesztette elő, 
melyben kívántatik már most azonnal még 
a fegyveres hatalommal is a közbelépés 
a kormánytól. Egerben úgy mint Nagy
kőrösön, Komáromban, Nyíregyházán és 
Kecskeméten is ugyanazon napon az ck- 
kép szerkesztett határozatok egy han- 
gulag nagy lelkesedéssel fogadtattak el.
— Debrecenben a kormány emberei 
felsőbb intésre hozták létre a gyűlést, hogy 
megelőzzék a függetlenségi pártot és be- 
csempésztették a csavarható „kellő idő
ben* szavakat, — de megbuktak, mert a 
megjelent néptömeg lelkes felkiáltással sür
gette a rögtöni actiót. (Úgy látszik Debre
cenben megtanulták a hazugságot úgy, 
mint a fővárosban.)

— A m e g y e i vá lasztá sok at a 
belügyminisztérium december havában tar
tatja meg, s azért utasította a törvényha

tóságokat, hogy a virilisták jegyzékét ál
lítsák össze s a bizottsági tagokat ideje
korán válaszszák meg.

— A határőrvidék! vasút vo
nal terve miatt rengeteg lármát csapnak 
a horvátok, kiknek főtörekvésük Magyar- 
ország költségén és rovására, nem saját 
munkájuk és iparkodásuk után boldogulni. 
A zágrábi kereskedelmi kamara a tervet 
elvető határozatot hozott, mert csak azon 
vonal felel meg az ő érdekeinek, melyet Mo- 
lináry paraucsló tábornok tervezett. — Ál
talános izgatást rendeztek ezen magyar 
kormányi vasuttervezet ellen. Molináry 
az. „Obzor* szeriut e miatt beadta lemon
dását, mely azonban még nem fogadtatott 
el, mert reményük az ügyet kiegyenlíthetni. 
(Az az, hogy ismét a magyar kormány 
engedni fog, és ezen vasút úgy, mint a 
többi is az ország érdekeinek ellenére fog 
megszavaztatni és kiépitetni.)

— A bécsi nagyfont ossága ta- 
nácskozmányok felől írják, hogy Bosznia 
és Hercegovinának elfoglalása meg fog 
történni, ez már korábbi megállapodás, 
melyhez szigorúan ragaszkodnak, azonban 
tekintettel a harctér eldöntetlen eseményeire, 
valamint a közvélemény izgatottságára 
megvárják a kedvező időt a bevonulási 
parancs kiadására. — Addig hadi lábra 
állíttatnak az ország déli részén felállított 
hadesapatok, az egyik hadtest Belgrádha 
vonulna és elfoglalná Szerbiát, mi csak 
ideiglenes és sziuleges lesz a közvélemény 
megnyugtatására, illetőleg félrevezetésére, 
a másik hadtest véglegesen foglalná el 
Boszniát és Hercegovinát. — A költségek
ről a két pénzügyminiszter gondoskodik.
— Főtekintettel vannak arra, hogy az oc- 
cupátió mentésére tisztességes formát ta
láljanak a hazai közvéleménnyel szemben.
— A diplomatiai oldalról semmi aggályuk 
nincsen; Anglia ugyan visszatart a fogla
lástól, de a komoly keresztülvitel ellen 
nehézségeket nem támasztana. — Német- 
és Oroszország béegyezését előre bírják,
— Törökország nem tehetne egyebet, mint 
protestálni, ez is gyenge alakbau történ
nék, mert azon előnybe jönne, hogy az 
elfoglalandó tartományokból csapatait visz- 
szavonhatná és az oroszok ellen használ
hatná. — Az előértekezletek már arra mu
tattak, hogy a három esászárszövetségen 
belül a belügyminiszter tudtával és bé- 
cgyezésével titkos megállapodások léteznek, 
melyek Törökország területének megcson
kítására irányozvák. — Ennél fogva a 
tanáoskozmányok iránya és célja már előre 
meg volt állapítva, most csak az forgott 
kérdésben, hogy lehessen az aetió [igazi 
céljának elpalástolásával a közönség sze
mébe port hinteni.

— A nagy kormány tanács
Bécsben jul. 31-én délelőtt 11 órától dél
utáni 2 óráig tartott és ez alkalommal 
szóba jött a háború eshetősége. — A kö
zös kormány tclhatalmaztatott, a határőr
séget, ha szükséges, még további két had
osztállyal megerősíteni. — A szükséges 
költségekről a két kormány pénzügyminisz
tere fog gondoskodni.

— A várható mozgósításról 
írja a „ D e u t s c h e  Ze i t ung* :  Senki 
sem hiheti, hogy nehány hadtest felállítása 
imponálni fog Oroszországnak. — Ez tehát 
nem lehet Oroszország ellen irányozva,

célját nem képezheti más, mint Bosznia 
auuexiója. Ha a világ békéjét illetőleg 
becsületes szándékkal vannak, elegendő 
egy nyilt szó Angliához. Ha az angol- 
osztrák-magyar együttműködés uem ele 
geudő, akkor már néháuy hadtest igen 
kevés. — Az uj „Presse* az általános 
mozgósítást sürgeti, mely azt bizonyitauá, 
hogy Ausztria-Magyarország, megvédvén 
nagyhatalmi állását, szembe akar szállaui 
Oroszországgal. A részleges mozgósítás árt 
ki- és befelé. — A feudális kuuservativ 
„ Va t e r l a n d *  óva  politikai képmutatás
tól. — Oroszország — Ausztriában hízva 
ment át a Dunán és Balkánon. — E lég 
nemesebb (?) bizalommal, mely a leghatal
masabb garantia, (?!) nem szabad vissza 
élni.

— A National Zeitung (Bis
marck lapja) a magyar közvélemény félre
vezetésére ezeket irja: „Anglia és Ausz
tria Magyarország azon bűnösök, melyek 
kezdettől óta minden gonoszságot elkövet
tek, hogy a háború lobogó lángjává gyűlt 
keleti zavarok békés kézzel el ne fojtassa- 
nak, mert az ozmáuság sarokba szorítását 
kézzel lábbal megakadályozták. Anglia az 
a gonosz, mely a bolgárországi kegyet- 
leuségek és a szalouik-i véres dráma ide
jén elavult, haszontalan okmányokkal bur- 
colkodott elő, melyekkel meghiúsította, 
hogy a fényes kapura nyomást lehetett 
volna gyakorolni. Es Ausztria-Magyaror- 
szág? Bűne az, hogy Angliával együtt 
tiaszkót fogatott az ősszel a hatalmak kö
zös fellépésével a Balkánfélszigeteu. Anglia 
és Angliának a háta mögött Ausztria-Ma- 
gyarország, a konstantinápolyi értekezlet 
minden szavát holt betűvé ölte azáltal, 
hogy sietett óvást emelni minden rendsza
bály ellen, melyet Európa végre akart haj
tani. Igen, Anglia és főleg Ausztria-Ma- 
gyarorszák itélendők el azért, hogy a ka
tonai fegyelem alól villámgyorsan kirohant 
kozákokra jutott az emberiség nevébe, a 
megoldás feladata.

Bolgárország felszabadítása igy lett a 
szörnytettek második kiadásává, melynek 
roppant iszonyai a lusta diplomáciát sie
tős cselekvésre sarkalta, — igy jutott ez 
oda, hogy a kozákok és a cserkeszek po
koli versenyében a tömeges gyilkosság és 
népcsonkitás dúl azon országban, melynek 
az erkölcsös Európa segélyére akart sza
ladni.

így jutott a kérdés oda, hogy e vér- 
lázitó táji irtóharcban, mely az angol és 
osztrák magyar diplomácia bűne, felhábo- 
ritóbb szörnytetteket látunk, mint azok me
lyeket szép szerével meg lehetett akadá
lyozni.

Ausztria-Magyarorazág és Anglia most 
Nándorfehérvárt és Gallipolit szállják meg. 
Jól teszik. Hadd lássák gonoszságuk és 
bűneik gyümölcseit közelebbről.

Vajmi különös az, amit Anglia és 
Ausztria-Magyarország azalatt ért, hogy 
„érdekek!* Olyan rósz erre egy nép, hogy 
vérfürdőben kell megfUröszteni! Vajmi kü
lönös az a humanitás mely ellen ők ma
guk szabadították fel a pokol minden ör
dögét! Vajmi különös az a felfogás, melyet 
néhutt Európában a Balkánon feUohogó 
lángok felől táplálnak!

— Mithád pasát meglátogatta 
Helfy Ignác o. képviselő. Midhát a Bősz



nin. Hercegovim vagy Szerbia megszállá
sán ik tervéről akként nyilatkozott: E terv- 
öl n nem hiszek, húr sokat beszélnek róla. 
— llv rselekeilet lehetetlen oly uralkodó- 
tól, ki oly lojálisán Jár el, mint az osztrák 
oászár, kivéve ha az ily megszállás iránt 
Törökország védelme céljából egyesség 
jönne létre a két fejedelem közt. —_Ily 
szerződés azonban nincs, sőt ellenkezőleg 
Ausztria--Magyarország mindig fogadta a 
semlegességhez! ragaszkodást. — Ennél
fogva a jelen viszonyok közt a megszállás 
nem jelenthetne mást, mint Ausztria-Ma- 
gvarországnak az ottomán birodalom elleni 
harcias lópcsét, mi annyival méltatlanabb 
lenne, minthogy azt nem előzte meg had
üzenet. — Ismétlem, azt nem hihetem és 
semmi hasonlót nem hiszek. Igaz, hogy 
Európa nagyon is megtanított minket az 
állami szerződések és a uépjog különös 
magyarázatára, de azért korántsem érez
zük magunkat feljogosítva, egy barátságos 
kormánynak, minő az osztrák-magyar, oly 
tervet tulajdonítani, mely a közvéleményt 
jogosan nyugtalanítja. (Midhát pasa diplo- 
matice beszélt, meggyőződése gyanánt adta 
jogos kívánságát az osztrák politikával 
szemben.)

— A kormány által titokban
alapított és a subventiós zsákból hizlalt, 
majdnem ingyen a jóhiszemű közönség 
nyakába varrt lapok és a már ismert su
galmazott mameluksajtó trombita szóval 
kiirtöli, hogy a megszállás éle Szerbia és 
.Montenegró ellen vau intézve, mondva csi
nált, több oldalról megerősítést nyerő sen- 
zátiós hírekkel vezetik félre olvasóikat, 
kilátásba helyezvén, hogy ezen actió orosz
ellenes lévén, könnyen összetűzésre vezethet 
az orosszal, de ettől ugyan nem kell félni, 
ha csak LJismark nem állana a háta mö
gött, kétszeresen is hangsúlyozzák, hogy 
az ily összetűzést a német döntené el. — 
Most tehát a német szolgál mumusnak, 
hogy visszatartson az orosz elleni fellépés
től. hogy a törökellenes actió türelemre 
találjon, pedig Bismarknak elég fejfájása 
van attól, mi nyugatról fenyegeti a csonka 
Németbirodalmat, semhogy kedve legyen, 
keletről is összetűzni egy nagyhatalommal, 
mely éppen akkor népszerű háborút viselne.

