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Kossuth Lajos

Lajos napja van nta, K ö s s  u t li 
a j<»s iievenapja.

demimlcii igaz { . * 
m e h e t nem 1

1
l iitiepe van ma 

magyarnak, ünnepe. 
valami vallási liagyománylio/. kötött • 
kanális szokásból, liánéin a s/.iv 
legszentebb érzelmeitől sngait ke 
gyelettel ül meg.

Harang nem zúg ugyan, sem 
tarack nem dnrrog, hivatalosan meg
rendelt ünnepi látványosságok seui 
icndeztetnek, és mégis kegyeletteljes, 
ünnepi öröm sugárzik le az arcokról; 
nem keressük fel a templomokat, és 
mégis imádkozunk.

A legmagasztosabb öröm, a leg
szentebb ima ez. Nem ujongnnk, 
hanem elmélkedvén, felköltjiik szuny- 
ii) adó reményeinket; ajkunk nem 
mo n d  iuá t, hanem feldobogván 
szivünk, egy-egy sóhaj tör ki abból, 
mely áliitatteljesebb bármely — sza
vakba foglalt imánál.

A hatalom fénye kitér e napnak, 
de milliók kebléből útra kél a fo
hász a messze hontalan felé.

A gazdag és szegény, az úr és 
pór, az agg és ifjú egyaránt hálásan 
emlékeznek meg ma róla.

Az 1S 4 8-49-iki szahadsúghar- 
euuk küzdelmeiben résztvett ha
zafiak édes fájó érzéssel idézik fel 
e napon a múlt emlékeit s képzele
tük merengve csüng a nagy napok 
képein.

Ki az. kiben e visszaemlékezés 
folytán felbuzdulás, újult erő és a 
remény érzete nem támadna? Ki 
az, kinek lelki szeme előtt lel nem 
tűnnék ilyenkor a magyar nemzet 
szemeféiiyének, korunk kimagasló 
szellemóriásának: K o ss u th  L a 
jo s n a k  magasztos képe?

Az ifjú nemzedék áhítattal hall
gatja az apák elbeszéléseit a szabad
ságharc esemény eiről s minden szó
ból lelkesedést, hazafiságot >. érit, a 
K o ssu th  L a jo s  név hallatára 
pedig felpezsdül ereikben a vér s 
ők e szavakkal vigasztalják busongó 
apáikat; „Még jönni kell, még jönni 
fog egy jobb kor. mely után búzgó 
imádság epedez százezerek ajakán.“

Úgy van a jobb kor eljövend, 
még él Kossuth. A messze távolban 
éber őrszemekkel kiséri nemzetét, 
meg-megs/ólal s óva figyelmezteti, 
hogy honnan és mikép fenyegeti a 
veszély, s hogyan kerülje azt ki.

S a nemzet hallgat szavára. 
Üzenetei és levelei drága küzkin- 
caei a magyarnak. Minden szavát 
emlékezetünkbe véssük, bízunk ön
magunkba és reménykedünk, hogy 
a jelenlegi keleti bábomból kifejlődő 
események végre mégis megszünte
tését idézik elő azon oknak, mely 
Kossuthot töliink távol tartja.

Bár minél előbb megvalósulna ez!
Hisszük, hogy az óhajtott jobb 

r -* kor felderültében Kossuthnak nagy 
t*T érdeme lesz s meg vagyunk győ

ződve, hogy élére állatid a nemzet
nek s vezetendi azon irányban, me- 
lyet már régen kijelölt.
É  Úgy legyen!

S most végül adjunk kifejezést 
ezen mindennap megújuló fohá
szunknak : Népeknek ura, nagy is
ten, vi ild oltalmad alá hazánk nagy 
fiát, áldd meg zavartalan boldog
sággal még hosszú időkön át, hogy 
a sok szenvedésért nemzetének 
újjászületne feletti örömében dús 
kárpótlást találhasson!

Magasságnak istene! a mélység
ből imádkozunk hozzád. Hallgasd
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meg a magyar nemzet legforróbb 
óhaját, melyet ma Kárpátoktól Ad
riáig e dalban fejez ki:

„Eső esik karikára 
Kossuth Lajos kalapjára 
A hány csepp eső esik rája 
Annyi áldás száljon rája 

Éljen a haza!"

Kossuth Lajos levele.
(A/. „Kgyetértós-liól).

Molnár Sámuel urna/;, Czegléd városa 
orsz. képviselőjének.

Colleguo(al Baraccoue) 1877 aug. 12.
Tisztelt képviselő ur!

.Midőn hónapok előtt (Jzegió-d polgá
rai engem nagybecsű bizalmuknak egy 
rendkívüli nyilatkozatával tiszteltek meg, 
t. képviselő ur volt az, ki számos polgár
társa élén engem e bizalmi nyilatkozat 
politikai értelme felől akkiut világosított 
lel, bogy C’zegléd azon politika mellett 
kívánt tüntetni, melynek a keleti kérdés
ben kifejezést adtam.

Akkor önök helyeselték az én néze
teimet, most rajtam a sor kijelenteni, hogy 
én a czeglédi népgyiilést, s annak t. kép
viselő ur indítványára hozott határozatait 
mind tartalmukban, mind formájukban ha
tározottan helyeslem.

Vannak tudtomra tekintélyes körök 
Európában, melyek a politikai combina- 
tiókuak hazánk érdekeivel öszbangzatos 
alakulására akarattal is bírnak, befolyással 
is lehetnének.

Ezeknek tevékenységére zsibbaszlólag 
hatott az, hogy a magyar országgyűlésnek 
igen teiidentiosns modorban történt elna
polása után nemzetünk közvéleményének 
előbb oly erélyes nyilváuulásában szünet 
állt be ép akkor, midőn az. erély lolyto- 
uosságára kiválókig szükség volt volna, 
minthogy az országgyűlés bezárt termei
ben sem a nemzet kisállatainak kifejezést 
adni, sem a kormány politikáját ellenőrizni 
nem lehetett.

Ily körülmények közt a közvélemény 
nyilvánulásának szünetelése, ha nem is vál 
tozásra, de lankadásra inagyaráztatott, s 
ez azon aggodalomra szolgáltatott alkal
mat. Imgy a bécsi cahiuet tanácsaiban 
döntő súlyra emelkedhetnek ama bizonyos 
befolvá.-ok, melyeknek létezése nyilvános 
titok; iránya hazánk s a monarchia jöven
dőjére a legnagyobb mértékben veszélyes, 
s melyeknek tulajdonittatik az, hogy a 
török birodalom vesztére törő orosz törek
vésekkel szemben az osztrák magyar mo
narchia trinitarius kormánya ekkorig (ne
hogy többet mondjak) oly nyomorúságos 
szerepet játszott; holott, mint a válságnál 
legközvetlenebbül s legsúlyosabban érde
kelt fél, a politikai eombinatióknak tenge
lyét képezhetné.

Ez aggodalmak fájdalom nagyon is 
indokoltaknak bizonyultak. A prédában 
nsztozkodhatást előkészítő „állás foglalás' 
már már tényuyé vált, midőn szerencsére 
a török győzelmek „megállj" t kiáltottak 
a veszedelmes „llereitsebaftok'-nak, s egy
idejűleg országszerte felhangzott a magyar 
bonszeretet őrkiáltása: „Ébren légy ma
gyar .' őrt ki fog állni, ha nem te hazád
é r t felhangzott, és körben fut a hazán 
ha'almasan, tudtul adva barátnak-ellen- 
ségnek, hogy a magyar nemzet ébren 
őrködik hazája felett.

Midőn magyar nemzetet mondok, nem
csak magyar tájt mondok, hanem mon
dom hazánknak faj, nyelv, valláskülünbség 
nélkül minden bű fiait, kik honszeretettel 
ragaszkodva azon államéleti typushoz, 
mclylyel Magyarország az európai uem- 
zetcsaládban egy ezredév óta helyet foglal, 
Magyarországot jövendőre is Magyaror
szágnak, s e minőségben egységesen éji
nek és épségében biztosnak akarják.

Ez adja a eriteriumot annak megíté
léséhez, hogy melyik vélemény a magyar 
nemzet közvéleménye. Ez, és nem érzel- 
gési lob, nem rokon- vagy ellenszenv a 
kiindulási pont azon meggyőződéshez, hogy 
az orosz hatalom terjeszkedésének gátot 
kell vetni, mert ha ezt nem tesszük, ha
zánkat s a vele e tekintetben érdekegy
séges osztrák monarchiát azon kimarad- 
hatlan következésnek tesszük ki, hogy a 
Lengyelország felosztásával már is veszé
lyes arányokra duzzadt orosz hatalom ez 
újabb erő-gyarapodás folytán az osztrák
magyar monarchiát két módon szorongat
hassa, — mint boa eonstrictor, mely gyti- 
rüzeteibe szőrit, s mint száz karú polyp, 
mely csápjaival testünkbe ragad.

Hogy ez volna az orosz terjeszkedés 
kimaradhatlan következménye, arról az 
osztrák-magyar monarchia földrajzi fekvése 
s ethni grapíiiai viszonyai kétségbe von- 
hatlan bizonyságot tesznek.

Hát itt nem csak a magyar faj, me
lyet az orosz-barátok már csak négy mii-
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Hóra szeretnének összezsugoritani, — itt az 
forog kérdésben : bogy Magyarország, 
Magyarország maradjon-e? A kik az orosz 
terjeszkedést vágyaik közé számítják, azok 
arra spcculálnak, hogy e terjeszkedés Ma
gyarországnak vagy feldarabolására, vagy 
ezredéves állami typusából kivetkőztetésére 
fog vezetni.

Es itt szükséges egy veszedelmes há
lóra reámutatnom, mely már kerültünk 
lebeg. Ez a háló azon fonák fogalom szá
laiból vau kötve, bogy az orosz hatalom 
csak földfoglalás utján terjeszkedhetik re
ánk nézve veszélyesen.

Azt mondják: a cár szavát adta, 
hogy fo g la ln i nem akar: és a cár em
berséges ember (Brutus is an houorable 
mau,) hát hagyjuk gazdálkodni (majd azt 
iráni: garázdálkodni) amott Keleten; az 
osztrák-magyar monarchiának most csak 
az a feladata, hogy magát „ Bereitschaft- 
ba" helyezze, (ezt is persze csak amott 
délleié, a hol a töröknek igen is árthatunk, 
de az orosznak semmi kigondolható eset
ben uern); hanem actióba lépni majd csak 
akkor lesz idején, ha a békekötés! alku
dozások alkalmával kitűnnék, bogy a cár 
be uetu váltja szavát s foglalni akar. Oh! 
akkor kardunkra ütünk és Európa velünk 
lesz, s aztán igy lesz, amúgy lesz.

Óvakodjék a nemzet a hálótól. Na
gyon veszélyes háló ez. Először, éu azt 
mondom: ha a cár győzelmesen lép ki e 
háborúból, akkor már a bécsi cahiuet nem 
a végett iit majd kardjára, bogy a eárt 
a foglalásban meggátolja; hanem a végett, 
hogy a prédában részt követeljen. Csak 
a „Bereitschaftba" helyezkedés terére kell 
nézni, s vak a ki nem látja, hogy ők 
gyékényen árulnak. — Az Isten óvja meg 
szegény hazánkat az ily öngyilkos kard
osodét ;stől , melynél az öngyilkosságot 
még becstelenség is tetézné. Üe tartsuk 
eszüukbeu, bogy Isten csak azt óvja, a ki 
maga is óvakodik. — Másodszor azt mon
dóit), hojjjy ha .még is uieg akaraáa bécsi 
ciibmet a k leo r rrz orosz tngtaWvt aka
dályozni; akkor egyetlen egy szövetséges
sel sem lehetne többre kilátása a be vég
zett tény felforgatásának nehezebb felada
tánál, mint a mennyit most biztosíthatna 
magának — ha akarna — azon könyebb 
feladathoz, hogy a dolog bevégzett téuy- 
nyé ne váljék. A porosz egy okból, a 
francia egy másik okból, az olasz egy 
harmadik okból akkor sem húzna kardot 
az orosz ellen. Ez bizonyos. Tehát nem 
lenne több szövetségese a bécsi cabinetnek, 
hanem lenne egy hatalmas szövetségessel 
kevesebbje, mely az adott viszonyok köz 
minden képzelhető szövetségesnél többet 
ér; és ez a török. Ezt azzal a hálózó po
litikával mindenesetre elvesztenék, anélkül, 
bogy helyébe valakit nyerhetnénk. Elvesz
tenék azért, mert a cár szavának be vagy 
nem-váltása csak két eset közül egynek 
bekövetkeztével lehetne constatálható. Vagy 
akkor, ha sereget sereg után zuditva a 
mindenkitől elhagyott törökre, ezt elvégre 
is tönkre tette, ekkor a török szövetség 
lehetsége természetesen elesnék; vagy ak
kor, ha a török türelmét vesztve a rút 
játék felett, melyet vele Európa, s különö
sen a bécsi cahiuet űz, azt találja mon
dám, ha velem nem gondol Európa, s 
különösen a bécsi cabfnet, hát én sem 
gondolok ő velük; és scjiarat békét köt 
az orosszal, — akkor aztán bámulhatja a 
bécsi cabinet politikai-bölcsessége a faké
pet, melyet magának faragott; és firkálhat 
protoeollumokat, miket a „világ bírája", 
a történelem szépen „ad acta* teszeu, mint 
tette mindekkorig.

