
VI. évfolyam. Pécs, 1878. február23-án 8-ik szám.
ElötiEetédl d íj :

Postán vagv Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., tél
évre 2 írt. öt) kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatok 
Weidinger N. könyv keresk. 
. (Széchényi tér).

H ird etések  ára:
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Ferenciek utczája 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h iv a t a l :
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a bndai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tér 22. szám alatt.

Az orákulumok.
Megszólaltak végre 1) ■.rlinben, 

Becsben és Budapesten. Bismarck 
reméli a békét, de a bécsi és buda
pesti nyilatkozatok szerint „<> fel
sége kormánya* a monarchia érde
keire nézve sérelmesnek tartja a 
békefeltételeknek a keleti hatalmi 
viszonyokra vonatkozó pontját.

A többit úgyis tudtuk már. újab
bat nem hallottunk.

Hogy (iorcsakotf túl ment a há
rom császár szövetség megállapodá
sain, és nem hagyja magát győzelem 
mámorában korlátoztatok hogy tehát 
..szövetségesét* megcsalta, az nem 
újság, két évvel ezelőtt megjöven
döltük. azaz egyszerűen érthető sza
vakkal megírtuk, nem olyan burkolt, 
ide-oda csavarható értelmű monda
tokkal. minőket használnak a minisz
terek. hogy azzal eltakarják az igaz
ságot. melylyel előállani nem mernek.

A kongressus dolga lesz tisztázni, 
vagy inkább bonyolítani a helyzetet. 
A mint a dolgok állanak, az utóbbi 
valószínűbb, mert ha az orosz rabló
hadjárat nem csak a német és osztrák, 
hanem az angol diplumatia titkos 
üéegyezésével indult is meg, ha az 
angol támogatási Ígéretek, az osztrák- 
magyar külpolitika kétszínűségei 
csak arra voltak is számítva, hogy 
a portát oly reményekbe ringassák, 
melyeknél fogva elraulasztá a két
ségbeesés erélyével kitejteni minden 
erejét a rabló támadás visszautasí
tására. ha az angol és osztrák- 
magvar követek Konstantinápolyban 
Közreműködtek is arra, hogy az orosz 
pénzen megvett Mahmud Damad pasa 
megtartsa mindenható befulyását a 
szukán elhatározásaira, melyek köz
vetve mindig az orosz haderőre vol
tak kedvezők, ha ezzel meg is aka
dályozták Mithíd pasa visszahívását, 
nehogy ennek esze és erélye meg
hiúsítsa a török birodalom bukását, 
— szóval lia egész Európa szövet
kezett is Törökország eldarabolásá- 
nak terve iránt, — az osztály nem 
oly egyszerű, hogy azt a kongres-

suson végrehajtani lehessen. — A 
győztes az oroszlányrészt követeli 
magának, ez természetes és ettől el- 
állani nem fog, ezeu rész pedig ak
kora, hogy az angol és osztrák-ma
gyar érdekekkel, sehogy sem fér 
meg.

Ha a német közbenjárásnak si
kerülne is némi szinleges engedmé
nyeket kieszközölni, ezekkel legfel- 
lebbaz osztrák-magyar diplomatának 
lehetne a szemét ismét bekötni, az 
angol diplomatia csak úgy egyez
hetne be az orosz feltételekbe, ha 
osztályrésze nem csekélyebb lenne, 
mint rz orosz é, ehez pedig az egyp- 
tomi alkirálynak és főleg Franczia- 
országnak nagy szava lenne, minél 
fogva egy ily osztálynak létre jötte 
nem bir valószínűséggel.

Az angol hadi készületek, melyek 
megfeszített erővel megindultak arra 
mutatnak, hogy egy előleges kiegye
zés keretén a győztes orosz messze 
túlment és hagy a békés kiegyen
lítéshez a remény elveszett, ugyan
erre mutat a valesi herczegnek útja 
ipjához, a német császárhoz oly uta
sítással, hogy égési őszinteséggel 
jelelje meg a határt, melyen túl An
glia a háború elől ki nem térhet.

Legvalószínűbb tehát, hogy az 
európai háború ha előbb nem magán 
a kongressuson tog kitörni.