- Jól tudják ezen bérenc ludasok, hogy 
egy osztrák magyar-muszka háború esetére 
egy német katona sem merne mozdului 
kelet felé, mivel a német ultramontáu és 
még a soeiálistákkal is szövetkezett, újon
nan szervezett hatalmas sereggel elkészült 
Franciaország nem találhatua ennél ked
vezőbb pillanatot visszaadni Sedant és 
visszavenni az elrablóit tartományokat, 
azonban ez mind nem tartóztatja őket 
vissza a megrendelt ijeszgető ámításoktól, 
számítva arra, hogy azért mégis fognak 
egy csapat hiszékeny, gyáva gimplit. — 
Megjegyzendő, hogy ezen lapok szinleg a 
legnagyobb törökbarátok, megfojtanának 
minden oroszt, nem bíznak egy orosz győ
zelmi jelentésben sem, de a török győzel 
meket többszörösen hirdetik, ezzel is félre
vezetni kívánva jámbor olvasóikat.

K Ü L F Ö L D .
Bécs. Az e hó 1-én tartott közös 

miniszt írtanácsban Ausztria-Magyarország
nak a keleti ügyek iránti magatartására
vonatkozólag ezen megállapodás érvénye
sült : Az occupatio meg fog történni, mert 
megtürténéséhez felsőbb helyről a legszigo
rúbban ragaszkodnak; tekintettel azonban 
úgy a harctér eldőnthetlen eseményeire, 
valamint a közvélemény ez idöszerinti iz
gatottságára, a bevonulási parancs kiadá
sával a legközelebbi kedvező alkalmat vár
ják meg.

Elhatározták továbbá:
Az alvidéken felállított csapatokat meg

erősítik és egy közelebbi parancscsal hadi 
lábra állítják, hogy az első „ordre de bu
tádé' ra az egyik hadtest, Belgrádba vo

l t  h  R  6  h *

Ü tő  11.
Epén búcsúról érkeztünk meg, midőn 

elétnbe állít Beukő l’éter uram, azon kül
detéssel, hogy engem hazavigyen.

Költői rendetlenségből utazási rendet 
produkálni, amúgy sebtiben, nem kis föl
adat. Önérzetes büszkeséggel segítettem 
is a ládát kocsira emelni, mikor a pak
kolás művészetét befejeztem.

— Tiszteli a zsidókisasszony, meg
küldte a piros könyvét, — köszöni.

Ezt a szolgáló mondotta.
Meg kell enditenem, hogy ki ez a 

.zsidókisasszony.* A Jákob zsidónak lá
nya ő, kinek a boltjában szivarokat szoktam 
vásárolni. Egész ismeretségünk abból állt, 
hogy valami háromszor beszéltem vele, 
mialatt kedvenc beszédtárgyát, az .időjá
rást* teljesen kimerítettük ugyan, — de 
benső viszony még nem szövődött közöttünk. 
Könyvemet is csak harmadik kézből olvasta.

Hogy könyvein lapjainak hiánytalan- 
ságáról meggyőződjem, elkezdtem forgatni. 
Szent Makkabeus! mi ötlik szemembe ? . . .  
Egy lepréselt, leveles oleander virágon, 
mint a gyermek anyja kebelén, pihent 
egy ftirtöcske fekete hajából........

— Oh szerencsés halandó! kiáltottam 
föl önkénytclenül. És méltán. A Khóbi 
meg a Dolli zsidógyerekek már három éve, 
hogy vetélkedve nyilatkoztatják előtte forró 
szerelmökct, anélkül, hogy csak reményre 
jogosító választ is kapnának; mig én, pár 
rövid szóváltás után előnyben vagyok 
felettük.

Mert nem világos jele-e ez irántam 
vah'i meleg vonzalmának ?

Nem olvastam még a „virágnyelv*-et, 
de annyit mégis kibetüztem a nekem szánt 
emlékből, hogy az oleander virág, mely

nuljon Szerbia occupálása végett: a másik 
hadtest Boszniába és Hercegovinába. Szer
bia occupátiója csak ideiglenes lesz. Arra 
számítva, hogy a magyar közvéleménynél 
kevesebb recensusra találjon Bosznia végle
ges occupatioja. Az actió költségeiről gon
doskodva van. Lesz tehát mozgósítás az 
ország határozott akaratának ellenére, An- 
drássy, Tisza és Szél dicsőségére.

Koma.  Az olasz kormány az utóbbi 
napokban világosan biztosította a hatalma
kat békés célzatatai felől s szilárdul elha
tározta semlegességi programjától el nem 
térni.

K o n s t a n t i n á p o l y .  A seik-ül-izlam- 
nak a templomokban felolvasott rendelete 
a lakósoknak nj’ugalmat és türelmet ajánl 
s figyelmezteti őket, hogy óvakodjanak a 
keresztények iránt ellenséges tényéktől.

Pár i s .  A „Pays“ válaszol a bona- 
partista bizottság mauitestumára és for
mális hadüzenetet közöl Kouher ellen. Na
póleon herceg, Írja Cassanac Pál, kíván
ságunkra — mint áruló — a pártból ki
rekesztetett. Most Rouher ellenében is, ki 
a második császárságot megbuktatta, 
diadalmaskodni fogunk. Eszerint a bona- 
partisták közt nagyszerű a meghasonlás. 
Franciaországban szívesen fogadnák a kü
lön orosz-török békét.

Sa l z b u r g .  A német császár augusz
tus 7-én Salzburgba érkezik s 8-án az 
osztrák császárné látogatására lseid-be 
megy. ____

Orosz ráültettek.
Hitelt érdemlő kutforrásból merítjük 

a következőket: Razgrádban a kórházban 
egy fején sebesitett Atidte nevű török nő 
elbeszélése szerint, midőn Ablaham liból 
a lakósok menekültek, az utánuk rohanó 
kozák-bolgár csapatok, kiket megfoghattak 
nem- és kor-külömbség nélkül összeapri- 

| tották, 40 családot gyilkoltak le, néme
lyeknek fejét ütötték le. Bjelából mene
kültek közül többeknek kezeit és lábait 
eltördelték, azután kötelekre hurkolva az 
oroszokhoz vonszolták. Sokakat beleiknél 
fogva aggatnak föl s minden kigondolható 
kínzást és vérengzést elkövetnek nőkön, 
aggokon és gyermekeken. Elve senkit sem 
hagynak, minden épületet felgyújtanak. 
Merre az oroszok előuyomulnak, pusztulás 
jelzi nyomaikat. Armondliban nem volt 
elég, hogy 11 nőt és 10 csecsemőt üssze- 
vagdaltak, hanem az anyák méhéből szed
ték ki a gyermekeket. Fesdrtauban az 
orosz lovasok az összes mohamedán lakó
sokat kardra háujdák. A Berbunáriból 
Kadikőbe menekült nőknek a tisztek je
lenlétében végbe vitt megbecsteleuitésére 
egész Unnepélj’t rendeztek s azután legyil
kolták. E borzasztó munkát megkezdték 
az oroszok és folytatták a bolgárok.

A  háború.
A d i 1 pasának Ozmán pasa hadtesté

hez tartozó és Tirnova felé előuyomuló 
hadosztálya Lovesánál egy orosz hadtestre 
bukkant, mellyel azonnal megütközött. Lov- 
esát 6 órai harc utáu elfoglalta s az el
lenséget úgy szétszórta, hogy ez két irány
ban futott, az egj’ik Nikápoly, a másik 
Tirnova felé. K u s z t e n d s é n é l  török ten
gerész katonák szálltak partra s az ottani 
orosz őrséget elűzvén, számos ágyút zsák
mányoltak. Kiliánál egy török zászlóalj 
szintén partra szállt és rögtön sáncokat 
emelve, elzárta a dunaágat. — K r u d e -  
n e r tábornok újra megtámadta P 1 e v n á t, 
de a törökök által vissza veretett. Kl yucs  
mellett öt órai harc utáu a törökök a 
boszniai felkelőket C s e r k o v n a  helység 
közé Űzték. A felkelők vesztesége 50 ha
lott és 200 sebesült. — R u s z c s u k  köze
lében az orosz trónörökös és Achmed Ejub 
pasa közt nagy csata vivatott, méh’ állí
tólag a törökök inegveretésévcl végződött. 
E hir valótlannak bizonyult be. — A Szi-
lepréselve szivalakot mutatott, dárdatorma 
levéllel azt jelképezte: miként ő kész el
viselni a dárdaszúrást is az én szivemért.

Akartam rohanni, hogy szerelmemnek 
elmulasztott bevallását azonnal megejtsem; 
de Benkő Péter uram tiltakozott a kése
delem ellen, mert, úgymond, későn érünk 
haza.

Kegyeletes emlék! menj méltó helyed
re, ide a tárcába, melyet szivem fölött, a 
belső zsebemben hordozok, az értékek közé
— hisz úgyis te vagy nekem ez idősze- 
rint legdrágább értékem. Te pedig, „piros 
könyv*! ki e kincset rejtéd, vándorolj a 
köpönyeg zsebébe, — nem tehettek már 
a ládába, mert lásd, újra duzzog Benkő 
Péter uram, hogy miért „szuszogok.*

Megindulunk. A „legfinomabb* szi
varra gyújtottam (már tudniillik olyanra 
mely a Jákob boltjában a legfinomabb) s 
odafúttam a füstöt egyenesen Benkő Pé
ter uram orra alá; kinek csak azért nem 
adtam volna, hadd egye a méreg, minek 
sietett. Még a végit is eldobtam, pedig 
Benkő Péter uram — bocsánat hölgyeim!
— „bagózó* ember volt.

Égetőn süt a nap. Izzó sugarai fény
lenek, mint a török szablyák éle. Mint a 
muszka humanitástól (?) rettegő kaukáziak 
könye, úgy hull rólam a verejték. Por tá
mad a kocsi nyomán, mely belep, körül 
fog egészen; mintha balvégzetem török 
ágyuk közé hozott volna.

Bedöcögünk a városba, llivó illat
száll ki a cukrászbolt ajtaján........... E h !
korán volna még.. . .  Meg azután a cuk- 
rászné megviselt arca sem valami bizalmat 
gerjesztő........ Benkő Péter uram is hátra
hátratekint : hogy nem akarok-e leszállói? ... 
Tovább, tovább! . . .

Amott van a „Pipagyujtó csárda.* 
Nincs ugyan a görgetegi határban, nem 
is énekelnek róla a tarnócai bojtárok; de 
azért mégis csak „pipagyujtó csárda* az.

lisztriát ostromló oroszok es Niksits várát 
megrohanó montenegróiak visszaverettek.

Meh e me d  Al i  a főhaderőt a Janira 
mellett állítva fel, nagy sietséggel vonja 
össze a szétszórt csapatokat, ( l u r k ó  tá
bornok is hasonlókép cselekszik; előre tolt 
hadállásait mind feladta s a Balkán szo
rosaiba siet, melyeket nagyban erősít. 
Mehemed Ali főparancsnoksága alatt az 
európai harctéri helyzet nagyon megválto
zott. ____

U j)abb török győzelmek.
A mai (péntek) déli postával s egy 

délutáni táviratban vett hírek szerint 70 
ezer török Ozmán pasa vezérlete alatt fé
nyes és nagyjelentőségű győzelmet vívott ki 
az oroszokon mait kedden Plevnánál. Az 
oroszok mintegy GO ezeren először hétfőn 
támadták meg a törököket, de nagy vere
séggel visszaverettek. Kedden nagyobb 
mérvben intézték a támadást. 36 órán át 
tartott a harc. A törökök sikeres hősies
séggel küzdöttek. Az oroszokat, kiket Krii- 
dener tábornok vezérlett — teljesen szét
verték. 8000 orosz esett el, mintegy 16,000 
pedig meg sebesilletett. A bécsi lapok, köz
tük az oroszbarát „Fremdenblati* is Buka
restből és Tirnovából vették e hirt, mely 
eszerint nagyon is hitelt érdemli).