Hát ez a cár szavatartását lesegető 
politika: vagy gonosz számítás, vagy rósz 
számítás. Vagy bűn, vagy ügyetlenség. — 
Tessék választani.

Hanem van egy tnég ennél is döntőbb 
tekintet reánk nézve. S ez a z : bogy az 
osztrák-magyar monarchiát fenyegető ve
szély teljességgel nem volna azáltal elhá
rítva, ha a cár adott szavát beváltaná, és 
nem foglalna; mert ha nem foglalna is, 
de győzelemmel végezné a háborút, maga 
az, bogy győzött, biztosítaná számára azon 
vezéri hatalmat, azon dietatori befolyást, 
melyet a „szláv ügy" zászlójának kibon
tásával célul tűzött ki magának. Az osz
trák-magyar monarchiára pedig az nem 

' nagyobb veszély, ha a cár foglalás utjáu 
terjeszkedik a Keleten, mint az, ha győ
zelmével megmutatja, hogy ő erős vára 
tud lenni a „szláv ügynek," 9 hatalmát, 
befolyását ekként terjesztve ki, a keleti 

I gzlávokkal, s kik velük egy táborba sze-

Í gődnek, mind szomszédunkban balra, mind 
szomszédunkban jobbra, mind saját ha- 

T zánkban is mint vezér, mint pártfogó

Í rendelkezhetek. — A moszkva lapok már 
nem is csinálnak titkot abból, hogy a 
„szláv tigy“ zászlaja ki lévén bontva, a 
török „szláv ügy" után az osztrák-magyar 
inonarebia „szláv Ugye" következik; — 
és ez nem handa-banda. Ez logika. —

Valóban reánk s az osztrák birodalomra 
az orosz terjeszkedés emez utóbbi neme 
még veszélyesebb mint a föld foglalás. 
Ez itt, nem nyeri meg sőt elidegeníti azt, 
a kit elfoglal. Orosz alattvalónak lenni 
nem kívánatos állapot, s a foglalás lég 
roszahb esetben boa eonstrictor, mclylyel 
végre is küzdeni lehet: de az a másik, 
az a polyp, mely ha testünkbe ragad, 
csápjai közül ép testtel nincs menekülés.

Tehát az orosz törekvésekből hazánkra 
s az osztrák birodalomra háruló veszély 
elhárításának sikeres módja nem a cár 
szavatartásának élhetetlen lesegetésében, 
nem a béketárgyalások zenezunás finálé
jánál található fel, hanem abban s egye
dül csak is abban, hogy a mig nem késő, 
kezet fogjunk a törökkel, miszerint az 
orosz támadás győzelmes visszautasításával 
az ottomán birodalomnak épsége és füg
getlensége is megóvassék s az orosz ha
talmi terjeszkedés minden alakban meg
gátoltassák.

Ha ezt nem teszszttk, ha az oroszt a 
jelen háborúból győzelmesen kilépni en
gedjük: a cár akár tartja szavát akár nem, 
mindenesetre mint a panszlavismus győ
zelmes vezére foglal állást a történelem 
piedestáljáu; a világuralmi szláv aspira- 
tiók a eárismus körül összpoutosulaudnak, 
az lesz a csillag, mely útjukat vezérleudi, 
az lesz a Messiás, melynek hívását lesik: 
istenük, a kit imádnak; uruk, ki uekik 
paraucsol, és ők az urukuak eugedelmes 
szolgáik; és a panszlavismus punszlavo- 
cárismussá evolválódik.

De ha a jiánszláv zászlót lobogtató 
cárt győzelem nélkül küldjük haza, Dsen- 
gisz Kháni röptének szárnya lesz szegve, 
a varázs törve lesz, s a jiánszláv áspirá- 
tiók elvesztik fullánkjukat. A szlávok látni 
fogják, hogy nem jó dolog, maguknak 
bálványt faragni, miszerint a szabadság 
istene helyett azt imádják. A támasz gyar
lóinak bizonyulván, mint bontott kéve hull 
Ksterto a mi reá tármw.kodott. A különféle 
szláv nemzetek nem a eárismns ni 1 tusa bán. 
mely csak russificatióra s vele a szolga
ság béklyóiba és ezzel a pálinkás nyomor 
és brutalitás atomjára vezet, hanem saját 
nemzeti individualitásaik fentartásában, 
emelésében, saját nemzeti önérzetük Veszta- 
t(izének ápolásában fogják ildvöket keresni. 
Ez az ut az, mely a szabadságnak meg
szerzésére vezet ahol még nincs; megtar
tására, fejlesztésére, a hol már vau. Es 
mi magyarok őket inindannyiakat ezen az 
utón barátilag üdvüzölendjiik és meleg ro- 
konszeuvvel kisérendjük: miként kísértük 
a múltban és kisérendjük a jövőben, s a 
mennyire rajtunk áll, támogataudjnk is a 
kiirtliatlau életerőnek minden lüktetését 
ama bámulatos szláv „él ősz ó b o rn a k " , 
melynek nemzeti önérzetét sem üldöztetés, 
sem esáb, sem a hosszas szenvedés tenger
árja nem törhette meg.

Valóban, ha valaha helyzet világos 
volt, a mostani az.

A török megértette az időnek jeleit. 
Alkotmányt adott birodalma minden né
peinek faj, nyelv, vallás különbség nélküli 
jogegyenlőség alapján. Felvilágosodott ál- 
lamfértiai hozzá fogtak, hogy a múltak 
sírjába temessék azon exclusivitási kinövé
seket , melyeket a hódítások rég elmúlt 
korszaka fűzött az alapelveiben oly egy
szerű, oly erkölcsileg tiszta, s a civilisá- 
tiónak semmikép útjában nem álló moha- 
medauismushoz. — A minden oroszok 
cárja közbevetette fegyvereit, hogy a török 
ne valósíthassa a szabadságot. Mert félt, 
hogy ha még a török félhold is a szabad
ság napjának fénycsomóját tükrözi vissza: 
annak fénye behat saját szolga birodalmá
nak sötétségébe, amint behatott a magyar 
jobbágy felszabadítás fénysugara az orosz 
rabszolgaság éjjelébe. Hát félre azokkal a 
szabadság gátló fegyverekkel, melyek au
tonómia cime alatt orosz mintára, orosz 
nyelven készítenek kény^zeringet a bolgá
roknak.

Az osztrák-magyar kormánynak tisz
tában kell a : iránt lenni, hogy mit lehet 
még a török kormánytól jogosan, méltá
nyosan kívánni keresztény alattvalóinak 
érdekében a nélkül, hogy az ottani biro
dalom állami életképessége aláásatnék. 
Siessen ez iránt egyetértésre jutni a török 
kormánynyal. — A dolog nem lesz nehéz, 
mert meg van a portánál az értelem is, a 
jóakarat is. Ez egyetértés alapján kössön 
szövetséget a törökkel az orosz támadás 
visszautasítására, mely következéseiben ha
zánkat is, az osztrák birodalmat is irtóza
tos veszélylyel fenyegeti. E szövetséggel 
kezében mondja azt az orosznak; im a 
török igazságot szolgáltatott népeinek; ha 
még is folytatnád a háborút, ennek más 
értelme nem lehetne mint az, hogy hatal
madat akarod kiterjeszteni. — Ezt én sa
ját monarchiám életérdekeinek tekintetéből 
nem engedhetem; s el is vagyok határozva 
nem engedni. Hát legyen vége a véron
tásnak.

Es j  vége lenne. Az orosz nem foguá 
magát annak kitenni, hogy mig szemben 
vele a török oroszlán áll, háta illegett az 
osztrák-magyar haderő foglaljon állást és 
útját vágja. — A haza s a monarchia va
lószínűleg kardcsapás nélkül, mindenesetre 
aránylag kevés áldozattal icg volna mentve, 
az áldozat jobbadán egy tekintélyes had
erőnek összpontosítására szoritkozaudváu; 
természetesen a Duna körül és Erdélyien, 
nem pedig amott Dalmátiáhan s a horvát 
határőrvidéken, a mi oly nevetséges volna, 
ha oly igen igen gyanús nem volna. 8 a 
haza és a monarchia megmentésével kap 
csolatban egyszersmind elég tétetnék a Int 
maratás követelményeinek, mert az mégis 
csak rettenetes dolog, hogy a XlX-ik szá 
zadban irtóbábom viseltessék, mely bor
zalmakban még a XHl-ik század tatárjá
rásán is túlteszen: és gondoskodva volna a 
keleti keresztény népek jobb sorsáról is, 
a nélkül, hogy a török birodalom épség?, 
függetlensége megcsorbittatuék, vagy ál
lami méltósága megsértetnék. Oly eredmé
nyek, melyek a csak igy, de igy tel|Cs 
sikerrel biztosítható monarchiának sulvát, 
tekintélyét, fényét, dicsőségét nagy mén
ben növelnék.

Politikai irányt akartam jelölni, nem 
végrehajtási részleteket. Arról meg vagyuk 
győződve, hogy hazánkról s a tuou irehiá 
ról csak ily irányt tartói politikával leint 
a fenyegető veszélyt elhárítani.

Es az bizonyos, hogy ily iránybau a 
kormány pártkülönbség nélkül a/, egész, 
magyar nemzet lelkesült áldozatkészségére 
a legbiztosabban számíthat.

Hát miért nem siet azt felhasználni ? 
Ritkán adatik kormáuynak ily szerencse. 
Miért nem veszi hasznát? Uróf Audrássy 
Gyulának nagy, maradandó dicsőségre 
nyújtanak alkalmat a körülmények. Hazá 
jáuak, a birodalomnak, az uralkodó ház 
jövendőjének megmentőjévé lehet, ha az 
alkalom intését fel tudja fogúi. — Sírásó 
jává lesz’ ha vagy nem tudja vagy uern 
meri.

Mi akadályozza, hogy merje?
A poroszt hallom emlegettetui. Igen, 

tiz év előtt a közösügyes alkuba ijesztget
ték be a nemzetet az oroszszal, most meg 
az orosz karjaiba ijesztgetik bele a po- 
roszszal.

Én nem tagadom a berlini kabinet 
oroszos hajlamait. Része van ebben Vil
mos császár személyiségének, mely a ber
lini politikóiban kétségtelenül nagy sulv- 
lyal bir, s vau része azon fonák positiónak 
is, melybe Elszasz-Lotharingia elfoglalásá
val bonyolódott, s melynek feszélyező be
folyása pillauatilag még azon magasabb 
tekintetet is háttérbe látszik szorítani, me
lyet a német birodalomnak, tniut jeienbeu 
Európa első hatalmának soha sem kelleue 
szem elől téveszteni, s mely abból áll, 
hogy az orosz hatalomnak miudeu további 
növekedése okvetlenül couipromittálja a né 
met birodalom primátust állását Európá
ban; véganalysisbeu pedig logikai kény
szerűséggel (mely ellen személyes hajlamok 
hiábau küzdenek) a német és szláv faj 
közt egy oly irtózatos összeütközésre kell, 
hogy vezessen; a minőt még tán soha sem 
látott a világ. Róma és t'arthagó egymás 
mellett soká meg nem állhat.

De bár minők legyenek is a röppenő 
pere feszélyező hatása alatt a berlini ka
binet hajlamai, azok odáig nem mehetnek, 
hogy az oroszt patronusává fogadja, maga 
pedig cliensévé szegődjék. S végre is a 
német császári politikának a német feje
delmekkel s a német nemzettel Ls számol
nia kell, s amazok közt, és ennek sorai 
bán bizouy még vannak, a kik emlékeznek, 
hogy mit jelent az orosz patronátus, az 
orosz cliens Németországnak; és a kik 
erre emlékeznek, bizonynyal emlékeztetnék 
a berlini cabinetet, hogy a német vér Né
metországé s nem az oroszé.

Engem a történelem logikájának azon 
ismerete, melyet őszíejemuek a komoly ta
nulmány és szenvedések közt gyűjtött ta
pasztalás szereztek meg, a felől biztossá 
teszeu, hogy a német császár adhat az 
osztrák császárnak oroszos svmpathiák ál
tal sugallott tanácsokat; de bár minő po
litikát kövessen is a bécsi cabinet a ke
leti kérdésben, e mi itt ugyan a német 
birodalom az osztrák-magyar monarchiá
nak háborút izenni soha sem fog.

Én a poroszszali ijesztgetést egysze
rűen fogásnak nyilatkoztatom azon cama- 
rilla részéröl, mely oda működik, s fájda
lom hatással működik, hogy a bécsi ca
binet ép azt tegye most a török birodalom 
vesztére törő orosz törekvésekkel szemben, 
a mit tett a Lengyelország vesztére irány 
zott orosz törekvésekkel szemben, t. hogy 
szegődjék az orosznak osztályos cinkosává 
a rablásban, a helyett, hogy a törökkel 
kezet fogna, mint kellett volna a lengyel
lel kezet fognia, hogy a rablást meggátolja.

Ez a veszély az, melyet mint egy ha
lál madárt látok kiterjesztett szárnyakkal



lebegni h. /Ám feleit, s azért a honszeretet 
ösztönöz, hogy erről még emlékezetbe hoz
zak némelyeket, kapcsolatban egy pár 
szerény figyelmeztetéssel a nemzeti közvé- 
leméuy megindult nyilatkozatait illetőleg.

Ezt iis/.telt képviselő ur eugedelinével 
egv niástd.k levelemben logom elmondani. 
Addig is fogadja tiszteletem nyilvánítását 
s barátságos üdvözletemet.