Megszavazták!
Harminczhat szónyi többség el

fogadta általánosságban a kormány 
bonvesztő előterjesztéseit a vámügy
ben, megszayazta a bennünket kol
dusbotra vezető vámközösséget.

Harminczhat szavazatnyi többség 
még mindig számit valamit, ha az 
olasz, franczia, vagy angol alsóház
ban jelentkezik, nálunk alsóházuuk 
szerencsétlen s szándékosan a nem 
zet képviseletét meghamisító össze
állításánál és a nemzetiségi körül
mények tekintetbe vételével ez a 
kissel bség, az oly magyar kormány, 
mely ily összeállítási; alsóházban

csak 20 horvát, 8 szász, 7 minisz
ter és 4 államtitkár szavazatával 
tudott győzni, midőn leghitványabb 
gépeit is beteremtette és midőn még 
40, többnyire dissidens nemzetiségi 
képviselő nem szavazott, az már 
bukottnak tekintendő, — ha az el
lenkezőt már nem egyszer magáról 
nem bizonyította volna be, — a tisz
tesség és illemérzet követelné, hogy 
azonnal visszalépjen, azonban ezt 
várni hiú ábránd lenne.

Hová lett a fuzionált, roppant 
többség? Jelen országgyűlés első 
ülésszakában mindkét ellenzéknek 
alig volt 50—00 szavazata, a bank
ügy i szavazásnál már 109-re, jan. 
28-án 136-ra, a vámügynél 183-ra 
szaporodott fel.

Ha pedig e szavazatokat mérle
geljük, akkor a kormánypárt tagjai
nak silányságánál az általuk képvi
selt (?) választók számánál fogva 
törpe kisebbségre zsugorodik össze. 
A uotabilitások, a magasabb értelmi
ség, a hazafiasság mind elhagyta a 
kormány táborát, ott maradt az ér
dekképviselet, nem a köz,- hanem a 
magánérdekek képviselete, mely kö
zönyösen nézi, hogy szívja az osz
trák ipar és péuzaristokratig a ma
gyar nemzet vérét, hogy terelik be 
a kiaszott nemzetet az egyedül bol
dogító egységes osztrák ReichsratU 
kebelébe, — örökös rabságba.

Ez a Reichsyatb, a mint azt jó 
eleve már jeleztük, csak azt várta, 
hogy a magyar képviselőház menjen 
be a hálóba, és azonnal felhagyott 
a tervszerilleg eljátszott komédiával, 
megszavazta 159 szóval ISO ellen 
még a 20 frtos kávévámot is, mely
ről azelőtt hallani sem akart és meg- 
szavazaudja még a tarifában magyar 
részről teendő módosításokat is, — 
jól tudja, hogy óriási azon haszon, 
melyebből az osztrák tartományokra 
esik Magyarország rovására. — De 
még most is előre megállapított terv 
szerint és óvatosan jár el a német, 
a világért sem árulná el, hogy az 
Auersperg kormánynak biztosított 
többsége van, mert a minden ároni

egyezkedésnek nem lehet más követ
kezménye, minthogy azon kormány - 
nak kell engedni, mely biztosított 
többséggel rendelkezik javaslatainak 
elfogadtatására, ezért kellett engedni 
mindig Tiszának, mert hát a magyar 
kormány óriási többséggel rendelke
zett, az Auersperg kormány pedig 
színlelt és maga inscenirozta a Reichs- 
rathnak ellentállását, hogy zsaroló 
követeléseitől elállania ne kelljen.

Az ámítással, pressióval és er
kölcstelen egyéb eszközök légiójával 
íorcirozott közgazdasági egyesség 
formailag valószínűleg létre jön, de 
a magyar nemzet azt egyességnek 
soha el nem ismerendi. Öngyilkos
ságra senki sem kötelezheti magát 
és a gyilkos elleni védelemre min
denki fel van jogosítva.