Ha Ozmán pasa felhasználta e győ
zelemmel nyert előnyöket s előrenyomul, 
akkor az orosz hadseregre nagy vereségek 
várnak. A törökök fő törekvése most: a 
Balkánon táborozó (lurkó vezérhadsereg 
minden összeköttetését megszakasztani s így 
kiéheztetni és a tirnovai orosz hadi vona
lon áttörni, mi által az oroszok akkor két 
tűz közé jönnek.

Ha a törökök továbbra is ilyen győ
zedelmesen haladnak előre, akkor az Osz
trák-magyar hadsereg mozgos .ásáról szál 
longó hírek megvalósulásának lehetősége 
nagyon álászáll. Mindazonáltal 30 ezer 
katonánknak hazánk déli határain figyelő 
hadtestként va'ó felállítása — legközelebbre 
várható. Egy újabb torok győzelem. A 
montene.gróiak megtámadták Niksicset; a 
törökök pedig hatalmasan elverték őket. 
Ali Saib pasa ugyancsak a montenegróiak 
egy másik csapatát Podgoricánál verte 
szélylyel.

Az oroszok e győzelmek után minde
nünnen segélycsapatokat requirátlnak. Az 
oláhok a cár parancsára Hahávánál ké
szülnek a Dunán átkelni.

Tornászairól.
E lap 27. számában H —sz úr „A tor- 

nászati póttanfolyam elmaradása s annak 
okai* ciiuü helyes irányú cikke bennem 
is felkölté az akaratot, hogy e tételről Ír
jak, annál is inkább, mert II. ur az oko
kat nem merítette ki egészen s hagyott 
hátra eleget, mely bő anyagot nyújt az 
elmélkedésre. , ■

A tornászat egyik legszükségesebb és 
leghasznosabb tantárgya úgy az elemi, 
mint a felsőbb iskoláknak s azon sajnos 
tapasztalatot nyerhetjük még is; ha ezen 
iskolák beléletét rövid figyelemre méltat
juk, hogy ezen tantárgy a tűrtek közé van 
sorozva s reá nem oly gond vau fordítva, 
mint a minőt méltán megérde uelne. Hogy 
mi ennek az oka, nehéz röviden eltalálni, 
mert ennek elhanyagolását az okos elme 
helybe nem hagyhatja, sőt a legerősebben 
elkárhoztatja. Az ember, működéséből ítélve 
csakugyan kettős lényéi, testi és szellemi, 
mindkettő követeli a fejlesztést, még pe
dig egyenlő irányban, egyiknek a másik 
felett túlsúlyba jutni nem szabad, mert 
ez bizonyos akadályt képez, bármelyik 
munka körében Ezen igazságot mi lépten 
nyomon megsértjük, neveljük, képezzük 
az értelmet, ugyan akkor elhanyagoljuk 
a testet, s ezzel nem csak az egyesnek, 
de könnyen feltehető, hogy az emberiség- 
nek, a társadalomnak teszünk kárt,_____

A vén csárdás bogárszemU lánya künn 
áll az ajtóban. Minő szemek! akár a mág
nes. Becsalja az utast, ha nincs is szán
déka betérni. Az én betérési szándékom 
ellen is tiltakozhatok Beukő Péter uram, 
— csak azért is megállunk! — Különben, 
mikor sörrel kecsegtettem, — minek friss 
voltát „hangos szóval* hirdette az ujouan 
kiakasztott forgács — mégis megnyugo
dott. Nem vagyok sörivó, félre is húztam 
a számat a keserű eseppektől; do a csár
dás-lánynak dicsérő szavai elhitették velem 
hogy jó ital.

Elkezdtem neki „a szépet csapni.* 
Már a harmadik szónál szerelmet vallot
tam, és ő — már mint a csárdás-lány — 
viszonozta azt. Veni, vidi, viei! Egy nap 
alatt két „ilyen* hódítás! Kételkedtem 
benne: ha nem én vagyok-e Caesar. . . . 
Rosszul esett a megválás miudakettőnknek.

Tekervényesen, mint az Andrássy gróf 
politikája, halad az országút. Az országút 
mentén egyfelől völgyek nyúlnak el, mé
lyen, sötéten; más oldalon pedig szikla
falak merednek az égbe, benőve szálas 
erdőkkel. A fák lombja között nem susog 
a szellő; madárhangot is csak elvétve le
het hallani.

Hó! itt megállunk. Lenn a völgybeu, 
sziklák öléből, kis forrás csergedez; mely
nek üde csepjeit nem éri napsugár; a sűrű 
fák lombkoronája áthatlan napernyőt ké
pez fölötte. Valami irgalmas szamaritánus 
itt felejtett egy törött poharat. Félve lehet 
csak inni belőle: hátha szabálytalan meg- 
csonkulása következtében kiálló hegyes 
részei megsebzik szomjas ajkunkat. De 
azért mégis sokan áldják a kegyes jóte
vőt, ki ilykép is hozzájárul felüditeui a 
tikkadt utazót. Benkő Péter uram is rá- 
állott. Őneki sem volt ellene kifogása, 
hogy porlepte torkát kissé leöblítse. Hanem 
mikor kényelmesen leheveredém a termé
szettől pamlagnak alkotott kőlapra, s fa-

S ha tekintjük a mai kor egyéneit, 
nein tűnik e szemünkbe a testi nevelés 
hiánya s az ebből következett sokféle be
tegség. Ha tekintjük a betegedések és ha
lálozások statistikáját, nem szomorúan lát
juk e a sok mellbetegeket, hátgeriucsor- 
’vadásokat, melyeknek okát én főleg a 
testi képzés teljes elhanyagolásában kere
sem. Különösen ha tekintjük korunk sok 
nemű csábításait, melyek már ideje előtt 
felnyitják az élv gyönyöreinek kapuit a 
még zsenge, csaknem gyermek előtt, 
méltán aggódva nézhetünk a jövőbe s 
óhajthatjuk, hogy az elfelejtett testi kép
zés, nevelés legyen ép oly fontos tantál g j , 
minő az irvaolvasástanitás, földrajz törté
net, va l l á s t an .

De hát mi lehet annak az oka, hogy 
a kormány minden nemes igjrekezete mel
lett is, noha anj’agi áldozatot is hozott, 
a t o r n á s z a t  Ugye hazánkban parlagon 
hever s a mi pedig népiskoláinkban életbe 
vau léptetve, inkább irónia, mint testi 
képzés.

Nem a tanítókban vau az ok, nem, 
ezt bizonyítják különösen azon póttanfo
lyamok, melyek rendeztettek azért, hogy 
a tanítók az újabb tanmódszert elsajátítsák 
a tantárgyak mikénti előadásában. Ezen 
póttanfolyamokon seregesen tódultak a 
tanítók, mert az itt nyert tanulást gyakor
latilag használhatták iskoláikban. Ez nem 
történhetik meg azoubau a tornászattal. A 
mit a tanító nyer, nem egyéb egy diplo
mánál, melyet az iskolában nem forgathat 
hiányozván hozzá az eszközök. Mig a 
többi tantárgyakat elő lehet adni élő szó
val s a gyermek előtt kellőleg felfogható- 
vá tehető részletes magyarázattal, addig 
a toruászatot könyvből magyarázat utáu 
tanitaui Dauaidák hordójának telemerése. 
Itt minden szót mutatványnak kell kisérni 
s közvetlen befolyásúnak kell lenni a ta- 
nouc testére.

A torna tanítására — ha az valóban 
testképző akar lenni — okvetlenül torna 
eszközök szükségesek, még pedig nem 
hiánj'os, de teljes felszerelés.

Mi hát az oka, hogy az állam torna 
tauitási törekvése hajótörést szenved, köny- 
uyen eltalálhatja kedves olvasóm! Oka az 
hogy a tanító tornatudományát nem ér
vényesítheti, s ha a tanfolyamról haza 
megy, nem tudja bemutatni a nyert is
meretet, ez elkedvetleníti s a lelkesedés 
alább száll.

Már pedig honpolgári kötelességünk 
oda törekedni, hogy a tornatanitás hivatását 
teljesítse, ép, erős s kitűnő testi fejlődés
sel biró honpolgárokat neveljen édes ha
zánknak.

Hogy tornatanitás legyen a tornatudo
mány után legelső feltétel, hogy az iskola 
bírjon tornatérrel s torna felszereléssel.

Ez azonban, ha Baranyamegye kis 
községeit tekintjük, igen nehéz. Allitauak 
fél egy pár rudat, aztán eleget tettek a 
nagy tudománynak. Ezen kell segíteni, 
még pedig társulás által. A társulási szel
lemet, mely minden jónak, szépnek és 
nemesnek talaja, erősítsük és fejlesszük 
közöttünk.

Azok a községek, metyek elég na
gyok, de két három felekezettel, s igy 
ugyan annyi iskolával bírnak, rontsák le 
a felekezeti válaszfalakat s működjenek 
oda hogy három hiányos tornatér helyett 
egyet állítsanak s ezt állítsa a község, s 
a tornatanitást, — mely minden felekezet
űéi egy forma, — vegye kezébe a község, 
szerelje fel a toruahelyiséget minden szük
ségessel és dijjazza tiszteségeseu a torua- 
tauitót.

11a pedig a község kicsiny s ha egy 
iskolája vau is, a tornahelyiséget nagy 
megerőltetéssel volna képes felállítani, cso
portosuljanak; az a közel fekvés, ami vau 
Barauyamegyében, a községek között, ily 
csoportosulást könnyűvé teszi és kivihetővé.

Ha ily társulás utján a toruahelyisé-
latozási szándékból elővonám zsebeim 
fejtekéből előrelátási erényem tanúbizony
ságait: a szalonát és sóskalácsot, ekkor 
ismét megeredt a tiltakozás szava. (Nota- 
bene: Beukő Péter uramban egy minden
ben opponáló képviselő veszett el.) Csak 
mikor „asztalomat* megosztáui vele: csen
desedett le.

Az erdőszélen falu terül el. Az a ki
akasztott fenyüágas ház ott a vendéglő. 
Nem jutott neki privilégium „nagy* jelzőt 
viselni, lévén ő egy „személyben* kis- és 
nagy korcsma. Itt már nem tiltakozhatott 
Benkő Péter uram, mert akkor a lovai is 
visszatiltakoztak volna: etetnie kellett. 
Mig ő ezen „éhezőknek ételt, szomjazók- 
nak italt* elvű ember- akarom mondani 
barombaráti cselekedettel foglalkozók, én 
betértem a „terembe.*

— Istenem, beh tarka élet! igy vég
ződik Petőfinek egy költeménye. Istenem 
beh tarka népség! mondottam én, amikor 
beléptem.