Kossuth Lajos.

A sajtóiroda alig hogy hazánkfiának 
fennebbi levele az „Egyetértés*-ben meg
jelent már kiadta l>érenccinek az utasítást, 
mikép paralyzáltassék annak nagyszerű 
hatása.

Mégis kezdték azonnal a hadjáratot, 
kezdvén képmutatással, bevégezvén azt a 
józan gondolkozás megmérgezésével, ijeszt
getéssel, az Ítélet ^tévesztésével, hatni akar
nak és hatást gyakorolnak is az önző  ̂
gyávákra, a mától holnapig alig látó big- 
velejüekre, a hatalom és tekintély után in
duló tudatlanságra; de füstbe megy min
den erőlködésük a józan természetes eszü 
romlatlan magyar népnél.

Mint előre sejtettük, ismét a porosz
német mumussal állanak elő, ezer veszélyt 
festenek a falra, mely azonnal reáuk ron
tana, ha meggondolatlanul megtámadnék 
a ral ló muszkát, mert ezzel csak Bisuiark- 
nak tennénk jő szolgálatot, mert ez volna 
a legalkalmasabb pillanat, az osztrák-né
met tartományokat Németországba beke
belezni.

Ok, kik tollaikat pénzért forgatják, 
egy cseppet sem szégyenük politikai repu 
latinjukéi sárba dobni, pedig a politiká
ban még gyermek is tudja, hogy Német
ország keze már a francia revanche-vágy 
által is annyira kötve van, bogy óvakod
nia kell egy hadtestét is kelet télé fordí
tani, de tudják ezen ludasok azt is jól, 
hogy Németországon két, a traueia kád
erénél is nagyobb ellenséges tényező mű
ködik és napról napra erősbödik, ez a 
lutheránus-llisinark politika által elkeserített 
ultrainontanismus és az üldöztetése közben 
mindig gyarapodó, a hadseregben is nem 
csak számra nézve, de értelmi erejénél 
fogva is nagy befolyású sociaüsmus. 
Ezen két nagyhatalom csak a francia 
hadüzenetre vár, a francia pedig lesi az 
alkalmas pillanatot, minőnél jobbat már 
éppen nem találhatna, mint azt, ha a né
met hadsereg fele Ausztria-Magyarország 
gal elfoglaltatnék, akkor bizony egy napot 
sem késnék a kölcsönt visszaadni, az el- 
rablott Elszasz-Lotkaringiát visszavenni.

Tudja azt Európa, hogy a bécsi és 
berlini politika azért jár a muszkával kar 
öltve, bogy egyesült erővel akadályozza az 
álalkotmáuyosság mézes madzagával elal
tatott és több ravaszsággal mint erőszak 
kai féken tartott szabadsági törekvések 
megvalósítását. Becsben egy cseppet sem 
félnek a porosz hadaktól, uiig a francia 
elégtételt ueui vett magának, de Bécsből 
soha sem várhatunk oly aetiót, melynek 
végkövctk'*zése amúgy sem lebetue más, 
mint Lengyelország visszaállítása, az osz
trák és magyar monarchiák közjogi állá
sának ezzel kapcsolatos gyökeres megvál 
toztatása, az oláb-szerb fejedelemségek 
függetleuitése és semlegesítése sat. — Ily 
nagy fába a legkedvezőbb mostani alka
lommal sem vágják Bécsben a fejszét, 
nincs ott meg a talaj nagyszerű elhatáro
zások inegszülemlésére.

Legutálatosabh ludasaink azon sisi- 
phu-á törekvése, bogy hazánk nagy fiának 
évek előtt egészen más politikai csillag
zatok közt ejtett mondatait idézik a bécsi 
politika, vagy inkább poütikátlanság vé
delmére, ezzel ugyan alig ámíthatnak va
lakit. Az európai viszonyok annyira átala
kultak, bogy a tiz, busz év előtti politika 
immár semmiben sem alkalmazható. Bis 
idem, non sernper idem.

— Ejry aug. 19-én tartott zág
rábi népgyülés határozata oda terjed, bogy 
a végvidéki vasútról beterjesztett törvény
javaslat nem felel meg a végvidék érde
keinek, minélfogva visszavonását kívánja. 
Minthogy pedig kívánatos volna a Dunát 
a Fekete-tengert összekötő vasutat, mint 
világforgalmi vonalat áilamköltségen kié
píteni, de erre a pénzügyi helyzet kedve
zőtlen, másrészt egy ily vasút kiválóan 
Horvátország és a Végvidék érdekeiuek 
kedvez, ennél fogva szükségesnek találja 
abban részt venni, nem tesz tehát ellenve
tést, ha e célra a Végvidék vagyona igénybe 
vétetik és a kiépítendő vasútra bekebelez- 
tetik. A gyűlés elvárja a horvát képvise
lőktől, bogy ily értelemben fognak mű
ködni és kívánatosnak tartja a Végvidék
nek egyesítését az anyaországgal.

— Festmegyel Keczel köz
ségben a keleti háború, oroszterjeszkedés 
és barbárság napirenden lévő kérdéseiben 
aug. 15-éu szinte népgyülés tartatott. Ezt 
megelőzte délelőtt egy a uagymisével kap
csolatos „Téged isten dicsérünk* a törökök 
plevnai győzelmei folytán. Ezen népgyü- 
lést, melynek kifogáson felüli hazafias 
határozata előtt kalapot emelünk, azért 
említjük lel különösen, mert a határozat 
végpontja azt mondja, mikép ezen hatá
rozat a küömbözö irányú, politikai lapok
ban ugyan közzé tétessék, de azoknak a 
m iniszteriumhozi való f  ' lterjesztése,—a kor
mánynak az eddig benyújtott petitiók irá
nyában tanúsított közönyössége miatt — 
mint felesleges mellöztessék, megelégedvén 
Keczel község polgárai azzal, ha érzelmeik 
az egész haza tudomására jutnak. Úgy 
találjuk, hogy a jó keczeli polgárok elta
lálták a szeget a fején.

K Ü L F Ö L D .
S z e rb ia . A szerb minisztérium le

köszönt. A fejedelem a lemondást, Sztev- 
csa Mihajlovits miniszterelnök visszalépésén 
kívül, nem fogadta el. Az összes többi 
ministerek megtartják tárcáikat s minisz
terelnökké Risztics neveztetett ki.

A szerb mozgósításokról elterjedt hí
rekkel szemben líisztics kijelentette, hogy 
Szerbia nem rendelte el a mozgósítást s 
a skupstina által megszavazott egybehiyása 
.1000 főnyi milíciának csak a határok 
megvédését célozza a rablócsapatok ellen.

T ö rö k o r s z á g . Bosznia és Herce
govinának Ausztria-Magyarországgal ha
táros kerületében a török koimány elren
delte az ostromállapotot, valamint Salo- 
nikban is.

A porta elrendelte, hogy haladék nél
kül 500,000 másodosztályú mustehafiz 
összpontosittassék Drinápoly, Szófia és Bol
gárország egyébb pontjai között uj tarta
lék gyanánt. Továbbá a szultán megpa
rancsolta egy 00,000 kisázsiai mustebatizból 
álló tartalékhad alakítását, mi Konstanti
nápolyban történik. — Szerver pasa állása 
állítólag nagyon meg vau ingatva.

P a r i s .  Gambetta Lille-beu a kormány 
és a hivatalnokok helyzetéről szólva, monda: 
Ha az ország a 303 republikánus képvi
selő helyett 400 at választ, akkor uiues 
egyébb bátra a kormány és hivatalnokok 
részére, mint meghajolni, vagy lemondani.

Bécs. Mollinári tábornok lemondása 
uem fogadtatott el azon nehézségekre való 
tekintetből, melyekkel a zágrábi hadpa- 
rauesnoksági állás betöltése találkoznék.

K rak k ó . Orosz - Lengyelországban 
nagy rémület uralkodik, melyet azon bir 
keltett, hogy egy megjelenendő ukáz az 
ezüstuemüek kiszolgáltatását lógja hadi
célokra elreudelni.

V arsó. A kath. és zsidó papság pa
rancsot kapott, bogy az oroszok győzel
méért imákat tartsanak.

A  habom .
Mind két részről lázas készülődésben 

vaunak a döntő csatához. Sándor cár eré
lyesen sürgeti a minden oldalon megindi 
tandó aetiót; és igy Miklós nagyherceg 
kénytelen lesz még a lassan közelgő erő
sítések megérkezése előtt támadáshoz fogni. 
Ha a törököknek a hadi szere icse a döntő 
csatánál is úgy tog kedvezni, mint az 
eddigieknél, amit mi szivünkből óhajtunk, 
úgy az annyira rettegett orosz hadsereg, 
melynek uimbusát a beteg török már is 
oly igen megnyirbálta, megfogyva és meg
törve lesz kénytelen a legnagyobb kudare 
között visszatérni hazájába. A közelebb 
történt jelentéktelenebb csaták mindig az 
oroszok vereségével végződtek. Raszim pasa 
az oroszokat Kazanliknál megverte, minek 
folytán a Sipkaszoros felszabadult. Raszim 
pasa hadának egy másik része Haimbug- 
háznál verte meg az oroszokat. Az ázsiai 
harctéren Mukhtár pasa vívott nagy üt
közetet. Ez ütközetben az oroszok 1500 
embert vesztettek. A basibozukok Raliova 
mellett elfogtak egy hadiszerekkel jól meg 
rakott oláh hajót. A kajószállitmányt el 
szedték, s a hajót felgyújtották. A hajó- 
legénység egy részét elfogták, a többiek 
vízbe ugrálva, többnyire elvesztek. Az 
Arzuiknál,, Plevna közelébe a támadó oro
szokat a törökök visszaverték. Rusesuk, 
majd Kadiköjnél Delaver pasa négy szá
zad lovasságot futamitott meg. Ozmán 
Bazárból kiüzetvén az oroszok a várost 
felgyújtották. Az ázsiai harctérről érkezett 
tudósítások szerint Ahmed pasa Jahmidag- 
nál megvert egy 50,000 emberből álló orosz 
sereget. Az ütközet egész nap tartott. Az 
oroszuk 1500 halottat és 3000 sebesültet 
vesztettek, a törökök 314 halottat és 677 
sebesültet. Tömérd■ k lőszer és fogoly jutott 
a győzök kezébe. Szulejman pasa a Sipka 
szorost, mely annyira megerősítve volt, 
miként Gurko állitá, hogy azt a törökök 
megtámadni nem is merik, elfoglalta s igy 
már az egész Balkán meg van tisztítva az 
oroszoktól. Ez újabb siker jelentékeny vál
tozást fog előidézni. Raszim, Szulejman 
és Add pasák egyesülni fognak s ezzel az 
oroszokat körülüvedző félkör teljes lesz.

Az álöltüzet határa.
A „Keleti nek a következő mulatságos 

esetet Írják Gáláéból:
Hol, hol nem, az az valószinüleg Ka- 

lafat és Tnrnu-Magnrelli között, egy román 
daraboné század, alkalmasint jó zsákmány 
reményében, kurázsit kapott iluuáni átke
lésre, s e vágyukat mindjárt nyomban meg 
is valósiták, s négy nagy dereglyén sike
rült a túlpartot elérniők a uélkül, hogy a 
rettegett basibuzokok és cserkeszek közül 
csak egyetlen egyet is megpillantottak volna.

Ily körülmények között mi sem volt 
tehát természetesebb, minthogy pujkatollal 
ékeskedő boeskoros bőseink az álkurázsi 
által niégiukább sarkaltatva, bódításra in
dult léptekkel baladuk a bárbárok járma 
alatt vérkonyeket izzadó bolgár föld ben- 
seje felé; nem annyira azon szándékból, 
mintha tán valamely portyázó ellenséges 
csapatul óhajtottak volna farkas szemet 
nézni, mint iukább azon szerény óhajuknak 
engedve, hogy hetek óta még csak málé- 
Jisztet sem látott gyomruknak valami kön
nyűszerrel kézre keríthető török csemege 
által némi könnyebbUlést szerezhessenek.

Egy negyed óráig haladhatUk hőseink, 
magukat ez alatt a legvérmesebb remé
nyeknek átengedve, az Ígéret földje felé, 
a midőn egyszerre csak azon veszik észre 
magukat, hogy elől hátul basi-boziik, jobb
ról balról pedig cserkeszek által vaunak 
körülfogva.

A t. olvasó tán azt fogja hinni, bogy 
ugyanekkor élet-halál harc fejlődött ki a 
török csapatok és a reményeikben csuful

megcsalódott román daraboncok között i .
Óh nem! mert a mi daraboncaink sok

kal jobban vannak fegyelmezve, mintsem 
hogy ennyire képesek lettek volna maguk
ról megfeledkezni, vagy h dyesebbeu: on- 
nönmagukat ily soha nem látott módón 
megtagadni!

A mint tehát a daraboncok észrevet
ték, hogy sem jobbra sem pedig balra di
csőségesen m.*g nem luthatuak, a uélkül, 
hogy a drága lőport hasztalanul veszteget
ték volna, mintha csak valamely rettegett 
kommandó szónak engedelmeskednél! :k, 
— fegyvereiket mindauuyiau elhajigálák, 
és a legcsekélyebb ellenállás nélkül enge- 
dék magukat, a hozzájok minden ellensé
ges szándék nélkül közeledő lovasok által, 
a legközelebbi elsáucolt török táborig kí
sértetni.