A kétségbeesés utolsó fegyverei 
nek alkalmazásától azonban ép oly 
valószínűleg megment az osztrák, 
vagy úgynevezett osztrák - magyar 
külpolitikának vaksága, mely a köz
véleménynek sziutoly kevély mint 
eszélytelen megvetésével előkészítette 
a válságot, mely végleg megoldani 
fogja az 1867-iki és 1878-ki egyes- 
séget. ____

--  H a x á n k  k ö zg a zd á sza t!  ra b 
ságát, polgárainak koldusbotra juttatását 
a vámügyi előterjesztések elfogadásával 
megszavazták Barauyamegyei s i k l ó s i  és 
d á r d a i  választó kerületek és a pécs-  
v á r o s i  v. kerület képviselői is. Jegyez
zék meg ezen urak választói, hogy ők 
bűnrészesek, mennyiben az ellenzék eléggé 
figyelmeztette őket, hogy ez uraktól nem 
lehet elvárni, hogy a közérdek harezosai 
leendnek. Hibájukat a választók csak az 
zal üthetik némikép helyre, ha haladék 
nélkül megadják képviselőjüknek a bizal
matlansági szavazatot. — Kétszeresen meg
érdemli ezt Pécsváros képviselője, mert 
ezen szavazata egyenesen a hazai ipar és 
kereskedelem érdekeit sújtja, ezen képvi
selő választóinak túlnyomó része — a többi 
amúgy is függő tisztviselők kényszerűért 
szavazata volt, — iparosokból áll, tehát 
egyenesen választóinak legfőbb érdeke el- 
leu szavazott. Ha iparosaink és kereske
dőink annyira haladtak, hogy érdekeiket 
felismerni képesek, úgy elvárjuk tőlük a 
bizalmatlansági szavazatot, mert az ellen

kezű nagyon is szomorú műveltségi álla
potokat tanúsítana.

— A z a lk o ta n d ó  erd ő tö rv én y
életbeléptetésével a kormány tizenuégy 
erdőfelügyelői állomást kíván rendszeresí
teni, ezekből bárom a miniszterin nnál al
kalmaztatnék, a többinek hatáskörébe több 
megyéből álló kerületek utaltatnának. Ez
zel ismét 75,000 frtnyi költségtöbblet áll 
elő, mely elkerülhető lenne, ha a megyék 
teljesítenék kötelességüket, melyek fenálló 
erdőtörvényen alapulnak.

ORHZÁGGYÜL.É'i.
A képviselőház múlt heti üléseiben a 

vámügyi javaslat felett folyt még a vita, 
mig végre február hó 19-ikéu a szavazás 
raegejtetett. A képviselőház ezeu ülése iránt 
roppant volt az érdeklődés. Jóval 12 óra 
előtt nagy tömeg hullámzott a Sánd >r u zai 
palota előtt fel és alá. A karzatok zsúfo
lásig tömve voltak, közvetlen szem és fill- 
tanui akartak lenni ama jelenetek, mely
ben Magyarország anyagi jólétének jövője 
felett moudatik ki a halálos ítélet. A kép
viselők izgatottan várták az ülés megnyi
tását; miudenki combinált, számitgatott, 
jóllehet a győzelemhez az aszályhordozó 
és a kormányt tüskön bokron érdekből 
követő képviselők nagy számi miatt alig 
volt remény. A kormánypártiak 50—00 
többségre számítottak, az ellenzék 30—40 ro 
becsülte azt. Végre az elnöki csengetyll 
hangja véget vetett a nagymérvű izgatott
ság és a terembe tódult képviselők elfog
lalták helyeiket, — csak 40 hiányzott kö
zülök többnyire szerb és horvát, magyar 
mintegy 15. A névszerinti szavazás elkez 
dődvén az első szavazó kormánypárti volt 
a legelső ki „igen“-t mondott Galgőczy 
Sándor volt, miután a szavazás „G4 betű
vel kezdődött. Gullner Gyula mondta az 
első „nem4-et és e névtől kezdve egész 
az „S4 betűig az ellenzék volt többségben, 
mig végre a kormánypárt nyert 36 azaz  
h a r m i n c z h a t  szavazatot. 443 igazolt 
képviselő közül i g e n n e l  szavazott 219, 
n emmel  183. Ezzel tehát a vámügyi ja
vaslat 36 szótöbbséggel elfogadtatott. A 
kormány tehát tényleg győzött ugyan, de 
erkölcsileg vereséget szenvedett megbukott, 
mig az ellenzék folyton erősbödött miután 
a bankügyi szavazásnál C3ak 109-en sza
vaztak nemmel.