Legelői, az asztalvégen egy koldus
asszony ült. Előtte egy fél literes, félig 
üres üveg. A „vendégsereg* hiteles bizo
nyítása szerint már a harmadik. Épen a 
húcsújárásokról tartott értekezést, fejtegetve 
azok hasznos voltát. Most is odakészül. 
Hogy el ne késsék, sietnie kell. Meg is 
indul rögtön, csak még egy fél litert meg
iszik, — erősitőképen az útra. Egyik atyafi 
jogosultnak hitte közbeszólani: „Nem in
gyen mérik-e a bort azon a búcsún, hogy 
úgy siet oda?*

Amott egy orrcsiptetős gavallér. Erősen 
ostromolja egy fáraónemzetségbeli, hogy 
engedje meg említett orrdiszén keresztül- 
uézni: minőt mutat az? Mert, úgymond, 
„igazi ókula* már volt a kezében, de ilyet 
még soha sem látott. Teljesült is jámbor 
óhajtása. Füstszinü volt az üveg, követ- 
kezésképeu füstszinünek vélte látni a ven
déglős orrát is, amely pedig tulajdonkép-

get és a felszerelést létre hoztuk s a köz
ségek lelkiismeretes rokonszenvbe részesítik 
azt, a kormány törekvése dugába nem 
dől és áldozata nem lesz sárba dobva. 8 
valljon józan észszel, helyes gondolkodás
sal lehet e ellenezni e javaslatot. Bizo
nyára nem, sőt óhajtandó, hogy a közsé
gek általi torna taníttatásnak minél több 
pártolói és támogatói legyenek. E tekin
tetben az oroszlánrész a kir. tanfelügyelő- 
ségeket illeti, s valóban nagy hálára kö
teleznék le nemzetünket, ha e téren dologra 
kelnének s a tornatanitásuak üdvös és 
kívánt lendületet adnának.

Ha a tornatanitást a községek vennék 
kezükbe, azon felül hogy a növendékek 
az igen szükséges testi képzést nyernék, 
egy más, igen hasznos intézménynek is 
megvethetné alapját s nagy nyomorúság
nak és Ínségnek vetnének gátot. Miként ?

A tornatér községi lévén, oly talál
kozási pontot képezne, hol a felnőttek fe
lekezeti s egyéb tekintetek mellőzésével 
jelenhetnek meg, s felemelkedve az álta
lános kötelességek ismeretére vállvetve 
készek leendenek annak teljesítésére.

, Mily sokszor s mily szomiru tudósí
tásokról értesülünk a lapokból, melyeket 
a pusztító tűzvész rcmletes rombolásáról 
írnak. Mennyi község lett már cunek mar 
taléka s hány gazda nyomorultja, s rniud 
amellett is fájó szívvel látjuk, hogy a 
tüzreudőrség községeinkben elhanyagolt 
állapotban van.

Ezen veszedelem ellen óvnuuk kellene 
magunkat és vagyonúnkat, először bizto
sítás, másodszor „tűz iltó-egjdetok* alakí
tása által. S mond csak kedves olvasóm! 
ha a községekben a tornahelyiségek fel 
állittatuak, nem önként kiualko/.ik e a 
helj’ és alkalom, mely ily tűzoltó-egyletek 
alakítását, teremtené egyes községekben, 
vagy a csoportosított helységekben. Az 
ügyesség, a jártasság sokszor nagy ve
szedelmeket képes megállítani, bizouyára 
igy eredményét látuáuk a tűzoltó-egyle
teknek is.

Ha tehát szemügyre vesszük a torua- 
tauitását, a testi fejlődésre, az egészség 
ügyre, társadalmi életünk emelésére, nem 
lehet eléggé kívánni, óhajtani annak álta
lános életbeléptetését.

A társadalom fogjon kezet a kor
mánnyal, egymást támogassák s hozzak 
létre azt, hogy a tornatanitás, épen úgy 
mint az ismétlő iskolák ügye a községek 
hatáskörébe tartozik. Így várhatjuk auilak 
hatását és felvirágzását.

Ha az iskolákuak lesz tornaterük s 
a^tauitónak lesz alkalma a tanultat taui 
tani, nem fog panaszkodni a kormány a 
tanítók hidegsége s a tornászat iránti ér 
dektelensége miatt, mert akkor nagy szám 
mai fognak ott össze seregiem, tiogy ők 
ne csak a szellemi világosság, értelmi 
képzés apostolai legyenek, de egyszersunud 
úgy tűnjenek fel, mint a kik a nemzet 
regeneráló factorai.

Karoljuk fel a tornatanitást, szervez
zük s rendszeresen kezeljük, ezzel bizonyára 
nagy jótéteményt nyújtottunk a gyerme
keknek s a jövőnek.

Továbbá igen kívánatos dolog, hogy 
nagyobb városok minő Mohács, Siklós, stb. 
toruaegyleteket, vagy atbletieai clubbot 
alakítsanak. Ezen társulás adná a torna 
tanításnak azt a mozgató erőt, mely azt 
hauyatlaui, sülyedui, tespedui nem engedné.

Ezeket kívántam 11. ur cikkére vissz 
hang gyanánt nyújtani, bár hatna el az 
illetékes körbe s szólítaná munkára azokat 
kik állásuk es kötelességük által, ily dol
gok keresztül vitelére legalkalmasabbak. — 
f  iat. Fasadi Balogh Lajos.

Egy kis jegyzet a bükösdi levélre.
A „Pécsi Figyelő* 29-ik számában 

is „Egy blikösdi polgár* (nem-e az éu 
kedves János öcsém ?) a bucsujárásokkal
peu veres réz és pipacssziu közt játszik.

A többiek becsületes parasztemberek 
valának, kik hangos közbeszólásokkal tar
tottak pár- azaz hogy tucat-beszédet a 
termésről, adóról, fináncról és a porosz
francia háborúról, melyet tudvalevőleg a 
muszka folytat a török ellen Itáliában.

Kértem ebédet. Hoztak szalámit. Dlyau 
vékony szeletekre vagdalták, hogy tisztán 
láttam rajta keresztül a koliusasszonyt, 
amint csendesen távozott. Kóstolom: hát 
gyaníts a szaga. Odaadtam Benkő Péter 
uramnak, mire ő ezt mondó.: jó lesz ott
honi! a gyerekeknek.

Most azután én tiltakoztam a tovább- 
maradás ellen. Kiiudultam. Benkő Péter 
uram hűségesen követett, miután a bornak 
nevezett vegytani productumot begyomrozta.

A lovaknak haszuált az abrak, meg 
az ostornyél. Ezen, a kancsukázással rokon 
ostoruyelezési rauszkaságot nem merem 
ugyan egész határozottsággal ráfogni Ben
kő Péter uramra, mert én nem láttam; de 
merem következtetni azon benyomásból, 
melyet reá a rósz bor gyakorolt (s mely
nek méregdrágasága ellen még harmad
nap is tiltakozott, midőn vele összejöttem) 
meg azután abból is, hogy rövid szuny- 
nyadás után azt vettem észre, hogy ott 
állunk a kapuban, — honnét a mi üreg 
Lion kutyánk tiz év óta megszokott buz- 
gozággal fújta el tiszteletemre üdvözlő 
csaholását.

Ottbonn azután a vacsora pótolta a 
szalámit; a kocsin megkezdett nemes tétlen
séget pedig, melyben Morpheus uram cser
benhagyott, folytathattam az ágyban.

Most itthonn vagyok. Minden a régi- 
Távollétem alatt nem történt egyéb vál
tozás, minthogy a toronyóra fekete kör
lapját, mely a sárga mutatóval a németet 
szolgálta, a lefolyt bérmálás emlékére 
kékre festették.

Kulcsár József.



bajlódik. Lehetséges hogy történnek ily 
alkalm ikkor is szerencsatleuségek , sőt 
egyesek részéről a szent céltól eliitő visz- 
sz-iélések : azt sem lehet helyeselni, ha a 
fogadilmi ünnep valahol puszta tétlen he- 
vpréssé fajul. Azonban az ily szerencsét
lenségek vagy visszaéléseknek nem a hu- 
csojárások okai, hanem vagy a véletlen, 
vigv egyeseknek mindenütt előfordulható 
p ivat bűnei. A fogadalmi Uuuepek, Isteu, 
v igv az ő szentéi iránti hálára keltő célja 

csak azoknál degenerál, kik minden 
s/,>nt iráut kegyeletben meghűlnek, s a 
hálátlanság bűnébe esnek. A lakom ikban 
vigalmakban, vásárokon, sör vagy borhá- 
zikban nem történnek-e ezer több sze- 
rc iesétlenségek és gaztettek ;* Nem merül- 
n •!( e fel kiszámított gonoszságok ? Tessék 
teliát a készakarva elkövetett bűntetteket 
megróni és a bíintanyáktól óvni az em
beriséget, nem oly tettektől, melyek az 
emberek sziveit szelídíteni, nemes irányra 
terelui hivatvák. Van-e oly szent, mivel az 
emberi gonoszság vissza nem élhet ? A 
társadalom javára dolgozik-e az, ki az 
erkölcs javító intézményekét akarja pellen- 
gérezut azért, mivel egyesek öntudatosan 
vagy öntudatlauul velők vissza élnek ? A 
bucsujárósok nem teremnek l’atkókat, So- 
brikat, Kraeh-embereket vagy szédelgőket, 
nem pénztárrablókat; kár tehát a jónak 
forrássait ostromolni akkor, midőn a gaz
ság magától is oly dúsan burjánzik.* 

(Egg pestmegyei.)

•) Közöljük e íelszóllalást, noha a hivatkozott bu
tuséi levél egy szóval sem pellengérezi a bú
csújára* szokását, hanem azok alkalmából tá
madt rendetlenségek és visszaélésekből eredő 
botrányokra és szerencsétlenségekre mutat, fel- 
biva az elöljárókat a rend fentartasara. A ré- 
szegeskedest es henyélő ünnepléseket fentebbi 
sorok t. Írója is rosszalja, pedig — német köz
ségeinkben kivált - sűrűn tartatnak meg ezen 
fo g a d o tt  ünnepek, melyek sokszor a legsürgő
sebb — az időjárástól függő mezei munká
kat késleltetik. Szert.

Különfélék.
Az e hó 13-<ín tartandó megyei gyii- 

léseu mint haljuk — a keleti kérdés 
ügyében a népgylilések határozatához tel
jesen hasonló határozat hozatalára is fog 
indítvány tétetni. Váljon addigra nem lesz-e 
elkésett az indítvány ?

— Mozgósítási hír. Hogy legközelebb 
elrendelik a mozgósítást az több mint bi
zonyos. Csak azt uem tudjuk még bizo 
uvosau hova, merre, ki ellen s mi célból 
mozgósítanak majd. Azon körülmény azon
ban. hogy uem régen megkeresték városi 
hatóságunkat, miszerint a vasúti iudóház 
környékén legközelebb nagyobb számban 
átutazó katonaság számára .főző helyeket* 
jelöljön ki, nagyon megerősíti a vezércik- 
kezők azon baljóslatát, liogy hadseregün
ket Hercegovina és Boszniába viszik; mert 
hát Becsen át legközelebb az út oda.

Múlt szerdán délután a mint a 
városi templom mellet az állvány tartó ge
rendáknak gödröt ástak egy kőműves inas 
a vízvezetékre bukkant, melyet valami sír
boltnak vélvén neki is vágta csákányát, 
hogy felbontsa azt. Az egy-két csákány- 
ütésre támadt lyukon aztán mintegy más
fél ölyuyire bugyaut ki a viz. A lyuk be- 
falaztatása végett el kellett zárni a víz
vezetéket minek következtében azon kutak, 
melyek a csőből nyerik vizüket egy pár 
órán át viz hiányában maradtak. Ugyan
ezen alkalommal temérdek emberi csonto
kat s egy bezúzott koponyát >s ástak ki. 
Hogy is mondja egyik költőnk a .drága
csontokról*4? ...........Szerte szórva fekiisz-
uek a sötét porban. Nem tudom a végíté
let, hogy szedi majd össze azokat"!