A táborba megérkezve, a foglyok azon
nal a parancsnokló pasa elé lőuek vezetve, 
ki is a dolgok állásáról kellőleg felvilá- 
gositUtván, biztositá a félelmökben még 
éheségükről is megfeledkezett jámbor dara- 
boneokaf, bogy ő a valódi keresztények
nek igaz barátja, s nekik sem leeml a tö
rökök részéről semmi bántódásuk.

Ezután parancsot adott, hogy a fogo
lyok a lehetőségig jól megvandégeltesse- 
nek, melynek megtörténtével tudatúi lógja 
további parancsait.

A lakomának csakhamar vége is lön. 
és ekkor mindegyik román mellett egy-egy 
komoly török jelent meg, kezében ollóval, 
és a bozontos fickókat (mert a darabon 
cok a fürtök iránt nagy előszerettel visel
tetnek) mint türelmes juhokat, egytől egyig 
szépen törökösen nieguyirták; ezután pe
dig valamennyit török egyenruhába bujtat 
váll, és fejeiket a báránybőrknesma helyett 
szép piros fezzel felékesitvén, s kezeikbe, 
a pompás hátultöltő fegyverek helyett, 
régi használhatatlan puskákat nyomván, 
visszakisérték őket szépen a parim) vára 
kozó dereglyékhez, és a még mindig ál
modni vélő darahoncoknak még egyszer 
szerencsés utat kívánva, engedek eket egész 
békében — a román partok felé evezni.

Most jön azonban a mulatság esatta- 
uós vége. — A román parton felállított elő
őrsök ugyanis észrevevén, hogy az ellenség 
négy dereglyével közeledik, a szeren-s b 
len daraboncokat, minden kiabálásuk da
cára többszörös golyózáporral fogadták, 
és mire végre sikerült a kellem.ti n télre- 
értést kölcsönösen felvihigositniok, a mu
zulmánokká metamorphizált daraboncok 
már 11 halott és 37 sebesültet vesztettek.

Baranyából augusztusban. 
A  |»éoal egyházmegye egynémely 
viszonyai dr. Kováén Znigmonri 

püspöksége alatt.
i.

Mit a drót egy fél évig oly görcsö
sen rezegtetett püspökünknek Veszprémbe 
való áthelyzéséiől, azt a f. é. május G-ki 
legfelsőbb kinevezés érvényre emelte, mi 
által azon ellentétes két versió is meg
szűnt „Legfőbb uhuja Pécstől szabadulni 
meg „esze ágában sincs innét Veszprémbe 
menni* Mint látszik győzött az óhaj.

Dr. Kovács született 1820 bán Zala 
bau, nem közönséges képzettsége, s főleg 
oppurtuuus alkalmazkodása őt kitüntetett 
egyházi állomásokon keresztül a kir. táblai 
főpapi állomásról 1869 ik év elején a pé
csi püspöki megye élére belyzé. Nem ta 
gadbatni, bogy megjelenésekor szívj óságra 
való bajiam, észtéíietség, és fürge meleg 
társalgás kiválóan jellemzé, mely tulajdo
nok tapintatos telbasználása nagyszabású 
püspököt eugedének remélui. Fájdalom 
nagybainar átcsapván a teljes megbizhat- 
lauságba, és a megyéjét sziveseu kerülő 
nagyúri tétlenségbe, vagy batárzottau el
hibázott eljárás követésébe, a megfogam- 
zott remény rohamosan alá szállni kezdett, 
mi úgy neki izmosodott, hogy mindvégig 
feltartóztatbatlauuá vált. Első szerencsétlen 
vállalkozása, melyet uem megyéje iránti 
szeretete sugalmazhatott, abban nyilatko
zott, hogy sz. székétől, mely a megye 
igazgatási és házassági peres ügyeit gon
dozza, a feuálló szabály és ember emlé
kezetet haladó idők óta dívó szokás elle
nére az episcopiumbau a helyiséget meg
vonta, és az időszerűin püspöki-helyettes 
magán lakába ut&sitá, még pedig annak 
örve alatt, bogy e helyiségre szüksége vau. 
E leverő intézkedés mindamellett, hogy 
lealázó, ha szükségessége csakugyan iga
zoltnak tűnik fel, mint a magas állás első 
szédülése hallgatag elmellőztetik, de midőn 
egy biliárdnak beállítása volt hivatva iga
zolni a sz. szék kimozgósitását, a megyei 
papság egymás szemébe nézve kárhoztatá 
a káptalan erélytelenségét. A rósz vér 
lüktetései féldobbantak ugyan hozzá, de 
az álszégyeu uem eugedé helyreütui a ta
pintatlanságot még a káptalannak több
szöri előterjesztéseire sem, hanem nagy 
szellemesen ráragasztatott az ajtóra „Rátli 
Iuspector* mintha ennek rengeteg hivata
los lakháza elégtelen lett volna működé
séhez; s minthogy minden áruciknek meg 
van a maga vevője, az ilyféle tünetekhez, 
melyek között a megyének csaknem tel
jesen helyettesi kézzel való kormányzása 
a legsetétebb pontok egyikét képezé, nem 
hiányoztak a simító hízelgők; lehet hogy 
világi ember más üvegen át, máskép látna, 
de mi már csak megkívánhatni véljük 
még pedig akár a világiaknak is példa
adásul, hogy az Elnök ne távoliét és visz- 
szavouulással, hanem tettben és tanácsban 
fényeskedve elől járjon. Dr. Kovács ő ex- 
cljának azonban az első módozat fényesen 
sikerült, mi volt természetesebb, mint oly 
cotteriának állandósítására vetni magát, 
melynek dicskürtöléseivel uimbusát fentart- 
hatni vélte. E célból leginkább a kápta
lannak nehány előre törekvő tagjaival, ha

jhon volt, főleg naponta! kartyazasra is
* szövetkezve, megyéjét akkep kormányzá,
’ a mint épen a szél vészre, vagy csendre 

volt hangolva; jöhetett ott plébánostól me
gyei, vagy iskolai ligy sürgősnél sürgösb, 
fontosnál fontosb, ha nem tartozott a ma- 
meluk körzetbe, utasítás, vagy tanács 
után hiába várt, legfeljebb atszárinaztata 
sz. székéhez, ha kivált a koriuányoyal való 
súrlódás nézett ki belőle.

A mamclukságbau leginkáb azon 
káptalani tag remekelt akár .Sancho Panza- 
kint, kit a hir a hányszor valahol püspöki 
szék megürült, annyiszor, de eddig siker
telenül ráemelt, úgy hogy jelenleg „próba 
püspök* nevezete alatt vált ismeretessé. 
Ez kétségtelenül kitűnő tehetségeit a leg- 
bensőbb titkok kezeléséig engedé felhasz
náltatni, belekábulva, a négyes fogatú 
hintából kilövellő fénysugártól, dr. Kovács 
oldala mellett alig talált időt néha a többi 
szegény halandókra egy-egy kegy mosolyra 
felfakasztani ajkait; pedig ha már eny- 
nyire ment, igen bő alkalma lett volna 
a* jó ügy érdekében egy-egy jó eszmét 
életre segiteui, ez azonban nem volt ész
lelhető, hihetőleg azért, mert néha ön meg
tagadással, vagy áldozattal, de dr. Kovács 
sötét képével is egybe lett volna kötve, 
inig más részről édesebb volt a jövő ki
látást uem kockáztatni, mely a telsőbb 
körökbeni megismerkedésből sarjadzék tel. 
Legyen bármiként, annyit a megye méltán 
zokon vett, hogy ő, ki magát egykor a 
püspöki udvar képzelt iutriguái ellen elő 
harcosul veté fel, most ugyanazt a zs.ar- 
uokságig felburjáuozui segité. Sajnos, de 
igaz!

Dr. Kovács, kiben magatartása a 
püspöki magasai)!) ililettséget nem eugedé 
keresnünk, tetteinek sem tudott uuctiót 
kölcsönözni, az egy éveu át néhányszor 
végzett, fiiuctiókbau benső ájtatosságot 
nélkülöző jobbra balra himbálózás tunt 
fel, mely nem volt alkalmas másokban 
épülés! érzelmeket gerjeszteni, de ezen 
gyér fellépései, mint hivataloskodásáiiak 
es ikuetu kizárólagos nyilatkozmányai még 
korán sem nyugtathatják meg a hivatalos 
kötelesség teljesítés érzetét, amint nem a 
nyolc éven át minden plébániában végzett, 
de helyettesre nem bízhatott bérmálás sem, 
melynek fáradalmait egyébkiut a diadal
ívek alatti bevonulások kedveseu kárpó
tolták. Elvi irány teljesen hiányzott benne, 
Ind egyháziasságot, és jellemszilárdságot 
uegélyzett szóval, de tettel az illant <pia 
poterantnak hódolt; hol pedig szellemi
ségében bizakodva ellenmondásokban bo
nyolódott. Megürül egykor egy kegyu- 
rasága alatti plébáuia, jelentkezik nála a 
bumillimus refiectans. „Hogy meri kérni, 
— lőu a sebeseu adott válasz — hisz még 
nem vacal“ — „csak azon esetre kérem 
értetni, ha de faeto is fog vacalni, mert 
elfogadtatván a még ténylegesen működő 
plébános lemondása, de jure már vacalt- 
nak tekintettem.-* El lehet gondolni, hogy 
e különben helyes észrevételezési rnerény 
már elég biztos garautia volt arra, bogy 
ne kapja meg, mert uem épen atyai sze
lídséggel tormedt r á : „Mindegy én már 
elígértem.* A refiectans dünuyögve ereszté 
ki kezéből a kilincset, méla búsau kérdve 
önmagától: hogyis van? Elígérni mégis 
csak lehetett, ami nem vacalt.

Több ily szellemtelen szellemiségből 
a megyei papi testületbe mi szellemi ha
szon sem szivároghatván át azt hidegre 
dermeszté.

II.
Pécs hozzászokott püspökeinek jóté

konykodása után egy-egy uj intézettel szel 
lewi baladást felmutatni. E tekintetben Dr. 
Kovács némiképen ugyan időben, de főleg 
akaratban fogyatkozott meg. Hogy köz
vagy iskolai célokra 8 év alatt küztudo- 
másilag édes keveset áldozott, uem szük
séges bővebben mutogatni, ha csak sze
rénységből nem tudta meg a bal, mit uem 
adott a jobb; a pécsi közös reáliskolára 
adott 2000 és a történelmi társulatra 1000 
l'rtuyi adomány bálás fogadtatással talál
kozott s minden esetre dicsérettel megem
lítendő tény, de sem a 8. évvel, sem a 
megye érdekével szemben uincseu azou 
arányban, melyre a szükség áldozatkész
ség után kiáltott, meg a jövedelem forrá
sai meg is engedték volna, a mi még is 
adakozás címén történt, elődje által a 
megye és szegények pénztárának hagyott 
150 ezer l’tou felüli összegnek évi kamat
jából önmegerőltetés nélkül fedeztethetett; 
tér nészetesen kevesbbé szórakozott űrtől 
várható lett volna először, hogy tisztesség
nek veendi az évi kamatokuak mikéuti 
beruházásáról a megyét értesiteui, mi által 
másodszor az ilyetén adakozásoknál az 
idegen tollal való ékeskedés ki lenne zárva, 
ha mindenkor a forrás is megneveztetuék ; 
kétszeresen kisszerűnek kell feltűnnie az 
utókornak, ha egykor az 1871. évi „Sza
bad sajtó* kezébe kerülend „hogy Kovács 
Zsigmondi pécsi püspök a csángó magya
roknak 25 frtot küldött*, néhány uapra 
pedig ugyanazon lapban feltalálaudja „ma 
küldütték meg a csángó magyarok a 25 
frtróli nyugtát* főleg ha ezen meghurcolt 
25 frt netán uem is az adakozónak saját 
zsebjet könuyité meg.

Az áldozatkészség hiányára vonatkozó 
eme sorainkat azonban már most vissza
von talak  nyilvánítjuk, ha eddig ismeret
len jótékonykodása netán egy ellenkező 
adatcsoportozattal hozatnának felvilági- 
tásba.

Hogy az egyház vagyonának épség
ben! fentartása mennyire feküdhetett Dr. 
Kovács Zsigmond szivén, kitetszik a többi 
között abból is, hogy egy oldala mellől 
könnyen uélkIdőzhetővé vált egyéniségtől 
megszabadulandó, kit csak nemrég nem is 
az érdemek ajtaján, hanem a káplánok ré
szére megnyitott droit de sutfrage ablakán

tolt be a káptalanba, a papnövelde fontos
igazgatói állomásnál tett le, raegengedvéu 
ueki, hogy az egész épttletszáruyt keresz
tül lyuggatva, az anuyi ideig 3 tágas szo- 
báju igazgatói lakot ötre egészíthesse ki, 
a püspöki lóállományból egy pár rokkaut 
gebét 804 írtért igás lovak címén, egy uj 
fényes úri hintót s több nem épen az iu- 
tézet benső szükségletéből felmerült cikke
ket bészerezhessen, sírván ezek után a 
papnövelde rápocsékolt vagyona, meg a 
hoteli méreg drága kvártélyokra kiszorí
tott belátogató szegényebb megyei plébá
nosok és káplánok, kiknek mégis csak jól 
esett, ha eszmecsere vagy hivatalos dol- 
gaikbani tájékozatlanságok miatt néha-nélia 
központi paptársaik körébe juthattak. Meutse 
ezt a ki menteni tudja, hisszük, hogy erre 
vállalkozni nem könnyű feladat.