A kormány tekintve a szavazatok szá
mát valahogy összekalapálta ugyan a több
séget, de ha a szavazatokat mérlegeljük 
úgy a kormány szégyenteljes vereséget 
szenvedett a mennyiben a 36 többséget 7 
miniszter, 4 államtitkár (ezek nem meg
győződésből, hanem puszta kötelességből 
szavaztak a kormányra) 20 horv. és 6 szisz
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A  k i s  l e á n y .
(Romancz.)

agy-karácsony éjszakáján 
Ólmot öntött a kis leány ;
S azt olvasta ki belőle,
Hogy egy évre vagy kettőre 
Viszik majd az esküvőre.

Lelke örült, szive dobbant. 
Arcza piros lángra lobbant. 
Szemeiben a szép erzet.
S a jövendő boldog élet 
Hitegető tüze égett.

Napra nap jött, az idő múlt,
A kis leány lassan sárgult ;
És titokban varva varta,
Hogy ne kelljen már a parta 
Szűzi tiszta homlokára.

De hiaba, hogy ugy varta, 
Rajta maradt biz’ a párta 
S karácsonytól esztendőre 
Vitték — de nem esküvőre — 
Hanem ki a temetőbe!

Ifj. Várad) Ferenfz.

Egy jó barát (Késsé Lftszló) 
halálára.

1 5  jfél vagyon, minden pihen . . .
Az éjszaka komor, sötét.

Csupán te háhorogsz szivem,
Mivel sorsod sötétebb még!

Egy láng hevité rejteked,
A barátság szövétneke,

S ez egy láng is meghalt neked,
Kioltá a sors zord szele.

Elhunyt, ki éleszté tiized,
Szegény szivem, mi lesz veled V!

lassan közéig a regg . . a menny 
Felvonja sötét fatyolat,

Ébred minden, csak telkemen 
Nehéz íiloiu szövődik at.

Sírban vagyok . . barátomat 
Forró szívvel megölelem.

De hasztalan, az Kg weui afi 
1 llesi nagy erőt nekem.

Meghalt, elhunyt egyik feled,
Szegény lelkem, mi lesz veled?!

Ébredj fel lelkem álmodból,
Szenteld barátodnak magad.

Varrj szemfedőt fájdalmadból,
Mely hű társként vele marad!

S te szív, te szív. kíméld magad,
N'e baborogj, tűrj csendesen,

Csak addig, mig barátomat 
Méltóan megkönnyezhetem . . .

S aztán sajogj légy fergeteg 
S vesd szét e gyenge rejteket!

Mayer Sándor.

• I  n l i u h  Caesar h í d j a  »  
R a j n á n .

A római légiók által a nagy hadve
zér saját terve szerint a Hajuán épített 
hid szerkezete úgy, amint az a tervező 
által a galliai hadjáratról szóló emlékira
tok IV. könyvének 17. pontjában leiratik, 
különféleképen értelmeztetik és a fogana
tosítást illetőleg olyannyira kétségbe vo- 
natik, hogy eddig még azt sem sikerült 
eldönteni, váljon a czölöppárok kötésén 
nyugvó keresztgerendák e czölöp párokhoz 
vaskapcsokkal voltak-e erósitve, vagy fá
ból készültekkel? nem hogy a kapcsok 
alakját lehetett volna meghatározni.

Nézetem szerint az igaz értelmezés
nek a következő feltételezésekből kell ki
indulni : hogy a hid terve oly egyszerű 
és oly könnyen érthető volt, miszerint 
igen csekélynek kell lenni azon alkati ész- 
nck, mely & Icir&sbftD tüzetesen nem em 
litte’tik; hogy a hidláb (Brückenjoch) al
katrészei csakugyan annál szorosabban 
kapcsolódtak egymásba, minél nagyobb 
volt a víztömeg oldalnyomása a czölöp -

párokra, és végre hogy Caesar azért tar
totta a római nép és maga méltósága 
alulinak a légiókat hajókon átszállítani a 
Rajnán, mert a svébeket éppen a hid 
nagyszerűségével kívánta elbámitaui.