— Teljes holdfogyatkozás lesz látható 
náluuk ez évben attg. 23-áu éjjel. Ezen
kívül ezen évszázadban még a következő 
napokon lesznek nálunk is látható teljes 
holdfogyatkozások: 1880. juu. 22-én és 
dec. lti-án, 1884-ben ápril 2U-áu és okt. 
4-én, 1892-ben nov. 4-éu, 18‘Jö-ben niárc. 
11 én és szept. 4-éu, 1898-ban dec. 27-én 
és 1890-ben jul. 23-án.

— .4 veszprémi püspökség uj jószág- 
kormányzója, Káth Iván, megkezdé a püs
pökség somogymegyei jószágainak átvéte
lét. Mint a .Somogy* Írja, ezen birtokok 
rósz és hanyag kezelés alatt sokat szen
vedtek, az erdők siralmas állapotban van
nak, a gazdasági és egyébb épületek dűlő 
félben. — Lesz tehát elég tere a jószág
kormányzónak kifejteni ott is mint a pécsi 
püspökségben gazdasági ismereteit és te
vékenységét.

— A  szegénység és nyomor ijesztő 
mérvben teljed. Rendőrségünk a múlt pén
teken razziát tartván a koldusok közt, 
valami 20 nem ide valő illetőségű s to
vábbá egynéhány be nem jelentett koldust 
fogott el. Ez utóbbiak jobbára az iparos 
osztályból valók voltak. Egy-két év előtt 
egynémelyike önálló mesterember volt még 
s ma koldulni kénytelen, hogy magát és 
családját az éhhaláltól valahogyan meg
mentse.

— Házassági statistika. Az 1865-töl 
1875-ig lefolyt idő alatt kötött házasságok 
átlaga a következő számokat tünteti tel: 
Egy évben átlag 10,000 lakós közül há
zasságra kelt Magy arországon 104, Ausz
triában 85, Poroszországban 80, Bajoror
szágban 80, Oláhországban 75, Svájcban 
75, Belgiumban 75, Németalfölden 82, Ang
liában 84, Skóciában 72, Irlandban 51, 
Nvéciában 00.

— A  „spanyol társaság* nevében több 
bajai vagyonos polgár fenyegető levelet 
kapott, hogy egy meghatározott időben és 
helyen bizonyos összeg pénzt deponálja
nak. A társaság tagjai ezt csak kölcsön
nek (!) tekintik és nem csak hogy vissza

fizetik, de sőt arra kötelezik magukat, 
hogy Bács-, Baranya- és Tolnamegyében 
az illető kölcsönadó bátran járhat-kelhet, 
és ha valaki ezen megyékben útjában 
állana, azt eltávolítani az ő feladatuk leend. 
— 11a pedig netán a kívánt összeget nem 
hajlandók letéteményezni, úgy az alapsza
bályok szerint — itt még a t?§-uk is idéz
tetnek ! — előbb szcmükvilágától fognának 
niegfosztatni, azután gyermekeik elrabol- 
tatni. A levelek és levelezési lapok részint 
Mohácson részint helyben lettek postára 
adva. A .spanyol társaság* a rendőrkapi
tányság által erélyesen nyomoztatik. (B.) 
(Ez ugyan ostobán végzett zsarolási kísér
letnek mutatkozik.)
'-*4 — Petroleumforrást Gömör megyében 
N.-Rőczén vélik fölfedezhetni, a mennyiben 
ott a patakban petróleum bugyog föl. Ala
kult is ennek kiaknázása céljából egy 
bánya-részvény társulat, mely — miután 
128—100 frtos bánya-részvény elhelyezte
tett — múlt hóban megalakult s a furatá- 
sokat közelebb megkezdeti.

— Mennyibe kerül Oroszországnak a 
háború? Az első úgynevezett .önkénytes* 
kölcsön, melyet Oroszország a mozgósítás 
költségeinek fedezésére felvett, tett 100 
millió rubelt. Ezt követte a párisi Mendel- 
sohn és discont. bankkal kötött 200 mil
liós kölcsön. Ezt a belföldi, melyre a kor
mány állítása szerint 400 millió íratott alá. 
Éhez járul, hogy a hadizenet óta a bank
jegyek egy uj neme bocsáttatott forga
lomba, és pedig hetenkint 10 millió; azaz 
máig legalább 100 mill. Az orosz állami 
bank időszaki kimutatásaiban a forgalom
ban levő bankjegyek üszszege a hadize
net óta egy kopeknyit sem változott. Vi
lágos, hogy e kimutatás ápril 23-ka óta 
hazudik, csak azt nem tudni, mennyit. 
Azt sem tudni, mennyire rúgnak azon ala
pítványi, árva-, városi s számos másféle 
pénzek, melyek utóbbi visszafizetés fejében 
a háború céljaira használtattak. Mindeze
ket elhagyva, és csak a kormány által 
nyíltan bevallott összegeket véve számí
tásim. a bábom Oroszországnak eddig 800 
millió rubelébe került. Szép kilátás az orosz 
adófizetők számára.

— A hernalsi tiszti árva!'eányházban 
a jövő tanévben 20 növendékkel vesznek 
tol többet. Ez intézet növendékeinek szá
mát a múlt évben 75-ről 00-re emelték s 
tervben vau e számnak felemelése 150-re. 
Figyelmeztetjük erre a magyarországi tiszti 
árvák gyámolóit.

— Hogy ettél: meg a csehek a szul
tánt! llrdina József cseh herreudorfi föld
birtokosnak egy .szultán* nevű kutyáját 
ébersége és hűsége miatt felette nagyra 
becsülte. Hridiuának kutyáján kívül egy 
szolgája is volt, ki kutyájának hűség te- 
kiutetébeu épen ellentéte volt és azért szol
gálatából el is eresztette. A szolga könnyen 
vált meg gazdájától, de annál nebezebbeu 
kedvesétől, ki szintén a földbirtokos szol
gálatában volt. így történt, hogy egy este 
felkereste régi gazdája udvarát és az egész 
éjjelt ott töltötte kedvesénél. Másnap reg
gel a szolga minden bucsuvétel nélkül el
tűnt és vele együtt „szultán* is. A kutya 
tulajdonosa annyira szivére vette kedven
cének eltűnését, hogy 5 li tot Ígért annak, 
ki .szultánt* élve vagy halva visszahozza. 
Az Ígért jutalom megtette hatását. Azonnal 
jelentkezett egy tanú, ki egész határozott
sággal állította, hogy Basta János és Má
ria házastársak a szolgával együtt a „szul
tánt* megették. A dolog tovább kutattatván, 
kiderült, hogy a tanú állítása igaz és az 
államügyészség a kutvalms evők ellen meg
indította a vádat lopás miatt. Közelebb volt 
ez Ugybeu tárgyalás a prágai törvényszék 
előtt. Vádlottak mindent tagadtak és tanú 
vallomásait hazugságoknak nyilvánították. 
A törvényszék vádlottak felett kimondotta 
a bűnöst, l’okorny Antal, a szolga, lopás 
miatt hat havi súlyos fogságra, Basta Já 
nos „kutyasütés" miatt szintén 0 havi és 
Basta Mária, mivel egy tanút hamis vallo
másra akart rábírni, 7 havi fogságra Ítél
tetett. A törvényszék azon enyhítő körül
ményt sem akarta tekintetbe veuui, hogy 
a bárom cseh csak azért ette meg a ku
tyát, mert „szultán" volt és még nem is 
politikai, hanem amolyan tolvajlás miatt 
is foglyokká tette őket.

— Örökös dinom-dánom folyik az 
oroszok bevonulása óta Bukurestben. Ezen 
fővárosnak keresztelt nagy falu ezelőtt is 
hírhedt volt arról, hogy a legerkölcstele
nebb női személyeknek Mekkájává emel
kedett a keleten, hol ledérségük nem csak 
türelemben, hanem hivatalos pártfogásban 
is részesitetett. Annál is jobb dolguk van 
most a „Café Cbantant“-oknak és egyéb 
ilynemű tanyáknak; akad vendégük sere
gestül az orosz katonatisztek és orosz 
uraságok sorából. Gorcsakotf herceg az 
orosz államkaneellár is rendes vendége 
egy ily hírhedt „szabadszellemü* kávéház
nak, a hol egy francia „exműlovarnő* 
kisasszouynyal költi el pezsgőjét, mialatt 
a vén bűnös által rendezett, — két világ
részen folyó kegyetlen öldöklés okozta 
vérfürdőben milliókjóléte felemésztetik, száz
ezer özvegyek és árvák átka vegyül be a 
lelkiismeretlen dobzódónak kéjelgésébe. — 
Ilyenek az orosz keleti kereszténység és 
humauismustiak felbérelt vitézei!

.— Az állami és vasúti távírdák 1876. 
évi statistikája most jelent meg a keres
kedelmi minisztérium kiadásában négy 
grafikai táblával. Ebből látjuk, hogy 1876- 
ban az összes feladott táviratok száma 
volt 2.118,838, az összes érkezetteké 2 
millió 11*3,847, a közvetített táviratoké 1 
millió 764.1*66, az országon átment nem
zetközi táviratoké 114.470, valamennyi 
feldolgozott táviraté 6.11*2,121, s igy 1876- 
ban 767,089 darabbal több dolgoztatott 
fel. mint 1875-ben. — A vasúti távírdák 
összes távirati forgalma volt: feladatott

távirat 171,946 darab, megérkezett 169,269 
drb. összesei) 341.214 az 1875-dikiuél 
23,945 darabbal több. Az állami és vasúti 
távirdák táviratforgalma együttvéve tett 
6.462,335 darabot, az 1875 dikinél 720,034 
darabbal több. A legerősebb forgalmi hó
nap volt október, a leggyengébb január 
Az államtávirdák összes pénzforgalma volt: 
magyar díj fejében bevétel 1.105,323 frt 
36'/, kr, idegen díj fejében 80,136 frt 2'/, 
kr, összesen 1.185,459 frt 39 kr, több 
mint 1875-ben 89.064 frt. 77 krral. A vas
úti távirdák pénzforgalma: összes bevétel 
97,311 frt 2 kr, kiadás 7523 frt 77 kr, 
a távirda-intézet részilletékc 24,(599 frt 39 
kr, s igy kevesebb az 1875-ikinél 553 frt 
58 krral. Az összes hálózat vonalainak 
hossza 1869-ben 8691.83 kilométert, 1875- 
ben 14,336.,,g kilométert, 1876-ban 14 
ezer 498.,,- kilométert tett.

— Szerb és montenegrói hálaadatos- 
ság rikító példáját érezte egy Temesvárit 
elfogott nő. Neve Rattdorf Ottilia schveizi 
születésű. Az 1876. évi szerb háborúban 
mint betegápolóuő vett részt, az alexináci 
csatában súlyosan megsebezitve, de meg- 
felejtkezvc saját fájdalmairól először is a 
sebesült harcosok fájdalmainak enyhítésére 
sietett, mig a sok vérvesztés folytán gyen
geségéből üsszerogyott, a legnagyobb go
lyózápor nem tarthatta vissza önfeláldozó 
hivatásának teljesítésétől. Ezt igazolják a 
kezeinél lévő okmányok, ezért kapta a 
Takova rendjelt is. A szerb-török háború 
befejeztével Montenegróban folytatta hiva
tását egy ideig, de kifogyva mindenéből 
Magyarország területére jött, de már Fe
hértemplomban sem tudta megfizetni ven
déglői számláját. Temesvárott ugyan ezen 
körülmény miatt gyanúba esett, azonkívül 
Fehértemplomból sürgönyüztek miatta, el
fogták és elhelyezték a törvényszék fog
dájába. Szép dolog biz az. hogy a kiknek 
önfeládozólag szolgált, mint koldust bo- 
csájtották el.