A püspöki uradalomban mint állanak 
a dolgok, nem tartozhatik hozzánk, a uii- 
nisterialis commissio működésének elébe 
vágni, résztveend ebben az uj püspök ér
dekét képviselő, ki a káptalan kiküldött
jeivel a vagyou integritásáért fog buzgol- 
kodui, beavatottak azonban annyit hinni 
vélnek, hogy a saját, ezüsttel kivert szer 
száma négyes fogatban járó Rátli inspek
tor ur, kitől egyébkint a szerzés bő forrását 
már csak számos tagú családja tekinteté 
bői sem illik irigyetuüuk, aligha fog mis 
gőzfürdőre szorulni, mint a in dyet e kér 
dések tömkelegé fog szolgáltatni; a hír 
szerint renden kívül elárusított erdővágá
sok az uradalmi főerdés/. nevére útfelek 
köuyvezett és egyéb általa ingyen hasz
nált uradalmi földrész; az előd tömegéből 
épületek javítására átvett, de a kegyúri 
plébániai s iskolai épületekre vagy semui- 
képeu, vagy vajmi csekély részi) :u fordí
tott, valamint a tetem -s g í z  I as.igi épületek 
időközi eladása előtt a/, ezekre is kivetett 
javítási költségek elpárolgása és számi) 
uradalmi épületek elhanyagolása; s a. I 
mindezek ha esetleg igy álla inak, mit is
mételve is nagyításnak jelentünk ki, a kel 
lemetleuségek kikerüli) ;tők nem lesznek, 
habár most lőhalálában egy-egy sánta 
kőmüveslegéuy némely uradalmi épületen 
végig vouogatja is mcszelőjét.

A megye ügyeiuek ily vigaszuélküli 
pangó állapotában Dr. Kovács tapasztal
ván, hogy midőn u aprói napra több szel
lemi tért veszt, uradalmi téren a jövedelmi 
források, melyek habár legújabb időben a 
mohácsi sziget nagy föld camplexével és 
az eladott regálénak tőke k amataival szí 
porodtak, a tömérdek költekezések mellett 
a pénzzavart már alig háríthatják el. azon 
belátás látszott rajta erőt venni, hogy a 
tarthatlauság hová tovább mindig rérnsé- 
gesebben titi fel fejét, mihez egyik kano- 
uokja iráuyábani a mint tapintatlan ép oly 
méltatlan és igazságtalan eljárása is meg
lehetős lökést adott, mint ki uem kis 
bosszúságára a pápa kijelentett kivánata 
folytán kauouoki székébe visszabelyeztetett; 
sőt elég gyeuge volt szereuesétleu tauáes 
adói szava utáu e kanonokot már Vesz
prémbe történt kineveztetése utáu is telje
sen alaptalannak bizonyult rátogásokkal 
megtámadtatui engedni, melyek nem épen 
épületes hírlapi vitatkozás utáu egy, a 
sértett részéről Tatra Füredre menesztett, 
mint beavatottak állítják classicus szerke
zetű levelet eredményeztek, melyben oly 
velőig bitó igazságokkal találkozott, mi
nők buesuzásul rosszul eshetnek

Hogy ily helyzetben az anyagi kár
ral különben sem járó áthelyzés irán* a 
vágy és készség csak erősbülbetett kön
nyen belátható. S itt legyen szabad eszrne- 
társitásu! néhány komolyabb szót az intéző 
körökbe/, elmondani.

A kir. tanfelügyelő höriiton.
Baranyamegye kir. tanfelügyelője f. 

évi augusztus havában 2 heti körúton volt. 
Ez alkalommal a szt.-lőrinci és hegyháti 
járásokban 40 községbeu meglátogatott 
ugyanauuyi iskolát. A benyomás, melyet 
az itt ' ipasztalt isk. élet reá gyakorolt s 
egyáltalában tapasztalatai uem lehetnek 
reá, mint tanférfiura kedvezők.

Egy két est tét hozok erre fel. Hor- 
váth-Hertelendeu szabó, — Goriezán-takács 
és Ukörvölgyöu (!) kádár mesterből felcsa
pott tanító oltogatja az ismereteket — a 
tudományszomjtól epedő — ifjú nemzedék 
szivébe; már természetesen mindegyik a 
maga módja szerint. .Szegény ifjúság ! El 
is oltják ezek szomjadat, csak hogy balé 
vetélsz; mert az mit ily kontárok oszto
gatnak, az uem amaz istenital, mely gyöu- 
gyeibeu számodra lelki örömöt rejt, hanem 
ital mely számodra a szellem élet lassú 
halálát adja meg.

És ez igy tart tovább is?
Nem! mert a törvény harsány szava 

fogja őket a jogtalanul bitorlóit térről le
szorítani, — mondván nékik: „varga ne 
tovább a kaptánál.*

Az oroszlói tanító is túlságos hanyag
ság miatt lemondásra kényszerittetik.

Bisztrieéu uem képesített tanító tanít, 
ki azonban képesítést ha a hatóság is 
úgy akarja mint ő, tenni nem fog; ekkor 
azouhan maradni sem fog.

G ödrén  egy tanteremben 230 tankö
teles tanuló várja lesi a tanító szájából a 
szép szót.

Szegény tanító vájjon bir-e anuyi ügyes
séggel a mathesisben, s talált-e 230 tan
köteles gyermekhez a naponkiuti 5 órára 
és oly sok tantárgyra a sikeres tanítás 
megoldásához készletet? Százszor szegény 
tauitó! ne keress te lehetőséget, liauern bo
rulj le a vas kényszer előtt, ha mindjárt 
a lelkedet adod is ki súlya alatt!

S á sd o n  még egy tanítói állás szer- 
veztetik, s e/ a plébános érdem) ki min
den figyelmét az iskola helyes szerveze
tére fordítja. Tegyen is valamit miudea



lelkész, s a haladás szembetűnt" lesz; a 
térvény bíz >ny maga nem téliét semmit, 
ha nincs valaki, ki a törvénynek tesz va
lamit.

Szt. E rz sé b e tb e n  a ref. lelkész ta
nít — egy a lelkész lakon lévő kis odú
ban. Hej! de nem is gondolnak épeu azok 
arra, kik a szent könyvből élnek, miként 
két ur szolgálatában az egyiket meg kell 
csalni, ha a másikat híven akarják szol
gálni. L)e nem! ezzel a gyanúval még sem 
akarom ő cet sújtani; mert bár jól tudják 
is az illetők, hogy a fenti igazság való, 
de a baj elhárítása nem tőlük függő kö
rülmények által gátolva vau.

Ennyi az, mit ezúttal rövid újság kép 
mondani akartam a baranya megyei ko
réból. II—sz.

Baranya megyei bizottsági tagok 
választása.

Itaranvamegye törvényhatóságának 
bizottsága részéről Pécsett 1S77 aug. hó 
13 áu tartort évnegyedcs rendes közgyűlés 
jegyzőkönyvi kivonata.

A választott bizottsági ag >k felének 
í évi 317/k.gy. sz. a. elhatározott kilépése 
folytán a szükségessé vált újabb válasz
tások határnapjai és a választást vezető 
elnökök kiküldetése iránt.

A megyei bizottság tekintettel a köz- 
törvénvhatöságok rendezéséről szóló tör
vény 34. és 35. §§-aira következőleg ren
delkezett :

Választási határnapul kitüzetik: 1. 
P é c s i  j á rá s. Kövágó-Szőlősön szeptem
ber hó IS-áu, választási elnök Nagy Fe
renc. Patacson 17-éu v. e. Dauitz Antal. 
Nagy Kozárou 20-áu v. e. Donászi M. 
Szabolcson 21 én v. e. Dauitz A. Hosszu- 
Hetényben 22-én v. e. Hegyesi E. Szaláu- 
tán 23 án v. e. Czierer Lajos. Káez-Petréu 
74 éu v. e. Ottocska <i. Regényén 19-én 
v. e. Donászi Miklós. II. B a r  a n y a v á 
ri  j á r á s .  Dárdán szeptember hó Ifién 
választási elnök Kisfaludy Pál. Laskafaluu 
lil án v. e. Balaskó János. Laskón 17 én 
v. e. Jelasits K. C'súzon 18-án v.,e. Tóth 
János. V örösmarton 19-én v. e. Ács Ge- 
deon. Baáuban 20-áu v. e. Szilágyi Fe
renc. V illányban 21-én v. e. Majer János. 
Német Bolybau 18 áu v. e. Kubiuyi Elek.
111. S ik 1 ó S Í j á r á s. Siklóson 17-éu V.
e. Vajda Jáuos. Á'ug y Harsányban Is án
v. e. Otrokóczy Lajos. Gvűdöu 22-éu V.
e. Be kő (íábor. Kovácshidáu 20-áu v. e.
Kovács .ántal. t •Idou 19-én v. e. Otrokó-
czy L. \ ajszlóu 21 -éu v. e. Kovács A
< ’sznui : 1 -éli v e. Móré Nándor. IV.
H e g y h á t i  j á r á s. .Sásdou szeptember 
hó 21 én Felső-Miudszenten 22-éu Jenőn 
23-án. Magyar Széken 20-áu. Bikáiban 
1 ' au. Mágoesou 17 éu. Szászváron 10 én. 
Választási elnök Szily László vagy helye 
tese Aha Mihá'y. V. M o h á c s i  j á r á s .  
Mohácson szeptember hó 17 éu v. e. Deutscli 
Lipóf. Duna Szekesőn 19-én Millicb Péter. 
Hidasdon 17 én, v. e. Kardos K. Pécsvá 
radon 19-éu, v. e. Majer K. Bozsókou 
20-áu, v. e. Kardos K. Xádasdou 18-án 
v. e. Kardos. Himesbázán 21-én v. e. Kar
dos. Szilágyon 22-éu, v. e Dries Lajos. 
s zajkou 23 án, v. e. Eőry L. V I. S z e n t  
L ő r i u e z. i j á r á s .  Szt Királyon szeptem
ber hó 17 éu, választási elnök Balaskó 
Imre. Szt Lőriucen 17-éu, v. e. Nádosi K. 
Szt-Dieuesen 18-án, v. e. Nádosi K. Nagy- 
Vátyon 10 én, v. e. Beukő Gyula. Bükös- 
dön 10 én, v. e. Jeszenszky Ferenc. Ba 
konyán 20-án, v. e. Kustos L. Biesérdeu 
20-án, v e. Balaskó J. Baksán 20-án, v. 
e. Kammerer Ferenc. Magyar Mecskén 23- 
kán, v. e. Nagy Jenő. Selyéu 22-éu, v. e. 
Móré N.

** *
A megyei választott bizottsági tagok 

lettnek újból leendő választása folytán 
tájékozás és tudomásul jónak láttuk lapunk
ban közölni a választásra vonatkozó
tag kitűzött határnapokat — s miután 
helyszűke miatt jelenleg nem tehettük, a 
jövő számunkban közölni fogjuk az ez út
tal kimaradt, s uj választás alá eső bi
zottsági tagok névsorát, mely alkalommal 
elmondjuk a jelen választás fóntossága fe
löli nézeteinket is. Most ezúttal csak azon 
tnegja/yzésre szorítkozunk, hogy föltűnő 
miként a választásra kiküldött elnökök 
közt találkozik néhány olyan is, ki a bi
zottsági tagságból szintén kimaradt. Ezek
nek választási elnökül lett kinevezését több 
okból nem helyeselhetjük, s csodálkozunk, 
hogy >gy bizottsági tag sem találkozott, 
ki ezen eljárás ellen felszóllalt volna.

Temesvár, aug. lő-én.
W e i s z e l  J á n o s  volt cs. kir. száza

dos és 1848/0 ki szabadságharcból i alez
redest e bő 14-én kisérték örök nyugalomra. 
Ravatalát mi sem díszíthette a hősnek, ki 
annyi szomorú emléket vitt magával. Mo
solyogva emelte s játszva sújtotta a sors 
és rózsák helyett tövisek termettek utjain. 
A feszes katonai vasbatalom még az utolsó 
tiszteletet is megtagadta tőle, mert hűtlen
ség és eskiiszegéssel vádolva egy kényura
lom vérbirái által lett nemcsak katonai 
rangjától, hanem hadijelvénycitől is meg
fosztva. A 81 éves agg hősnek egyetlen 
hibája az volt, kogy 1848-ik évben a es. 
kir. hadügyminisztérium reudelete folytán 
mint cs. kir. százados lett a honvédséghez 
áthelyezve, s mind ilyen részt vett a sza
badságharcban. 1848. évben őrnagy és 
1840. évben alezredesnek léptetett elő, a 
szerercsétlen világosvári esemény után had- 
biróság eleibe állítva, mint felségáruló lett 
halálra Ítélve; ezen Ítélet kegyelem utján 
20 évi várfogságra lett változtatva ; 1860. 
évben megkegyelmezve 10 évi keserű szen
vedés után mint 64 éves agg bajnok szaba
don bocsájtatott. 1867. évtől kezdve 700

frtnyi kegydijbau részesült. Az 1848. évi 
romba dőlt törvények felett egy ujjabb 
korszak alakulást ért el, mely sem őtet, 
sem többeket nem elégített ki, s melynek 
jelszava az volt, hogy „Ve s s ü n k  fá
t yo l  t a mú l t r a . "  De a temesvári kato
nai parancsnokság úgy látszik, hogy nem 
hajolt meg ezen jelszó előtt, mely egy 
a p o s t o l i  ki r á  ly na k és egy n e m z e t 
nek annyi örömöt nyújtott s mely egy 
zaklatott nemzetnek végre meghozta a 
régóhajtott béke olajágát. A katonai avult 
vasbatalom megtagadhatta ugyan a haza 
egyik b a j n o k á n a k  a k a t o n a i  v é g 
t i s z t e l e t e t ,  de nem tagadhatta meg, 
— s dacára vashatalmának nem akadá
lyozhatta azt meg Báró JScudier hadparancs
nok ur — hogy tisztelői a 81 éves  baj
nokot örök nyugalomra diszöltözetben ne 
kisérjék — a diszkiséret legtöbbuyire őr
nagy, alezredes és ezredesekből állott, kik
nek a haza nevében köszönetét mouduuk 
csak azért is, mert megmutatták, hogy a 
katonának parancsolni lehet s az engedel
mességgel tartozik is, de a barát minden 
törvényes korláton túl áll.