Előre bocsájtom, hogy a liidlábak 
keresztgerendáin fekvő hosszgerendákra 
borított pallókat Caesar helyesen nevezhette 
léezeknek (longurium), mert azok léczmód- 
jára, vastagságukhoz képest keskenyek 
lehettek, hogy felszedetéslik szükség esetén 
rendszeresebb és gyorsabb legyen, mint
sem azon esetbeu lett volna, ha a pallók 
szélesek és szélességükben nem egyenlők 
maradnak; a hid szélein felállított korlá
tokat pedig azért nevezhette helyesen cse 
rénynek (crates), mert a tábor körülárko- 
lása vagy a várak ostromlása alkalmából 
szükségesekké vált korlátok, rostélyok, 
homlokvédek (plutous) rendesen rőzséből 
fonatván, katonai nyelven a korlát cseréuy- 
nek neveztetett. E kettőre nézve csak az 
nehézség forog fenn, hogy Caesar leírásá
ban a fennálló korlátokról is, ugy mint 
a fekvő pallókról az mondatik, hogy azok 
a hidra „borittattak,4 mi az olvasót azon 
gondolatra osábitja, hogy a lécz és rőzse 
így formán fekvő helyzetben nyugodott a 
hosszgerendákon. Ámde Caesar irályáuak 
magvas rövidsége és katonai merészsége 
mellett e nehézség csak olyan emelkedett 
ecseteléssé válik, amilyent magunk is hasz
nálunk, midőn azt mondjuk: „A tájt gyö
nyörű növényzet és kies nyaralók bo
rítják.4

A lángeszű szerző a hid felső épít
ményéről következő merész ecsetelést adja: 
„Ezek (a liidlábak keresztgerendái) ráve
tett egyenes anyaggal szövettek össze és 
pallókkal meg korlátokkal borittattak;4 és 
az olvasó e merész nébáuy vonásból nem 
akarva is kiérzi, hogy itt olyan szellemmel 
van dolga, mely a hidláb tervének össze
állítására csak ugy játszva vetette gondo- 
latczikázatait az előtte fekvő lapra, ami 
különben a hadvezér haditerveinek egy
szerűségéből is következtethető.

A hidláb tehát amily biztonsággal és

egyszerűséggel terveztetett, oly rövidséggel 
és pontossággal le is Íratott; nem is a le
írás homályosságából, hanem onnan ered 
a nehézség, hogy az akkori kapocs alak
ját már nem bírjuk.

Hogy a kapocs vasból, még pedig 
singvas módjára laposvasból készült, azt 
Caesar leirása már azzal adja értésünkre, 
hogy a kapcsok szétzárásáról és vissza- 
kötéséről, tehát a vas meghajtásáról be
szél. Hogy a kapcsot adó lapos vas vagy 
pánt szalag módra lógta át a czölöppár 
és keresztgereuda végeit, az már az egy
szerűség kívánalmából is lehet követkéz 
tetnünk. De hogy ezen pánt még nem 
kapocs, hanem csak az által válik valósá
gos kapocscsá, ha végei egy másik al
katrészbe bele kapcsoltatnak, azt a „ka
pocs4 fogalma hozza magával. Hogy ezeu 
másik alkatrésznek egy-egy kapocsnál csak 
egynek és pedig hosszudad vas gyűrűnek 
kell lenni, azt a pántok végeinek a kapocs 
fogalmából kizárt, tehát nem is emlittet- 
hetett összetekerése, megemlített szétzárása 
és okvetlenül hozzá gondolandó vissza
hajtása követeli, sőt követeli maga a ka
pocs fogalma, mintán csak e gyűrűn való 
áthnzá8 és visszahajtás egészíti ki e fo
galom belterjét. Hogy pedig az első ka
pocs visszahajtott végei e fekvésükben egy 
második kapocsesal valósággal vissza is 
köttettek, azt a „vis-zakötés4 szónak visz- 
szahajtás és lekötés helyett erőteljes hasz
nálata adja tudtunkra. Hogy a keresztge 
renda mindenik végén egyik kapocs kö
tése az egyik az elsőn fekvő második ka
pocsnak kötése a másik czölöp külső lap
jára volt fektetendő, azt a hozzáférhetés 
és a megszorítás kivitelének kényelmes 
volta kivánja feltételezni. *