— rÉn Kovács Károly pesti ügyvéd 
és iró vagyok", - c szavakkal köszöntött 
volt be uiult héten egy erősen borszagu, 
bosszú, szürke szakállas bácsi a kassai 
ügyvédekhez és forintokat kuuyorált egy 
általa augusztus 20-án kiadandó műre: — 
„Hogyan kell a keleti kérdést kard nélkül 
megoldani ?“ Meglehetős szemtelen volt — 
igy Írja ezt az „A. K. K.“ — s feltűnt a 
rendőrségnek is, mely táviratilag tudako
zódott Pesten a bátyám uram konduit lisz- 
tájáról. A válasz auuyira kedvezőtlen volt, 
hogy bátyám uramat kényszer-útlevéllel 
kisérték ki e peesovics-városból. Csak 5 —6 
ügyvéd ejtett küuyet jobb sorsra érdemes 
forintjáért. Domine K. Pécsett is szédelgett.

— Augusztus havi közmondások. Ha 
augusztus első hetében nagy melegség 
uralkodik, akkor hosszas tél lesz. — Az 
augusztusi sártól mentse meg a természet 
ura a gazdát. — Bő harmat augusztusban 
tartós jó időt jelez. — Állandó időre szá
mítunk, ha augusztusban éjszakról fuj a 
szél. — Lőrinc meglátja a zabtarlót és 
bekecset rendel. — Nagy boldogasszouyi 
szép idő, jó bort termel. — Sz.-Istvánnapi 
esők a vetések megkezdésére kedvezők. — 
Bertalan lerázza az almát és körtét. — Ha 
Bertalan után gólyát látsz, nagy szükséged 
lesz bundára. — Bertalan ellopja a tarisz
nyát, vagyis gazdasági munkásoknál meg
szűnik az uzsonálás.

— Egy megmérgezett város. Warzén 
szászországi város néhány hét óta bor
zasztó izgatottságban van. Egy különben 
jó hírben álló mészáros egy lépbeteg te
henet vágatott le és több mészárossal együtt 
a húst a közönségnek eladta. Akik e hús
ból ettek, mind betegek lettek; 217 ember 
súlyosan beteg és máig már kilenc felnőtt 
egyén és egy gyermek meg is balt. Ugyan
ez esetről egy más jelentés igy hangzik : 
Az izgatottság egyre nő. Még nem is tud
ható, mily nagy a szerencsétlenség, mely 
a várost az eladott bús által érte; az összes 
polgárság a legnagyobb elkeseredéssel vau 
a mészáros ellen. Az áldozatok száma egyre 
szaporodik, eddig 200-nál több a beteg. 
A hivatalos boncolás vérmérgezést állapí
tott meg. A wurzeni bárom orvos éj jel nap
pal el van foglalva. A lakosok izgatott
ságát növeli az is, hogy a bűnös mészáros 
ép oly drágán árulta a búst, mint a leg
nagyobb városokban árulják. Az Oschatz- 
ból odaérkezett törvényszéki bizottság min
denekelőtt Ricbter mészáros elfogatását 
rendelte el, azután még két mészáros és 
azon urndaloui birtokosa, ki a beteg mar
hát eladta, befogatott.

— „Tisztességes nők* A  rennesi tör
vényszék előtt minap erkölcselleni vétség 
volt a tárgyalásra kitűzve, melyre igen sok 
hölgy gyűlt össze. A tárgyalás megindítása 
előtt a trvszéki elnök következő felszólli- 
tást intézett a hallgatósághoz: „A mai tár
gyalás Ugye kissé botrányos, felkérjük 
azért a tisztességes asszonyokat, hagynák 
el a termet.* — A felszólításra némi mo
raj felelt, de azért senki sem mozdult he
lyéből, mire néhány perc múlva az elnök 
oda fordult a teremőrökhüz: „Most, hogy 
a tisztességes nők eltávoztak, vezessék ki 
a többieket is.“

— Egy öngyilkos utolsó gondja. A  
napokban egy bécsi munkás öngyilkossági 
szándékból beugrott a Dunába és nyom
talanul eltüut a babok között. Nem mulasz
totta el azonban, hogy egy levélben arra 
figyelmeztesse nővérét, hogy ezentúl ne 
egyék dunai harcsát, mert uem épen lehe
tetlen, sőt igen valószínű, hogy a nevezett 
állatoknak az ő holtteste szolgál eledelül. 
S igy édes testvérem — végzi a levél — 
könnyen megesketik, hogy ti karácsony
kor vagy más alkalommal azt hiszitek, 
hogy halat esztek, pedig valósággal drága 
bátyátokat falatozzátok fel.

— Amerikai fogás. Amerikában — 
de másutt is — azon bevett törvényes

szokás uralkodik,flia egy vádlottnak nincs
védője, kap egyet hivatalos utón. A nagy 
köztársaságban nemrég egy egyén lopás 
vádja alatt állott a törvényszék előtt, ki
nek védője nem volt. — A törvényszék 
azonnal rendelt mellé egy védőt és az el
nök felszóllitotu a védőt, hogy védencével 
tanácskozás végett néhány percre vonuljon 
vissza. Unsz pere múlva a védő ismét meg
jelen a tárgyalási teremben. „Hol van a 
vádlott?" kérdő az elnök. — „A vádlott 
tisztelted,* mondja az ügyvéd. — „Hogy
hogy?" — Az elnök ur azt monda nekem, 
hogy oly tanácsot adjak neki, mely leg
inkább lehet hasznára és miután védencem 
bevallotta nekem, hogy bűnös, azon nézet
ben voltam, hogy leghelyesebben tenném, 
ba azt tanácsolnám neki, hogy oldjon ke
reket. Védencem teljesen alávetette magát 
nézetemnek és tanácsomat azonnal követte."
— Következett: nagy néma képlet.

— A Becsben tartózkodó törökországi 
zsidók küldöttsége tisztelgett Midbát pa
sánál, ki őket szívélyesen fogadván, tőlük 
egy rokonszenves meleg feliratot vett át. 
A pasa kiemelte, hogy főbb gondjai közé 
sorozta a birodalom területén lévő vallás
felekezetek és azok közt a zsidók ügyét, 
ő sokat gondolkozott c miatt, de addig, 
mig nagyvezir volt, a háború gondjai 
miatt kevesett vihetett ki. (Volt gondja 
arra az orosz lmmanisnmsnak, hogy a tö
rök kormánynak ne legyen ideje az al
kotmányos szabadságot tényleges reform 
törvényekkel kifejteni.)

Rövid liirek.
— Egy Kovács nevezetű pécsi mun

kás balokány-utcai lakásán egy beretvával 
felmetszette karereit, minek következtében 
meg is halt. Tettének indoka: nyomor és 
betegség volt.

— A „Nemzeti Hírlap* szerkesztőjét 
felségsértési perbe fogja az államügyész 
azon „álmodott* s lapjában közzé tett 
cikkért, mely királyunk neve alatt irt s a 
lengyelek felszabadítását Ígérő proelamá- 
tiót ismertette. (Váljon milyen álmai lesz
nek erre a szerkesztőnek?)

— Tibiássi József pécsi kőszén főel
adási ügynököt a magyar kőszénkeres ke
reskedés emelése és fejlesztése körül szer
zett érdemeinek elismeréséül a Ferenc József 
rend lovagkeresztjével tüntette ki a király.

— Kurd községben (Ilőgyész mellett) 
a múlt héten 2 ház, 1 pajta s 500 kereszt 
búza égett el.

— A „Politik* lázit. A prágai cseh 
lap tüntetésre szólítja fél a kurvátokat, 
felbiváu őket, hogy a szláv testvérek ér
dekében a kormányt beavatkozásra birják. 
Uassau a testei koma, mert bizony még 
baj támadhat!

— Időszerű érvelés. Nagyváradon 
egy előrelátó úri ember azzal érvelt az 
utcák sürgős kiküveztetése mellett, hogy 
háború lesz, akkor pedig kell a tiaszter, 
mert utcai harc esetében legjobb torpedó 
és kartács a felszakgatott kövezet. (Ki 
hitte volna, hogy ennyire benne vagyunk.)

— Lándzsák a templomban. A hosz- 
szufalusi román templomban — hir szerint
— gúlákba rakott egészen uj lándzsákra 
akadtak. Emiatt a pópa elfogatott s bör
tönében kivégezte magát.

— Török zászlók a lá ! Mint a „Sz-g“ 
értesül: Ér-Mihály falvárói a múlt napok
ban több fiatal embei indult a török harc
térre harcolni a muszka ellen.

— Az orosz cár vágya, mint Buka
restből Írják, e pillauatbau az, hogy szü
letése napján augusztus 30-áu tarthassa 
Uunepélyes bevouulását Koustautiuápolyba. 
Egyelőre az oroszok is azt hiszik, hogy 
még a cárnak is lehetnek jámbor óhajtásai.

Tekintetes szerkesztő ur!
A „Bécsi jogakademiai olvasókör* 

alapszabályainak értelmében a szünidei 
bizottság a kör évi működéséről a u. é. 
közönségnek a helybeli lapokban referálni 
köteles, a midőn mi alulírottak örömmel 
teljesítjük e kedves kötelességünket, arra 
kérjük tekintetességedet, miszerint e rövid 
jelentésünknek becses lapjában helyt adni 
szíveskedjék.

Körünk még csak néhány hó óta áll 
fenn, mert habár az még m. é. november 
hóban megalakult, alapszabályai megerő
sítve, csak ez évi május hóban jöttek le 
a umltságu m. kir. belügyministeriumtúl. 
És e rövid idő alatt a kör, mint a türel
mes olvasó, ki az alább következő száraz 
adatokat átolvasásra méltatja, maga is 
meggyőződhetik, további létezésének alap
ját már is megvetette.

Ugyanis anyagi viszonyaink kedve
zőknek mondhatók, habár pénztárunk ez 
idén számos oly kiadás által vala terhelve 
melyek a jövő évben reánk nehezedni 
nem fognak, — igy helyiségünk bebutor- 
zása (226 frt. 43 kr.), mely maga elnyelte 
volna az összes bevételünket, ha egy si
került műkedvelői hangverseny és szini 
előadás tiszta jövedelme (146 frt 44 kr.) 
és az alapitó tagi illetékből befolyt összeg 
)18Ü frt.) ki nem segítettek volna bennün
ket; csakis ezeknek köszönhető, hogy a 
kör volt pénztárnoka tiszta pénztári állá
sul 102 frt 30 krt adhatott át a tanév 
végén a szünidei bizottságnak.

A szellemi működést illetőleg noha a 
kezdet a közmondás szerint nehéz, egye
sületünknél elég sikerült vala, mert tagjai 
feltalálhatták mindazt annak körében, mely 
célból az megalakult, s melynek megva
lósítására ők körébe léptek. A tagok ren
delkezésére állott 9 lap u. m. „Pesti Napló“ 
„Közvélemény,* „Egyetértés (a szerkesztő 
űr szívessége folytán fele árban), „Kelet 
Népe," Nemzeti Hírlap,* Fővárosi Lapok* 
„Vasárnapi újság," .Jogtudományi Köz
löny,* és a „Pécsi Figyelő* (egészen díj
talanul), — ezenkívül a könyvtár, mely

nek müvei mind ajá i D'c )Vu utján 1 foly
tak be s mely 35 mű /ot s/. \  n' il 2i> I 
kötetben.