Fel fogja jegyezni a történelem ezeu 
szomorú eseményt és Scudier báró felett 
is Ítéletet tog mondani, hogy helyes volt-e 
tette vagy nem.

Hogy az 1848/0-ik évi honvédektől 
miért nem tétetett célszerűbb intézkedés a 
temetés végett, azt nem tudom, de aunyi 
bizonyos, hogy, bár a koporsó minden hadi 
díszt nélkülözött is, mégis oly diszkiséret 
kisérte az aggbajuokot végnyuglielyére, 
mely eléggé igazolta azt, hogy a hadpa- 
raucsnok reudelete most az egyszer ügyei
men kívül hagyatott, — ha mindjárt nem 
is úgy, a hogy azt kívánni lehetett volna.

Fájdalommal kell meg felemlítenem, 
hogy a magyar elem vagy soha sem, vagy 
sokara fog itt e vár területén felülkerekedni, 
s azon állást elfoglalni, melyet elfoglalni 
rég hivatva volt. . . . r. . . . /.

Különfélék.
— A pécsi állami főreáltanodán az 

1877/8 tanévi beiratások f. augusztus hó 
27-tői bezárólag 31-ikéig, délelőtt 8 — 12 
óráig az igazgatósági irodában fognak 
eszközöltetni. — Ezen határnap után ta
nulók többé föl nem vetethetnek. A javító 
vizsgálatok oly tanulók számára, kik a 
legközelebb lefolyt tanévben egy köteles 
tantárgyból elégteleu tanjegyet nyertek, 
augusztus 30 és 31-éu délután 2 órakor 
fognak megtartatni. Az igazgatóság.

— A pécsi r. k. tanitóképezdében és a
hozzá kapcsolt gyakorló iskolában a bei
ratás f. évi sept. 1.2. és 3 áu d. e. 0 12 ig,
a felvételi, pót- és magán vizsgálatok pe 
dig ugyanazon napokon d. u. 3 —f> óráig, 
a Szentlélek segítségül hivása pedig 4 éu 
reggeli 8 órakor fog megtörténni. Kelt 
Pécsett, aug. 14 éu az igazgatóság.

A m. k. pénzügyminiszter egy kiir- 
reudeietet bocsájtott ki, melyben az 1876.
IV. t. c. 9. §-ának következő határozuiá- 
nyát közli: „Szállodák, vendéglők, bor- sör 
és kávébázak tulajdonosai és bérlői tartoz
nak, ba maguk, vagy segédeik által a 
vendégeknek dohány gyártmányokat eladni 
kívánnak, maguknak erre különös enge
délyt kieszközölni," — és ezeu törvényes 
batározmány egyöntetű alkalmazása érde
kében az általa megállapított 17 pontban 
utasítja az alárendelt péuzügyigazgatósá- 
gokat.

— Hymen. Weisz Alajos, fia és cég- 
társa Weisz A. közbeesülésbeu álló divat
árukereskedőnek múlt csütörtökön vezette 
oltárhoz derék polgártársunk Rozs Vendel 
pécsi tímárnak szép és müveit lelkit leá
nyát Herminát. A gondviselés őrködjék 
szép frigyük felett!

— Geröft Andor színi igazgató csak 
október hó 13-áu tartja itt társulatával az 
első előadást s már is vau rá panaszunk.
I gyanis mindaddig, uiig a színi bizottság
tól az 1000 írt előleget ki nem kapta, 
azt jelentette ki a bizottság előtt, hogy a 
telesége lesz itt az első énekesnő. Most 
pedig hiteles helyről azt halljuk, hogy neje 
a népszínházhoz szerződött. Hogy ez nem 
a legtisztességesebb eljárás, azt széitiben 
mondják itt Pécsett. Valóban tartunk attól, 
hogy Gerőünét, ki egyike a legjelesebb 
énekesnőknek, még megközelitbetőeu sem 
pótolhatja majd az igazgató egy másik 
énekesnővel, mert jelenleg — mint tudjuk

- csak kevés énekesnő vau a vidéki tár
sulatoknál, kik a pécsiek igényeinek meg
felelni képesek, s ezek is jobbára már 
mind szerződtetve vauuak. Jóakaratulag 
figyelmébe ajáljuk Gerőtinek ezen axiómát: 
Tibi aras, tibi occas.

— A pécsi rtíazd. néplap'1-búi vesz- 
szük a következő aggasztó újdonságot: 
„Ismét egy veszélyes hernyó kezdi a szől- 
lőket pusztítani s pedig olyformán, hogy a 
hol mutatkozik, nemcsak hogy elviszi a 
szüretet, hanem úgy a leveleket, mint a 
fiatal veuyegéket teljesen felemészti. Eddig 
ugyan nálunk nem igen mutatkozott, de 
ujabbau több helyen felmerült. Ismertető 
jele, hogy mintegy 2 centiméter bosszú — 
feje fekete — teste pedig világos zöld az 
oldalukon egyes fehér pontokkal. Saját 
érdekünkben jó lesz vigyázni addig, mig 
nem késő."

— „Pfhúh, tyhü heh meleg van /" 
Ezen interjeetióval köszöntöttük itt Pécsett 
egymást e bét kánikuláris napjaiban. Volt 
is rá ok. 32—34 fok melegben izzadtunk 
és sopánkodtunk egy kis hűsítő eső után. 
Csütörtökön éjfél felé északi szél támadt, 
mely reggelig tartott s a levegőt 2—3 
fokkal megbüsitette.

— Kis Béla jogász, kiről felemlitcttük 
lapunk múlt számában, hogy öngyilkossági 
szándékkal először jobb szeme aztán jobb 
haláudéka felett lőtte meg magát múlt 
csütörtökön — csak tegnapelőtt balt meg

sebei következtében. Tehát éppen egy-ké- 
tig szenvedte a legborzasztóbb kínokat a 
szerencsétlen Hatul ember, ki ez Időt jobbára 
öntudattal élte át. Tettét nagyon meg
bánta. A kórházban hol feküdt — egyre 
biztatta látogatóit, hogy felgyógyul; majd
nem utolsó órájáig beszélgetett s egy hét 
ismerősével, ki meglátogatta kezet szorított 
mondván: Ugy-e erősen tudok szorítani? 
Van még bennem életerő! Én nem fogok 
meghalni! stb. De bizony bármennyire is 
ragaszkodott az élethez, melyet egy pár 
nappal előbb künyelmüen megvetett — 
mégis itt kellett hagynia a világot. „A bé
kítő sir enyhe takarja porát!"

— Pillér volt a neve s hivatalszolga 
volt a pécsi pénziigyigazgatóságnál azon 
egyén, ki múlt szombaton felkötötte ma
gát. Öngyilkossága előtt nagyot porolt fe
leségével, hogy miért nem hoz neki hitelre 
bort, majd pedig titlegekkel_ illette. Fele
sége e miatt elhagyta őt. Unva a magá
nyosságot s valószínűleg szomjúságtól is 
gyütörtetve kapta magát s az említett mó
don a más világra expediálta magát. Holt
testét csak harmad napra találták meg 
szobájában. Ezzel sem vesztett sokat az 
emberiség.

— Szigriszt József kisdedóvó intézeté
hez az uj iskola év september hó 3-án 
veszi kezdetét. A közönség tájékozására 
a következőket közöljük az intézettulajdo- 
nosuak egy hozzánk érkezett értesítőjéből: 
„Én tehát azon irányt követem a rárnbi 
zott kisdedekkel, mely az ő koruk-, erejök- 
és hajlamaiknak megtelel — a legválto
zatosabb érzéki tárgyak élénk szemlélése, 
az elme, szem és kéznek gyakorlata, val
lásos és erkölcsös hatás, a beszédbeui gya
korlat, az életbeui engedelmesség és rend
hez való szoktatás, a más gyermekekkel 
társas élethez való szoktatás, célszerű, jól 
rendezett s lélekderitő játék, testgyakorlat, 
ének s a gyermekkertben létező foglalko
zási eszközök alkalmazása által előkészít
tessenek az élet nagy iskolájára." Kap
csolatban evvel megemlítjük még, hogy 
Szigriszt úr a kisdedóvó intézet tanoncai- 
val e hó 24-én a tornacsarnokban vizsgát 
tart, melyre a közönség megkivatik.

— A hírlapok késedelmes beérkezése 
s azok téves irányítása miatt emelt szám
talan panasz megszüntetése céljából egy 
reudeletet bocsájtott ki a budapesti posta
főigazgatóság, melyben a pósta-bivatalok- 
uak meghagyatik, hogy a tévesen irányí
tott lapokról jegyzéket vezessenek kipuha- 
tolhatására azoknak, kik a hibát elkövették.
A mi a hírlapok hosszabb visszatartását 
vagy azoknak a póstahivataluokok által 
való elolvasását s beuiocskolását illeti: ti- 
gyelmeztetuek a postahivatalok, hogy ily 
esetekben 5 írtig terjedő bírságban fognak 
elmarasztaltatui. (Meglővén ezen rég óhaj
tott rendelet, kérjük lapunk t. előfizetőit, 
ba ezentúl lapunk vételénél netán a rende
letben jelzett hibákat és visszaéléseket ta 
pasztáinak, hogy minket arról értesiteui 
szíveskedjenek. Mi aztán majd megtesszük 
a kellő lépéseket arra, hogy e rendeletnek 
foganatja is legyen az illető postahivata
lokkal szemben. Szerk.)

A kútban lelte halálát Biber sik 
lősi utcai kertésznek Turu Mihály nevű 
napszámosa. A szerencsétlenség úgy esett 
meg rajta, hogy az eskór — melyben rég
óta szenvedett — épeu akkor lepte uieg, 
a midőn a kútbúl vizet merített. Az esés 
közben fejét ért sérülések okozták halálát.

— Tűz ütött ki múlt kedden Engel 
Adolf és Hai favágó telepén. A tűz éji 10 
órakor támadt a gépfútő helyiségben. A 
tüzet még jókor észrevették, jelezték s igy 
tűzoltóink azonnal jelen'lehetvén a helyszí
nén elfojtották azt, még mielőtt nagyobb 
kárt okozhatott volna. Egy másik tüzeset e 
hó 23-áu éjfél felé a Siklósi utcában volt. 
Bubreg beutesuek a siklósi és Teréz-utca 
sarkán levő háza gyűlt ki még eddig ki 
nem puhatolt okból. A túz a háznak a 
Teréz utca felőli fedelét elhamvasztotta, a 
többi részét azonban megmentették tűzol
tóink, kik ez alkalommal dicséretesen mű
ködtek az oltásnál. Kevéssel a tűz eloltása 
után nagy szél kerekedett. Ezer szerencse, 
hogy akkor már nem égett a ház, mert a 
nagy szárazság, vízhiány és szélvész mel
lett nagy szerencsétlenség támadhatott 
volna.

Simon, pécsi füszerkereskedönek 
volt egy segéde M. J., kire semmiképen 
sem lehet ráfogni, hogy kalmárlelke volna, 
mert különben többre becsülte volna ifjú 
életét, a földi világot s annak — manap
ság bár gyéren kínálkozó — örömeit, 
mint a túlvilágot, a hová egy jókora adag 
patkáuyméreg beuyelése által vélt eljut
hatni. Merkúr azonban megóvta fiát. A 
méreg nem volt halálos hatással. M. J. 
jelenleg a kórházban kínlódik némileg a 
„Katzenjammer“-kez hasonlítható bajban. 
Mondják, hogy M. J. azért vette be a 
keserű mérget, mert a konyhaművészetnek 
egy papnője nem akarta őt a viszoutszc- 
relem édességével megajándékozni.

— A német-üröghi-szulántai kerület 
orsz. képviselője Nagy Ferenc úr f. hó 
20-áu kerületében fekvő Egerág községet 
látogatta uieg minden előleges értesítés 
nélkül, azonban alig tudta meg a uép meg
érkeztét, azonnal a plébáuos, a kihez szál
lott, udvarába gyűlt éléuken és félreismer- 
hetlenül fejezve ki örömüket e látogatás 
felett egyúttal kitűzték a meglévő válasz
tási zászlókat. — Ugyan ily szívélyesen 
fogadták P.-Bogádon, hová délután beláto
gatott, megemlékezve Simonyi Ernőről há
lájukat fejezték ki iránta, mert oly kép
viselőt ajánlt nekik, ki szavát tartja és 
programjához bű marad. — Mentül ritkább 
a mai romlott korban az adott szó és Ígé
ret megtartása, annál jobban beesültetik 
romlatban népünk által, mely noha jól 
tudja, hogy a tiszta jó hazafiak kis csa

pata nem döntheti meg a mamelukok ér- 
dekhajliászó seregét, még is törbetlen buz- 
gósággal áll fenn mellette.