Ha tehát valaki a hidláb leírásába a 
gyűrűt beleilleszti, nem csak a lehető leg
kevesebb uj képzeletet hozza a szövegbe, 
hanem olyasmit emel ki a szövegben, ami 
a szöveg egyik szavának, a „kapocs'-nak 
jelentésében már benn foglaltatik.

Ha a rómaiak 4 darab czölöpből, 
ugyanannyi 2 láb hossza kötögerendából,

1 keresztgerendából és 4 kapocsból csak
ugyan olyan bidlábat állítottak ki a Raj
nán, mely a fent érintett feladatnak át
látszó, miudenki által átgondolható, miu
denki által szóval híven leírható, szóbeli 
leírásból mindenki által átérthető legegy
szerűbb szerkezetével megfelelt, kétséget 
nem szenved, hogy e hid a tüntetési czél- 
nak is tökéletesen megfelelt.

Nincs tehát egyéb hátra, mint annak 
kimutatása, hogy a felsorolt néhány alkat
rész mikép lett ugy megkötve, hogy a 
víztömeg oldalnyomása ne csak a czölöp- 
párokat eredeti állásukból ki ne mozdít
hassa, hanem hogy a kötést még szoro
sabbra is feszítse.

A felső czölöppárt Caesar a víz fo
lyása s ze r i n t ,  az alsót pedig a víz e lle 
n é b e n  — megdülve szuratta a folyam 
ágyába ugy, hogy a víz oldalnyomása a 
felső párt még inkább megdttlni az alsó 
párt pedig felegyenesedni szorítsa, és ezen 
egymásfeló dűlő czölöppárok közé eresz
tette be a keresztgerendát mely gerenda 
tehát fent is lent is harántékos keresztet 
képezett a czölöppárral. A fent kifejtett 
kapocspárok egyike tehát a felső czöiöp- 
pár és keresztgereuda által képzett ellen
tétes szögek hegyes párjába, másika pe
dig az alsó czölöppárnál előállott ellen
tétes szögek tompa párjába szorittattak 
ugy, hogy az egymásba illesztett kapocsok 
területe a vizszint területével, csucscsal a 
folyam ellenébe forduló szöget képezett.

Ennek folytán a  víztömegtől nyomort 
felső czölöppár, a víz szerint lehajtva, 
szorosabban kapcsolódott a keresztgeren
dába és annak alsó végét lefelé nyomta 
eűensolyozására azon nyomásnak, melylyel 
a  víz az alsó czölöppárt felegyenesiteni 
erőlködött, és mely nyomás viszont az alsó 
kapusok kötését feszítette szorosabbra, a 
mivel a feladat meg van fejtve, és a fenti 
értelmezés helyessége meg van alapítva.

Sterbo János.



(•.•. u.obinak nem viselteinek bizalommal a 
kormány iránt, hanem bizonyos zsíros la 
in! reményében szavaztak mellette) össze- 
s. n tehát 39 oly képviselő szavazott, kik 
ívszint kötelességből, részint pedig spe- 
ezialis érdekből szavaztak a kormány mel
lett leszámítva ezeket, marad igennel sza
vazó lso nemmel szavazó pedig 183. Az 
ellenzék ennélfogva 3 szavattöbbséggel 
nvőzött volna, nem számítva azon képvi
selők számát, kik ha a kormány iránti 
bizalmi kérdés vettettnék fel a kormány 
ellen szavaznának, luie! mivé törpUlt az 
a fusiúbeli híres és megdöuthetleunek kép
zelt kormánypárti pkalanx a melylyel 
Tisza Kálmán uralkodását kezdette. Ily 
hamar és csúfosan még nem járta le má
nál magyar államférfi (Ha lehet annak 
nevezni ?! szedő) a politicai téren és ha 
van a kormányban egy kis parlamentaris 
tisztesség és illem úgy bizonyára le fog 
im-n iam, mert ily többséggel kormányozni, 
és Magyarország lég életrevalóbb jogait 
legvitálisabb érdekei felett határozui. A 
nemzet jólétének kárára több lenne mint 
biin a haza és az adózó szegény nép el
lenében.