Tartatott czenkivül két fdolvasát, és 
pedig t. Kenedy Gézi ügyvéd j ;lö!t ur; il 
„Tanulmányok az állam‘ati köréből* és 
t. Kovács Gyula joghallgató úrtól „A mun
kás kérdés lényege s ^megoldásának kí
sérlete.*

S igy befejezve jelentésünket, mely 
miniatűr-képben mutatja a kör ez idei 
működését, a midőn mindazoknak, kik 
egyesületünket bármi módon támogatták, 
könyvtárát, avagy pénztárát gyarapították, 
a jogakademiai polgárság uenébcu hálás 
köszönetünket nyilvánítjuk, vagyunk a te
kintetes szerkesztő ur aláz itos szdgii: 

Pécsett, 1877. aug. 1.
Kaufmann Imre Milte.nyi Miklós. 

szünidei bizottsági szünidei bizottsági 
_____elnök. jegyző.

I R O D A L O M .
IJJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK

kaphatók:
l'é c se tt  V alen tin  K ároly

könyvkereskedésében (főtér a „Nádor* felett.) 
Magyar nyelvtudomány.
Bárány Ign. Olvasás tanniódja 3-ik kiadás ára 1 ft2) 
Olirna M. Rövid háztartastan 2-ik kisdia ra 50kr. 
Erényi VI. Kis magyar nyelvtan5-ik kis las ara40kr. 
Gajdos J. Alkotinanytan 2-ik kiadás ara 30 kr. 
llalasz M. Magyar nyelvtan 2-ik kiadis ara 50 kr. 
Ihász <■ magyar nyelvtan 18-ik kial.is ara 1 frt. 
Környei J. Gyakorlati köz. iralytau 3-dik kiadás 

ára 8s kr.
Környei J.Iralypéldak és föladvauyok tira 1. és; 1 ft 
Környei J. Magyar nemzeti irodalomtörténet 3-ik 

kiadás ára 1 irt.
Környei J. A tanító az iskolában 3-dik kiadas 

ara 1 frt 20 kr.
Környei J. Alkotmánytan vagy a polg. jogok és 

kötelességek 4-dik kiadás ara 3ti kr.
Környei J. Ugyan ez német nyelven 33 kr. 
Kűrcz A. Olvas uauyok 2-dik kiadás 88 kr.
Neumann 8. Olvasókönyv felső izreálita iskolák 

számára fűzve 50 kr. kötve 00 kr.
Ney-Ollendorf ung. Sprache 10 Auflage kötve

1 frt. 80 kr.
Sclilüssel zűr Gramatik 40 kr.
Basztory I,. Útmutatás a nézleti oktitishoz ké

pekkel fűzve 1 frt. 20 kr.
Riedl Sz. Magyar hangtan fűzve 80 kr.
Trautwein Nép. János, Magyar olvasókönyv l-rész 

0-dik kiadas II. réiz 3-dik kiad is 70 kr.
Varga János. Nevelés és oktitástan alapvonalai

1 frt. 20 kr.
Pallos J. L. Lehrgang dér ungarisclien Sprache 

I. Theil 40 Auflage II Theil 5 Auf age brosch 
á 2tí kr. gebunden a 44 kr.

Ugyan ez egy kötetbe kötve 84 kr.
=  Táborszky és Parseh zenemii kereskedé

sében Budapesten megjelent „Kol X idreh' átírás 
zongorára. Ára 50. kr.

1=  Mebner Vilmos könyvkiadónál (Buda 
desten, Kalap-utca 4. sz.) megjelent Montépin X. 
illustrult regényének „A ház a ssagt ü rés drá
ma i‘-nak 15-ik és 16-ik füzete,. fordítva franciá
ból Mártonöy Frigyestől. — Ára egy füzetnek 
25 kr.

f=fj A „Marynrország és a Nagyvilág" f.
é. 30-ik számának tartalma: Szöveg: Képek a 
keleti háborúból. — A füves asszonv. Költ (Ma
lomhegyi István.) — Légyvadászat. Víg beszély. 
(Kring Miklós.) (Vége.) -  Egy boldogtalau törté
nete. Jack. Regény. (Daudet Alfonz.' (XXIX folyt.)
— A Sz. Ferencziek uj haza Budapesten. — Fő
városi tárcalevél: A legcsendesebb házról. [Június 
Brutus.] — A Colorado-rovar. -  A vadasz és te
jes-leány. Béranger költ (Farkas Lajos.J Utaz
zunk-e vagy vándoroljunk? Egy kis elmélkedés.
— Tavaszi reggel. Runeberg költ. [Bánti János, j
— Sakkfel&dv. — Szórejtvény. — Szerk. üzen.

Rajzok: Képek a keleti háborúból: Szulej- 
man basa, a balkáni török sereg parancsnoka. 
Dervis basa, a batumi török sereg parancsnoka. - 
Török zejbek zaszlóalj kivonulása a harctérre. 
Ruscsuk bombázása az oroszok által. Temetés üvöltő 
dervisekkel. — A Colorado-rovar. — A sz. Feren
cziek volt és uj zárdája és bérháza. Előfizetési 
ara félévre 5 frt. Kiadó hivatala: Budapest, Athe- 
naeum.

=  A „Vasárnapi Újság* julius 22-ki szama 
következő tartalommal jelent meg: Viddin és Ni- 
kápoly [képpel], — Vidd, vidd oda szellő. . .  — 
Déryné naplójából [folyt.] — Gazforrasok Penn
sylvaniában. A labatlani barlangok. — Servadac 
Hector kalandos vándorlása a naprendszeren át 
[két képpel.] — Egyveleg. — Melléklet: — Képek 
a háborúból [négy képpel]. — Vázlatok Oroszor
szágból. II. — Kilenc veterán. — Petóii sírjáról.
— Magyar művészek Londonban. — Irodalom és 
művészet. — Közintézetek, egyletek. — Mi újság ? 
stb. rendes rovatok.

A „Haboru-Kronika* 13-ik száma [e lap 
csakis a „Vasárnapi Újság*, „Politikai Újdonsá
gok* és „Képes Néplap“-pal küldetik szét] a kö
vetkező tartalommal jelent meg: A zeibek tábor 
a feri-köi síkon Konstantinápoly alatt. [Képpel.]
— Tőrök badaszat. — Az oroszok átkelése a Bal
kánon és a ferdisi csata. — Az orosz vereségek 
Armeniaban. — Gabrovo és a balkáni átjárók. 
[Két kép.] — Az orosz kegyetlenségek. — Niká- 
poly bombáztatasa. — Abdul-Keriin terve — A 
hol az agyú terem.

A „Vasárnapi Újság* előfizetési ára negyed
évre 2 frt; — a „lliboru-Kr nika* negyedévre 
a „Vasárnapi Ujsag“-gal 2 frt 50 kr.

GABONA ÁRAK
a f. é. julius hó 28-án tartott hetivásáron.

I. oszt. i i . oszt. HU oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.50 ft. 9.95 ft. 9.—
Kétszeres „ „ „ 8.50 ff 8.— „
Rozs ff ff „ 7.50 ff 7 . -
Árpa n n » 6.— rt 5.70 „ —.—
Zab n n „ 7 . - ff • ff •
Kukoricza * 7.80 r» • ff *

Hajdina 100 klg. ft.

Széna » ff r> 3.50
Szalma ff Ti ff 1.50

Szerkeszt#! üzenetek.
Névtelennek. Ön szemtanúja volt annak, hogy 

egy huszárt a laktanya udvarán mezítláb és fedet
len fővel az izzó napnak kitéve cölömphöz láncol
ták; felszollalása azt mutatja, hogy nem tudja, 
mikép eme a botot helyettesítő barbárság regle- 
ment-szerü.

W. J. urhölgynek Pécsett. Terűnk csak rö
vid beszélyek közlését engedi meg. — A közlés 
iránt csak elolvasás után nyilatkozhatunk.

Sz. L. Veszprém. Előbb elolvassuk.
(iyurits M. Pécsett. Levelét megnyugtató tu

domásul vettük, mert meggyőződtünk abból, hogy 
még is vannak önök közt néhanyan, kik „juaka- 
ratuak.*____

XAUVFÉKÉNUZ
laptulajdonos.

HA KS U I I  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.



^ .
T renschiner I. W. Pécsett. ^

T. c.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy

üzlethelyiség változtatás
miatt kénytelen vagyok, gazdagon berendezett raktáramat lehető gyorsan el- 
árnsitni; ini okból a készletben levő árak

rendkívül leszállított árakon adatnak el.
Különösen 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-, 
f,mo-, finnéit- és posztó-szövetekből, továbbá: Barege, Percálok és minden- 
jele niosószüvetek bő készletére. Végre a legjobb hírben álló gyárakból való 
vászon- és asztalneműéire; u. m.: valódi rumburgi gyolcs b4 és 94 szélesség
ben lepődök, szalvéták, törlőkendők, zsinór- és piH-barchet, szőnyegek, pokro- 
czok és takarók, valamint minden e szakba vágó cikkekre.

Folyó évi a u g u s z tu s  5 - tö l  kezdve Üzlethelyiségem a Széchenyi- 
téreii, Ri l i ay  kávéház erkélye alatt leeud, hol a ki á r u l á s t  még rövid 
ideig folytataudoni.

Naivra becsült látogatásának vagy megbízásainak örömmel nezve 
elebe. vagyok 
1(10 (0- 0 )

teljes tisztelettel 
T r e n s c h in e r  I .  W

Hirdetmény.•/

Alólirott, hegyi pincéjében, siklósi he
gyen saját szellőjén 1H73. 1874. és 187:>-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 alulírott 
tulajdonoshoz intézett bérmentes leveleik 
után a borok áráról tudomást vehetnek.

S i k l ó s  1877. julius 17-én. 
1 85(3—3) S zab ó  K á r a i  y  ügyvéd

I ^r03 fl g •
* "t
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Egy liat lóorejü jó 
Ivarban lévő

cséplőgép
( szög líbiai (u.]>. Pécs) 
eladó. i8<* (3-2i

Értekezhetni aszám- 
tartásiííiiiál ugyanott.

F

0 G F Á J A S - g í s
í 8 - :*Cw c
— >  0 5  ':>■
CS ~  ‘<13

5

-V •f

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 104 (0—1*

indusi kivonat
által, méh hatályossága miatt minden család 
nak nélkülözhetlen házi gyógyszerül ájul
ható, 35 és 70 kros üvegcsében kapható 
itt I-éesett a kizárólágos raktárban 

K u e k c rn in n i l l  A.
Iüázerkc*reskédesében Ferencziek utcza 11. szalu.