— A következő gyászjelentést vettük-. 
Neine8perki Cserny Miklós kir. tanácsos 
és pénzügyigazgató maga és Hai Miklós 
és Mátyás nevében mélyen szomorodott 
szívvel jelentik rokonaik és barátain ik 
bőn szeretett feledlietlcn leánya, illetőleg 
nővérük Cherny Aufouiáuak folyó 1877. 
évi augusztus hó 2 5 áu d. u. 5 órakor 
életének 26-ik évében hirtelen történt ki
múlták A boldogult liült tetemei f. 1877. 
augusztus hó 25 éu délutáni 6 órakor Ki
rály-utca 6-ik sz. házból fognak, előleges 
beszentelés után, a budai-kiilvárosi kü/.sir- 
kertben örök nyugalomra elhelyeztetni. Az 
örök világosság fényeskedjék néki! Pécsett, 
1877. évi augusztus hó 23.án.

— Tanulókat, jutányos havi dij fize
tés mellett, teljes ellátásra és előkészítő 
órákra elfogad a fővárosi tanintézetek 
közelében kertekkel környezett igen kelle
mes és egészséges házban lakó lelkész 
tanár, kinél az ifjak, szüleik kívánságára 
német és francia nyelvben sőt zongorázás
ban is nyerhetnek oktatást. Bővebb felvi
lágosítással kézséggel szolgál K. A. cím 
alatt beküldött tudakozó levelekre az Egyet
értés kiadóhivatala Hímző utca 1. sz. a.“

— A  közelgő megyei tisztujitás alkal- 
inából egy vidéki lap vezércikkezve azzal 
kapacitálja a megyebeli elhatározó klikket: 
„Megmaradhatunk mi nyugodt lelkiisme
rettel saját megyénk szülötteinél, — sőt 
első sorban ez a kötelesség sat. — A ro 
k o n s á g b a n  lévő s za ma r a t ,  vagy kor- 
helyt azonban nem kell a képzett, de sze
gényebb származású egyén elé tenni." — 
Gratulálunk a nemzetes r o k o n s á g h o z !

— A honfoglalás emlékére emelendő 
szobrot illetőleg egy építész azt ajánlja, 
hogy annak legillendőbb helye volna a 
Gellérthegyen. Á citadellából nagyszerű ta
lapzatot lehetne készíteni, s a szobor tete
jén Árpád sisakgombjára éjjelenkint villany- 
világítást alkalmazni, mely az egész várost 
és környékét bevilágítaná. Mig a citadella 
citadella, addig bajosan lesz e csinos terv
ből valami.

— Egy házmester halt el közelebb P a
risban, ki valamikor szebb napokat is lá
tott. Neve Ungberg Károly. Svéd ember 
volt. Mint ifjú Bernadottu aprúdja, később 
Jáuos és Oszkár királyok tanácsnoka, majd 
Stockholm kormányzója volt. Kivándorlá
sának oka ismeretlen. Csak azt tudni, hogy 
Párisban sokáig nyomorgott, mig végre 
házmesterré lett.

— Uj gyilkoló eszköz. Migs bajor ka- 
pitáuy uj hadászati gyilkoló eszközt talált 
föl, melylyel igen nagy távolból is, töme
gesen lehet gyilkolni. Eszerint állítólag 50 
ember öt percnyi gyors tüzeléssel elhall
gattál hat egy battériát. Az eszközt most 
vizsgálják a berlini szakfértiak, s ba jó
nak bizonyul, minden bizouynyal használni 
fogják.

— A török sebesültek részére lapunk
múlt heti számában közölt adakozási összeg felöl 
ezen elismervény vettük: „Császári ottomau fókon- 
zulatus. 20. sz. Budapest 1877. augusztus hó 18-án. 
A császári ottomau főkonzulátus Budapesten 8 frt. 
[nyolc forint-jnak vételét elismeri, melyet a „Pé
csi Figyelő" t. c. szerkesztősége a császári otto- 
mau hadsereg sebesültei szamara szives volt atadni 
és saját kormánya nevében köszönetét fejezi ki az 
adoraányzóknak ezen nagylelkű ajándékáért. A fő
konzuli Halit.

x. Trenschiner V. J . jónevü divatáru 
kereskedőnek lapunk mai számában fog
lalt hirdetésére azon megjegyzéssel figyel
meztetjük a t. c. közönséget, hogy e ke
reskedés, mely a takarékpénztári épületből 
a Ribay-kávébáz alatt levő helyiségbe té
tetett át — csak addig marad ott, mig a 
királyutcai Ha b é i -  féle házban kibérelt he
lyiség számára bereudeztethetik. Hisszük, 
hogy azon körülmény, mely szerint a neve
zett kereskedés jelenleg egy kissé félreesett 
helyen vau — nem lesz befolyással arra, 
hogy e cég még nagyobb károkat szenved
jen, mint a milyenek az üukénytelen köl
tözködés folytán már eddig is érték.

— Múlt héten egy Mohácsról Buda
pestre indult xzemélyszálitó hajón az egész 
utazó társaság tépést készített a török se
besültek számára. A fővárosba érkezve 
mintegy 18 klg. tépést készítettek. Az 
avult vásznat egy tolnamegyei asszonyság 
osztotta ki.

— Az aradi várba 412 darab ágyút 
szállítottak. Az uj ágyuk a nemrég a bé
csi arsenálba küldött ágyuk helyét fogják 
pótolni. (Váljon milyen alkalommal ?)

— Molnár J. keceli esperesnek egy 
kakasa van, mely kakaskodása mellett 
tojik is. Tojásai valamivel apróbbak a 
tyúktojásnál.

— Párisban élő festesz hazánkfia: 
M u n k á c s y Mihály a becsületrend lovag
jává neveztetett ki.

— A pécsi kát. tanitóképezdéhez igaz
gatóéi Szuly József pécsmegyei áldozár 
neveztetett ki ideiglenesen, az az addig, 
mig az uj püspök végleges kinevezését 
megteendi.

— Egy szolnoki úri ember arzénmér
gezésnek esett majdnem áldozatul. Olyan 
szódavizet ivott, mely tisztátalan edények
ben készül az ottani gyárban. Tessék már 
most ebben a meleg időben „spriceerez- 
getni" anuélklil, hogy számot vetettünk 
volna a sanyarú élettel.

— J e s z e n s z k y  J á n o s  n.-váradi 
jogász Ostnan pasa hadseregében hadnagyi 
ranggal szolgál s a plevnai csatában meg
sebesülvén aranyéremmel tüntettetett ki.

— A házi ipar egyik nevezetes ága 
a kosárfonás meghonosítása végett, mint a 
Zemplén írja, kosárfonó iskolákat állitanak 
Zemplénben ez év szeptember havában. — 
(Hát Baranyában mikor esik meg ilyes va
lami ?)

A közönség köréből,
Miért harangozunk a kát öli ku

nok felhők elé ?
„Könnyű s olcsó dicsőség, bűvös iro

dában ékes cikkeket írni a nép oktatási 
s felvilágosításáról; de vajmi nehéz, majd
nem Sisyphnsi muuka ennek foganatosítása 
azokra nézve, kik erre állásuknál fogva 
bivatvák!" Pártos Zsigmond segéd lelkész 
nrelap ik 33 számában ily befejezést csinált.

A tisztelendő ur oly nagy feneket ke
rített cikkének — mint mikor B-ban a 
községi iskolák ellen tartott egy hatásta
lan szónoklatot. Ha cikkét figyelni ‘sen á1- 
talvizsgáljuk, nem találhatunk benne c í m 1, 
de semmit, mi kiderítené a felhők elé ha 
rangozás eredetét és hasznát, ped g: „a 
harangok kongása figyelmeztetvén a hi.ói
két a közelgő veszedelemre, imára iiri 
őket, a veszélyt távol tartani, de ez vak
hitté, babonává fajult, a mennyiben a ha 
rangozásban bizva ennek tulajdonítják a 
vészmentő hatást."

Már bocsiásson meg lelkész ur, de e 
babona nem a néptől származott. „Hogy 
mért harangoznak a felhők elé ?" Én azt 
gondolom hogy mig n é g y  év lefolyása 
alatt a növendékpapságnál volt, volt sze
rencséje püspöke mellett segédkezui, rom. 
kath. harangok felszentelésénél jelen lenni.

^?kát adja a nagy közönség elé azon 
latin imát bű magyar (ordításban (egy szélt 
el nem ferdítve) és akkor megtudják azok 
is, kik más valiásformábaii dicsérik az 
istent, hogy miért harangoznak a catli. a 
felhő elé ? . . .

A „F. Z." jónak látja azon tanácsot 
adni a papságnak, de csak a catli. pap
ságnak — mert más vallás úgy sem lia- 
rangoztat felhők elé — miszerint a ziva
tar közbeni harangozás veszélyes volta 
iránt a szószékről világosítsa fel a népet: 
hozzá tehette volna, és serkentse a híveket 
a jég- és tűzkár elleui biztosításra.

Pár évvel ezelőtt G beu vasáru ipi 
vecsernye volt délután 3—4 óra közt s 
iszonyú villámlás és dörgés jött. ez idő 
alatt, a tanitó nem eugedé a haraugozó- 
nak, hogy kongassa a harangokat, u dn.gy 
a villám őt érje először a kóruson: s az 
lett következése, hogy a tauitó alig Hirta 
állását megtartani — mivel ászoddá.-: 
majdnem tisztára verettek a jég által az .u 
idő alatt — Itt pedig volt ima,

A harang kongása a felhőket bizony 
szét nem oszlatja — mert akkor a catli. 
községek határában eső, mely dörgéssel 
jön, soha sem lenne — ellenben a más 
vallásuakuál bőség volna — de ez más 
ként vau elrendelve.

Ne gondolja lelkész ur, hogy taláu 
vallásgunyolú vagyok : én is eatb. vagyok 
s maradok. Haueui kívánom, hogy ilyen 
veszélyes babonák irtassauak ki. hogy a 
latin íróval elmondhassuk: „Óra et la bora 
dabit tibi Deus omnia hona." az volt a 
boldog régiek irányzója.

Patakháty.
Alsó-Baranyából 1S77. aug. 2l-én.

Múlt pénteken .Siklóson voltam gabua 
vétel végett s bámulva látom a piacon, 
mikép nem tudják azt, hogy most nem 
szabad mérőben adni. Hja uram! itten igy 
is jól van. A szó legszorosabb értelmében 
nem volt a piacon semmi néven nevezendő 
gabnauemü mázsára mérve — de a piacon 
még a városnak mázsája sem volt látható 
— ha talán van is nékie. — Pedig itten 
a régi jó világban sem 20 magyar itcét 
számítottak egy pozsonyi mérőben, hanem 
csak 18 itcét. De mostan ki tudja, mikor 
mérőt álmodui sem szabad, mennyi lehet 
egy zsákban.

Csodálom, hogy a város (vagyis a 
nagy község) hogy ennyire elkésett az 
éji homályba, hogy erről legkevesebb tu
domása nincs—avagy a törvény ^-sa Sik
lóst kivételezte?.. De vau még itten egy 
szolgabiró is, kinek kézintésére a lóid sár 
kai is fordulni látszanak — és — és még ez 
sem tudja azt: hogy a piacon mérő ne
vezeten adnak. Az isteu soká éltesse. (?)

Szombatról, f. hó 9-ről a következő 
tüzekről tehetek említést, u. m.: Kisági 
J. hídvégi irtás földjén egy asztag elégett, 
ez a gép által gyuladt ki. Páprádon 
G'iócs Gy. istállója, Uj-Mindszenten Frid- 
rik József asztagja, mely állítólag dohány
zás folytán fogott tüzet. Esti 9 óra után 
bodonyi Bögri János huzaasztagja égett 
el, ez szándékos bosszú müve volt, jó hogy 
a nép még nem ment éji nyugalomra, más
részről csöndes idő volt, mert egész 
utcasor a lángok martaléka lett volna.
_____________________ - - ■ y- • ■ •

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

kaphatók:
Pécsett Valentin Károly

könyvkereskedésében (főtér a „Nádor" felett.) 
Anonymus. Magyar alkotmány és jogtörténet kér
dések és feleletekben ara 80. kr.
Barth I.ász. Budapest főváros szegény-ügye ara 50 kr. 
Dr. Berkovics F. Biralati tanulmány a telekkönyvi 
törvényjavaslatról ára 80 kr.
Bimberg. A lélektani tanulmány ara 40 kr.
Boncz Ferenc. Magyar államjog ara 3 frt 50 kr. 
Dr Brück H. A keresztény egyháztörténelem kézi
könyve, I. kötet ára 2 frt, II. kötet ára 2 frt40kr. 
Cherbulier Victor. Brohl Samu és tarsa, regény

ára 1 frt 40*kr.
Chernél Kálmán, Kőszeg sz. kir. város jelene és 
múltja. I. rész. Jelen-kor ára 1 frt 20 kt.
Collins Wilkie. A két végzet, regé oy ara 1 frt tíO kr. 
Dárdai S. Döntvénytár XV. folyam ára 2 frt.

„ „ Tárgymutató a döntvénytár I—XV. fo
lyamához Fűzve ara 2 frt 80 kr. Kötve 3 frt üO kr. 
Dolinay Gyula. Szünidőre. Emlékül jó fiuk és le
ányok számára áru 40 kr.
Dr. Emericzy G. és Kárpáti. Gyakorlati mértan 
példatarral ara 1 frt 40 kr.