Mihelyt vége volt a vámügyi kiegye
zés feletti szavazásnak az elnök azonnal 
megakarta kezdeni a részletes tárgyalását, 
de az óriási többség ellene volt ezt látva 
Ti'/, i szintén beleegyezett és csak arra 
kérte a hazat maradjon együtt mert a ke
leti kérdésben hozzá intézett iuterpella- 
tiokva k’ván felelni, előbb azonban át kell 
mennie Budára az irományokért (A fáma 
a/t mondja, hogy b. Orczy külügyminisz
teri tanácsostól egy ehiffrirozott táviratot 
kapott — természetes hogy miként nyilat
koznék a kele i kérdésben — de a távirat 
megfejtéséhez szükséges kulcs nem volt 
Tisza káliráiioál és ezért kellett Budára 
mennie) és ezért kéri a házat függesztené 
fel félórára ülését. A félóra eltelvén Tisza 
Kálmán elmondta válaszát, melynek leg
lényegesebb pontja az, hogy a béketelté
telek n«'k a keleti hatalmi viszonyok vál
tozására vonatkozó pontját ő felsége kor- 
n.á’ ya a monarchia érdekeire nézve sé
relmesnek tartja. Helfy Ignátz és Simonyi 
nem voltak megelégedve a válaszszal és 
határozott felvilágosítást kértek aziránt, 
mit ért a kormányelnök azon sokszor em
lített „érdekek-4 alatt. A ház többsége azon
ban tudomásul vette a választ egyszerűen 
és ezúttal is csalódni volt kénytelen a 
miniszterelnök, a ki azon hiszemben volt 
hogy mitsem tartalmazó nagyhangzásu 
phrázisaival — elfogja tüntetni a vámügyi 
szavazás kellemetlen utóizét, ezért akart 
ö ezen ülésben válaszolni a keleti kérdés
ben tett interpellatiókra.