(D
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Titkos betegségek
és azok következményei —

e  a gyakorlati téren több mint 30 éven át 
szerzett tapasztalat nyomán — gyökeresen 
gyorsan és a szokott életmód megváltozni tatása nélkül gyógy ittatnak. — Végre 
kapható egy sv.er a kellemetlen láb -I* - 

í 1s /.atlÓN clleu. — Rendel naponta 11-től 
1-óráig P é c * e tt ,  a Deákutcai 1-ső szá- 

’ mit házban. 1^6- (**

Levelekre gyorsan válaszoltatik.

sT. Lüü E NZ1 ̂ ftsyaNvvtz fdrrási
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Gazdaasszonyoknak fontos!
184 («

Szabadalm azott angol mosó por
londoni BrattN Gniliame é s  társa

gyárából.
Vászon, shirting, mouslin, shawlok. merino, festett, pamut szövetek es szönye

gek stb. mosására.
K/.n jel.-s készítmény a fehérneműt szebbiti. a nélkül, hogy ártalmas legyen, úgy a 

mánkat, mint a költséget kevesbíti s ezért mindenüttt, a hol alkalmaztatott, egyhangú elis- 
ii" résre talalt. E g y  «.g o , „ a g  á r a  8  k r a j c á r .

J O H N M >N
angol szab. keményitő-fénye

a fehérneműnek, különösen tinóm női és férti-fehérnemüek, úgymint ingeink gallérok, 
kézelők stb. kitünően szép lényt kölcsönöz, azokat vakító fehérré, keménnyé s ruga

nyossá teszi. Egy csomag ára 30 és 40 krajcár osztr. ért.
Főraktár Magyarország s a magyar korona tartományai részére

Wimmer József fiainál Pozsonyban.

5  o - S s g

I á * 8 2  2  _
í  -m ‘íí © £

Figyelmeztetés hamisítás ellen!
A7. áltálunk f> év előtt kereskedésbe hozott „Angol sznb mosópor--uak úgymint az 

áruról szab. keményitörényénok általánosan ismert j -saga, s eddig folyton növekedett fo- 
írvasztusa, egyik osztrák kereskedő hazat arra indította, hogy a használati utasítás aiig észre ^  
vi" li«*t változtatásával, és ugyanazon kiállítás mellett egészen közönséges minósga ke- ^  
szitno nyeket juttatott torgalomba s teljes esulódás eszközlése végett, a csomagokon még ^  
az angol gyárosok védjegyét is utánozta.

Minthogy ezen osztrák ház tevékenységét kiváló szeretettel az alulírottak kereskedései 
körére terjeszti ki, szükségesnek latjuk a t. c. közönségét óva arra tigveimeztetni. hogy a 
valódi angol szab. mosópor és az angol szab. keményítő fény csakis alulirttaknal kapható, 
íuiiit kik Magyarorszagban ezen két készítményre a fobizományt egyedül bírjak.

Wimmer József fiai Pozsonyban.
Megrendeléseket utánvét mellett elfogad M o ln á r  M. ur P é c s e t t .

S z t . - I i O r o n z - % r r í 8 S .
Ezen kiiüiiő stájer Lithium és Jodnátriumot (szikenyiblag) tartalmazó vasas savanyuviz a bécsi és gráczi egyetem 

kitűnő tekintélyei által Európában mint unicum jelöltetik. . .
Ez ásványvíz rendkívüli gyógyerejét nemcsak házi használatban, bánom kiváló mértékben a korházi használatban ii 

kitüntető A rs'k. bécsi általános közkórház igazgatósága által e vállalatnak egy hivatalos elismerő okmány kézbesittetett, 
mely szerint ez intézet mindazon tanárai és főorvosai, kik ez ásványvizet osztályaikban s betegeknél alkalmazták, kivétel 
nélkül, mind kedvezően nyilatkoztak e forrás tulajdonságai és hathatós használhatósága felől. A bécsi cs. k. wiedeni kórház 
is kiváló dicsérettel ismerte el a nevezett forrás kitűnő gyógyértékét, mely valódi speciticum vérszegénység, hólyag- és vese- 
bajok ellen, valamint idült gyomorhurut és a nemi szervek hurutos bántalinainál.

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

Fenlsclier-forrái.
E forrásvíz, a Selters-vizhez való nagy hasonlóságánál fogva osztrák Selters-nek is nevezve, igen kellemes üditő-ital 

\  gráczi egyetem tanára Peters e forrásról mondja, hogy ennek rendes használata által a betegségeknek egész serege távol 
tartatik. K forrás kissé erősebb mint a német Selters, ennélfogva hatása is erősebb. Mindezen, a legelső tekintélyektől eredő, 
bizonyítványoktól eltekintve, e vizek jósága és gvógyerejének legkiválóbb bizouyitéka ezek rendkívüli uagy fogyasztása, 
valamint ezek rendkívüli kedveltsége a közönség előtt

Netáni hamisítások időelötti megakadályozása végett az alólirott forrásigazgatóság ezennel kijelenti, hogy csak azon 
víz valódiságáról áll jót, mely az általa megnevezett főraktárakban, vagy pedig ezek által közzétett viszonteladóknál árusít* 
tátik Egyszersmind kéretnek a tisztelt vevők a forrásvizek vet ése vagy megrendelése alkalmával ezek nemének pontos meg* 
jelölésére tig)élni, nehogy a használat czélja elhibázva legyen.

■ 4 A szt.-lorcnzi forrás-vállalat.
Kizárólagos raktár  Magyarhonban:

Rr.docsay és Bányay-nál B u d a p e s t e n  ős Wimmer József fiai nál Pozsouyban.
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RÖSER MIKLÓS
polgári ón kcrc<tkc«lclini nyíl vállon iskolAjúlfan, 
niH'Vlien növendékekelliUiVM mellett ím fölvétetnek

Budapesten,
ország-ut 4. és ujvilág-utca 15. szám alatt, 

a fiilyó évben a rendes oktatás megkezdetik s e p te u ib e r  3 - á n .  A beiratús 
H iigustuu  Ül - tül  k e z d v e  n a p o n k é n t  e s z k ö z ü lh e tö .  Azon h a l l 
g a tó k ,  kik a legfőbb osztályt bevégezik és az érettséget jó sikerrel le
teszik, azon kedvezményben részesüluek, kogy a z  e g y é v i ö n k é n y te s  
s z o lg á la t té l r e  jo g o u i t t a tn a k .  191 (6—2)

yGT~ Iskolai tanrend kívánságra ingyen adatik.

z. o _s - r i  >:

Árverési hirdetmény.•
A szegzárdi újvárosi tempbim alajiit- 

vány tulajdoiiálioz tartozó 352 holdnyi — 
.Szaíatuaki úri birtok, hozzá tartozó gaz
dasági épülettel, kocsmával, szeszes ital
mérési joggal, valamint malombérjoggal 
is 1878 évi január l-ső napjától kezdve 
egymásután következő hat évre folyó a u -  
gUHztii* h ó  2 1 -é n  d é le lő t t  10 ó r a 
k o r  Szegzárdon a község háznál tartandó 
nyilvános árverésen haszonbérbe fog adatni.

Árverezni szándékozók 163 frt. bánat 
pénzzel ellátva tisztelettel meghivatnak, 
értesitetvén egyúttal, hogy az árverezési 
feltételeket ugyancsak a község házánál 
hivatalos órákban bármikor is betekinthetik.

Kelt Szegzárdon 1877.aug. 1-ső napján 
Stann Jakab

195. (2—1) alapitvanyi gondnok.

Árverési hirdetmény.

Melynél fogva a vaiszlói vall. alap. 
uradalom számtartósága részéről ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a vaiszlöi ura
dalomhoz tartozó
vaiszlói nagy vendéglő . . . 3112 ft.
hídvégi k o rc s m a ..................... 615 „
besencei bormérésjog épület nélkül 230 „
mouyorócskai csárda.....................251 „
kikiáltási ár mellett 1877. évi october 
hó 1-től, illetőleg 1878. évi jauuárius 1 tői 
három egymásután következő évre zárt 
ajánlati verseny utján h a s z o n b é r b e  
fognak adatni; az ezen bérletre vonatkozó 
50 kros bélyeggel és 10°/0 bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlatok f. évi a u g u s z tu s  
5 -é n  d é lu t á n i  6  ó r á ig  a számtar
tóságnál, — a hol az árverési, illetőleg 
szerződési feltételek a hivatalos órák alatt

naponta betekiuthetők, — lesznek áta- 
daudók.

Hátralékban lévő haszonbérlők, vagy 
az uradalommal perben álló felek ki/á- 
ratnak.

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

Az ajánlatok felbontása f. évi aug. fi
kán d. e. 10 órakor fog az uradalmi 
számtartósági irodibau nyilvánosan meg
történni.

Mely időre az érdekeltek ezenuel 
meghivatnak.

Vaiszlón 1877. julius 18-án.

Kir. atagitványi számta'rlóiíj

Nagy árleszállítás.

Singer-féle eredeti varrógé
peknek

mostani ára:

50, 65, 71 frt.
Hetenkinti részletfizetésekben:

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

Öreg vagy a célnak meg nem 
felelő, mindenféle rendszerű var
rógépek eredeti Singer-féle varró
gépekért! cserénél fizetés gyanánt 
fogadtatnak el. I

A  világ legnagyobb varrógép  
gyára

1876. évben úgy mint az előbbi években l e g n a 
g yo b b  ü z l e t  f  or  g ás t  eredményezett, miután 

eladásai

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

rúgnak.
A legismertebb és legnagyobb gyárak eladtak az 

lM7tí-ik évben.
T he S inger M aim ig Co. 3 6 2 .3 0 1  gép
Wheeler & Wilson Mfg. Co. . 108.997 „
Domestic S. M. Co.......................  23.587 _

% J N G E R j
Weed Setviug Machine Co. 
Wilcox & Gibbs S. M. Co.

Co. . .Remington S. M

14.425 gép 
12.758 „ 
12.716 „

A Singer Co.-féle verrógép-gyár az egyedüli, 
melynek eladásai számban mindig növekedtek ; 
már jPhiladelphiában állított ki egy ily gépet, mely 
2.000,000 számot viselt. E számok magassága vala
mint a philadelphiai kiállítás pályadij-bíróság hatá
rozata, mely által az Original ( eredeti)S lnger-félc  
g é p e k  a  le g jo b b  c s a lá d i  g é p e k n e k  n y i l 
v á n í t t a t o t t ,  legvilágosabban kitünteti, hogy 
ezek eddig még t ú lh a l a d v a  n e m  l e t t e k .

General*Agentur fiir Hord- mid lEittel-Europa G. N K II> L I? ÍG E H .

Pécset t ,  csak a Királyutczában Obetkó K. kereskedésében.

Csalások megakadályo

zása végett
arra figyelmeztetjük a t. közönsé
get, miszerint minden eredeti Siu- 
ger-féle varrógép úgy a karon,vala
mint a védjegyen a „The Singer 
Manifacturing Co.“ eéget viseli, s 
egy az amerikai gyár elnökének, i 
mr. J u n io r é  A . H o p p e r  aláírá
sával, valamint az én aláírásommal 
ellátott igazolváuyuyal (kezesség- 
jegygj il) vau ellátva. E n é lk ö l  
valamennyi Singer-névvel ellátott 
varrógép utánzott és nem amerikai. | 
A lőiigynökséget N e ld l in g e r  <4. 
bírja. K i j a v í t á s i  m ű h e ly  bár
minemű varrógépek számára szinte 
itt P é c s e t t  nálam vau. A vidéki tisz
telt vevők a kik hajlandók magoknak egy 
[valódi amerikai gépet beszerezni,éa annak 
arat beküldik a gép bérmentesen az utol*" 

vasút állomásig fog nekik szállíttatni.

1

Nyomatott Tara Mihályuál Pécsett 1877.