Bmlrúdy Sau.tur. Költeményei ara 2  írt.
I»r. KrJ.'ili I’éiaJ „fkok jasa." A tőrök kiilJöttséfr 
latutiatasanak emlékkönyvé. Fiiive 1 Irt 25 kr.

Diszkfttésben 2 írt 50 kr. 
Freedlej K. T. Az üzletember kézikönyve ara 5 írt 
(i.ispar Imre. Daluk az időnek, 2-ik kiadas 35 kr.
Dr i InU be re Ií. Zaidö nép ér irudalom története 

a*l;abviuni lepsaütól kezdve n'ai napig. Ára ISO kr. 
Ojulay Béla. Magyar olvamkönyv I. Ara 70 kr.

== A nirnnyiséglani földrajz alapvonalai 
a t<'pyUijmmiiIlink Vili. osztálya szamara legjele
sebb kútfők nyurnán irta I,entényi Márk zirc- 
cist. r. alduzar nv. r. tanar. Kapb.it>> a szerzőnél 
Beesett a fujsyiniiasiaüibaii. — Ara 1 Irt OO kr.

Kz> ii helyben ifj. Madarasa nyomdájából csinu- 
san kiállított li*2 lapra terjedő, a szöveg közé 
inumutt 35  iilumiual ellátott müvet lapunk ez évi 
30. ẑamabao mar jeleztük ea hisszük, hogy miut 
tankoiivv r> nöeIteteseiiek meglelelend a annak sze- 
les >. >i ben elfogadva leend. _________

=  A .Magyarország és a Nagyvilág" f. é.
33. számának tartalma: Szöveg: Mehemed Ali 
basa, az európai török hadsereg fővezére. — El
akartalak feledni...........Költ. (Vay Sarolta.) —
Egy rettenetes história. (Pilc Mór.) — Egy bol
dogtalan története. (Jack) Regény. Daudet Alfonz. 
(XXXII. folyt.) — Népszínház. (Pokorny Jenő.) — 
Mik okozzak a járványos betegségeket? (Dr. Du- 
dits M.l — Hová szálljon leik m? Költ. (Pap Ka
roly.) — Képek az orosz-törők háborúból. — Ha
vasi ut. (F. J.) -- „Cukor" (Papp Dezső) — Külön
félék — Sakkfeladvány. Szórejtvény. — Szerk. 
üzen. Rajzok: Mehemed Ali basa, az európai to
rok hadsereg fővezére. — Képek az orosz-török 
babomból: lfrinápoly. Üldöző török lovasság a Bal
kánban. Bazardsik. Orosz vérengzések áldozatai a 
razgradi kórházban. — Havasi ut. Elötiz. ára fél
évre 5 fit Kiadóhivatala Budapest Athenaeuui.

GABONA ARAK
af.é. augusztus bő is  án tartott hetivásáron.

Háza 100 b! 
Kétszeres „ 
Rozs „
Árpa „
Zab „
Kukoriczu

I.oszt. II. oszt. III. oszt. 
fi. 10.40 Üt. 9.70 ft. 9. -  

7.S0 „ — 
6.70 „ — .—

x.—vi
-  7 . -  ..

„ 7.40 „ 7. „ .
„ 6.40 „ 6.20 „
- 9.

Itajdiua l<H) klg. ft. —. —
Széna „ „ „ 3.—
Szalma „ „ - 1-20
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Trenschiner I. W. 1
P É C S E T T .  | j

Tisztelettel értesítem a n. é. közön- Tv 
séget, hogy üzlethelyiségem már a Qj 
K ih a y -k ó v é lin z  állványa alatt ^  
van (Széchényi-tér), a hol is az :■ 

árucikkek
nagyon leszállított 4

kiárultatnak. §2áron
Számos látogatást kér

mély tisztelettel
TreiiNohiner I. W.

10F  A helybeli i u í I yAiiom k e -  
r e N k e d e lm i k ö z é p  ta n o d a .
b á n  a beiratások augusztus hó 
30-ikától kezdve naponkint délelőtt 
10 12 óráig tartatnak meg, az inté
zeti helyiségben, Máiii utcza 38. sz.

Ez intézetnek növendékei az 
e g y é v i  ö n k é n y te * i  s z o lg g . 
l a t  { o g á t élvezik.

200. ( 3 - 3 ;  Porges Ede, igazgató.

M A <J V FEREXCZ
laptulajdonos.

II \  K S  ( II K M  I I ;  K I S  .1 Ó L S  K \
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

legújabb 
Hzerktxe- 

ll Illek, kóli 
" ii v II jára

tunk, í»t kiilüwbüzu hosszússágra állíthatok, 
kézi riéívei hajtva óráiikiut kilogramm 
s/etskát vá;«»k legolesobh arakul! \ aspá 
Ív iliw/: állítva a):iultalnak jótállás és próba 
iilü mellett. Meghízható iigynökök keres
tetnek.

Mnti/ar/Ji és társa fjé/><jyára Majna m.
Frankfurtban m - (1

) v
Éé

-<§ Titkos betegségek
és azok következményei

.<9.1 gyakorlati téren több mint 30 éven ál gj. 
szerzett tapasztalat nyomán gyökeresen f f  
gyorsan és a szokott életműd megváltó/ 

^•futása nélkül gyógyitlaluak. Végre®
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IS . (;s t á r s a  
Pécsi papírgyári raktárban

a bekövetkezendő tiinévre iiiiiidcnaeniii

. tankönyvek, 'W B r
elemi és inagántanodák számára kaphatók, melyek

á  bolti áron L
■ készletben lévén, a részletes ingyen, kapható jegyzékeken kitett árakon *  

a t. közönség rendelkezésére állandanak.
K/.en alkalonimal ajánljuk a t. közönség szives figyelmébe j>il )j^

b^rcmb'Zett
• f 14 p fM r a -o

mely litíii luiiidou az irás, rajzolás és az íróasztalhoz szükséges auyag 
röés tár^y 10%  olcsóbb áron min! bár liol kitűnő jó minu^é^beu és pou &

... i u .*:i. i,: ‘ * 1 y<jIu‘< III SZt dgáltatik ki.rí..... ......

Nyonidai és k(’ni\ vkötöi-ninnk;ík
2ir> (3—i)disz. s kiállítására elvállalta!uak

Tisztelettel
JL T R .4 U B  II. ÉhS T Á R S A  7>

^ (ív -e se tt, Széchényi tér Piacs.d; féle házban Ribav kávéház átcllenéhen. )f^~

I syf-.yv -V.ál. ve-.O r- v r i>-

Árverési hirdetmény,
Szt.-Iiüriiiczi hér-iirod ilom- 

lioz tartozó kisobl) királyi In- 
szón vételek ii.in. Taros ti piis/.t-ti, 
Kaesótai, Hileslai községi k »res- 
ma mészárszékkel és Monostori 
szinte községi koresmák folyóé. 
Ssptember hó 24-én, H *tlőn rej 
geli 10 órakor a  Szí L 'ím ie/i l'.i- 
bérnökségi inxlában nyilvános 
árverés utján A évi idő ta r ta 
lomra 1878. évi -Janii ír  1 -töl 
bérlte adatni fognak. Feltételek 
Szt. Lörinczeti betekiuthetők.

Az árverezni őhajt,ők ezen
nel tisztelettel ineghivaknak.

Szt.-Lőrinezi iirodalom
217 4 —1) fó b é riiü áo ég t* .
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M estrits Imre, lakatosm ester,
legnagyobb vála sztéku

Takaréktüzhelyek és 
Kályhák raktára.

UdiilM

I  €'*üinl«*s-rél«* m a g y a r  é s  i i r m r l  l a t i n y r l  vii 
r r á l( a i io < l i l l  é s  ^ -y i i i i ia s í i i i i io l .  nem kiilöuheii 

e l r m i  t a n o d á i  rangúban foglaló

X L O ^ r e lő -  é s  tc x s n . is n .té r r c t
Sopronban

tizenkettedik évfolyamát, f. é. sept. 3-án kezdi ra<-g.
Levélbeli megkeresésre az intézet értesilvényeit úgy 

rajzát készséggel megküldi.
176(4—1) (S tö u d r *  • ! . P . igazgató.

Mii Ind v és raiu,
belváros Király-uteza 31 

saját házában.

i  . -v?, \ é ^

Gazdaasszonyoknak fontos!
m ►

1S4 (G -G) ^

Szabadalmazott angol mosó por
londoni Brass (zínilianie és lár*m

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

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

munkát, miut a kéltséget kevesbíti s ezért iniiuh-niittt, a hűl alkalmaztatott, egyhangú elis
merésre talalt. | > y  o H o iu a g  á r a  S  K r a jc á r .

. I O I I \ S O >

angol szab. keményitö-fénye
a fehérneműnek, különösen tinóm női és férti-fehérnernüek, úgymint iiiRelök Bullőrok. 
ké/elók stb.. k i t H n s z é p  fényt kölcsönöz, azokat vakiló fehérre, keiu nnye s ruga

nyossá teszi. Kgy t somaii ára ÍO és 40 krajcár oszlr ért.
Főraktár Alaj'yarorszat' á a magyar korona tartományai részére

Wimmer Józsej fiainál Pozsonyban.

Figyelmeztetés hamisítás ellen!
Az áltálunk íj év előtt kereskedésbe hozott „Angol szab. mosópor**-uak úgymint az 

angol szab. kein nyitöf--nyeiiok altalauosau ismert jósága, s ed»lig folyton növekedett to- 
gyasztasa, egyik osztrák kereskedő hazat arra indította, hogy a használati utasítás alig észre 
veheti valtozUtasával, és ugyanazon kiállítás inellett egészen közönséges minősítő ke- 
szitménjeket jnttatott forgalomba s teljes csal dás eszközlése végett, a csomagokon még — 
az angol gyárosok védjegyét is utánozta. . ujj

Minthogy ezen osztrák ház tevékenységét kiváló szeretettel az alulírottak kereskedései 
körére terjeszti ki. szükségesnek latjuk a t. c. közönséget óva arra figyelmeztetni, hogy a -Jt 
valódi angol szab. mosópor és az angol szab. keményítő fény csakis alulirttikn.il kapható, j  
mint kik .vlagyarorszagban ezen két készítményre a fobizományt egyedül bírjak.

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

Szabad kéxbőli eladás.
Szalmásy János ur eladja az uj huza

téren 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 1000 Gölet egy holdra, ugyanott 
egy újonnan fölállított tégla égetés a szűk- 
ségeltető Iliiddel, kemence és két nagy 
cserép- és téglafészerrel, szóval minden 
fölszereléssel, mi egy téglaházhoz szüksé
ges, Makárhegyen egy jó karban levő 
szőllő 1600 □  öllel, szabolcsi hegyen egy 
szol lő 1200 □öllel.

Kedvező feltételek megtudhatók Feszti 
Rajmár Ügyvéd urnái Pécsett, a postává 
szemben. 199 (4—2

Békés, magányosságot szerető egyé
neknek az augusztinus templom közelében 
alsóhavi utcában 10-ik szám alatt sveici 
alakra — igen jól, díszesen, újjolag 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 ín a d a n d ó . 
Értekezhetni K í n n  l .a jo x  tulajdonosnál 
Pécsett, Ferenciek utea 4. szám alatt. 
214. (5 -1 )

RÖSER MIKLÓS
polgári kerPHkcilcimi n yi lvá n o s  iskolájában,  
inelvlH‘ 11 i iö vcn ilék c k  ellátás m elleit  is f ö lv é t e t n e k

Budapesten,
ország-ut 4. és ujvilúg-utea 15. szára alatt, 

a folyó évben a rendes oktatás megkezdetik s e p te in J .e r  .T -án. A beiratás 
a tig u sliiN  2 M Ü I k e z d v e  n a p o n k é n t  e s z k ö z ö lh e tő .  Azon h a l l 
g a tó k ,  kik a legfőbb osztályt bevégezik és az érettséget jó sikerrel le
ieszik, azon kedvezményben részesüluek, kogy a z  e g y é v i ü n k é n y te s  
s z o lg á l  á t t é t r e  jo g O N itta tn a k . 191 (6—5)

*1^^  Iskolai tanrend kívánságra ingyen adatik.

I lőcsi lőiijryiiöksőge.Azienda Assicuratnco &

31
gazdasági gőpok ős 

eszközök rak tá ra

Pécsett,
f e r e n c ie k  n t c a  l .s z .

Olayton ss Skuitlsvorth-féle gépgyár
pécsi képviselősége

) ajánlja a raktárban levő k é z i- és j á r g á ny o s c s é p l ő g é p e k e t ,  
g a b o u a r  os f á k a t ,  k o n k o l y  t i s z t í t ó k a t  (l'rieurs), so r ve 
t ő g é p e k e t  (l)rills), s z e c s k a v á g ó k a t ,  d a r á l ó k a t ,  r épa  
v á g ó k a t ,  k u k or  i ez a m o r z s o l ó  k á t , e k é k e t ,  kap á l ó k a t ,  
b o r s a j t ó k a t ,  s z ő l l ő z ú z ó k a t  stb., — és elvállalja — az 
e r e d e t i  g y á r i  á r a k  és legelőnyesebb 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—2)

Első becsi tiiköriiveg biztosító társaság pécsi füiigynöksőge.

Nyomatott Taizs Mihályuál Pécsett 1877.
^árWiSr.