K t L F O L D .
M g Pievna állt és a hős Ozmán pasa 

dicsőségesen elverte a szolgahadat, Orosz
ország kétségbe esve fühöz-fához kapko
dott, hogy egyrészt hátát födözze, másrészt, 
h ogy Törökország ellenségeit szaporítsa és 
megkötötte Romániával a szerződést és a 
román hadsereg szép illusiók, a háborúból 
vonandó haszon iránt reményben coope 
ráini kezdett az orosz hadsereggel Török
ország ellen. Ezen nagy mérvű előnyök, az 
or.i>z hadsereg létszámának folytonos sza
porításával szemben Törökország tehetet
len kormányférfiai elmulasztották a kellő 
ellenintézkedéseket annak idejében meg 
tenni, és a végzetes eredmény Pievna 
körülzárolása és utóbb annak eleste lön. 
Törökország döntő esatát vesztve kétségbe 
esvén, egymás után követte el a menthet- 
len baklövéseket, és vert hadserege vissza
vonulni volt kénytelen. A védelmi positiók 
egymás után feladattak és a győzelmes (?) 
orosz hadsereg egyenkint megszállotta a 
védelem nélkül hagyott fontos stratégiai 
helyeket. Ekkor Szerbia is elkezdett actióba 
lépni, — a zavarosban ő is remélvén némi 
konezot halászhatni, — iuig Európa csak 
összetett kézzel szemlélte a rablást. Az 
orosz adott szavát a tények még nem eléggé 
czáfolták meg s csak miután az orosz csa
patok már Konstantinápoly falai előtt ál
lottak és Törökország hadserege tönkre 
tétetett, ébredt fel a lelkiismeret és ekkor 
kezdett kétkedni Európa a fehér czár sza
vaiban, — de már késő volt, a hir, hogy 
az előbbi ellenségek véd- és daczszövetsé- 
get kötöttek és Törökország a muszka ba
rátság ölelő karjai közé vetette magát, 
mindenünnen megerősittetett. Európa ki 
volt játszva, — és ezért haragra gyűlt. 
Augolországban harczias szellő kezdett len
gedezni, a póthitelt óriási többség szavazta 
meg; a hajóhad felszerelése lázas sietség
gel eszközöltetett és az oroszellenes hangu
lat gyors aetiót követelt, a minek követ
keztében az angol hajóhad erőszakkal is 
a Dardanellákba vonult, jóllehet Törökor
szág ez ellen tiltakozott. Andrássy is meg
szeppent, politikáját dugába dőlni látva, 
későn bár, de mentő eszközhöz kívánt fo
lyamodni, tiltakozott a békefeltételek ellen 
és azoknak megváltoztatását az általa Becs
ben összehívandó conferentia által óhajtotta 
elérni, azonban csakhamar az egész con
ferentia halva születettnek bizonyult, mert 
a győzelmes Oroszország, miután lábát 
megvetette, a Balkánon és Bulgáriában 
otthon kezdte magát érezni, paczkázott és 
a eonferentiának Bécsben való összesítése 
ellen tiltakozott, tiltakosván egyúttal An
drása nak a conferentián való elnöklése 
ellen is. Erre azután mozgósítási hírek 
merültek fel, hadi tanács tartatott s néme
lyek HoíTmann báró közös pénzügyminisz
tert Kotscbildboz menesztették, hogy 300 
millió frt erejéig kölesönt szerezzen hábo
rúra. Mindez azonban ámítás volna, a mint 
ezt az „Egyetértésinek Bécsből távirják, 
és mindez csak azért történik, hogy a köz
véleményt félrevezessék 8 hogy azon ürügy

alatt, mikép az oroszok ellen megyünk, 
az osztrák-magyar csapatok bevonulnak 
Boszniába, mire az oroszok olőre történt 
megállapodás szerint vissza fognak vonulni 
s a mi áliamfártiaink hirdetni fogják a győ
zelmet és mi ben maradunk Boszniában. 
Ezzel azután sanctionálnók Törökország 
feldarabolásához való beleegyezésünket.

Mondják, Ausztria-Magyarország an
nyira készen volna a háborúra, hogy két 
hét alatt mintegy (509.000 embert volna 
képes a birodalom bármely pontjára harc/- 
készen felállítani, ezen bír, valamint ama 
kürtilméüy, hogy újabban Angolország 
szárazföldi hadseregét is mobilizálja és 
Máltába küldi, nem különben amaz öntu
dat, mikép az angol-franczia-osztrák-ma
gyar szövetség nem lehetetlen annál kevésbé, 
mert Francziaország a keleti kérdésben 
eddig követett tartózkodó állását elhagyta 
Gorcsakoffot és ezzel Oroszországot vérmes 
terveik abbanhagyása és szelidebb hangu
latra ösztönzik. A világháború, melynek 
kitörését minden pillanatban várhattuk, 
anuyira-menuyire el vau hárítva és egy uj 
békementő eszköz, a eongressus lépett elő
térbe.

A miként ma áliuak a dolgok, az egész 
világ a congressusra fordítja figyelmét. A 
eongressus az eddigi hírek szerint Baden- 
Badenbcu iline össze s azon az összes, a 
párisi szerződést aláirt 6 nagyhatalmasság 
külügyminiszterei vennének részt, a z  elnök
séget némelyek szerint Gorcsakoff, mint 
legidősebb tagja a congressusnak viselné, 
inig mások szeréut a eongressus választani, 
ismét mások Bismarckot akarják úgy te
kinteni, mint a eongressus elnökét. A cou- 
gressus mártius elején ülue össze s azon 
a békefeltételek módósitatnak, a mennyi 
beu ez Anglia és Ausztria Magyarország 
érdekeit sértené. Ha megegyeznek, úgy 
tovább élvezhetjük a békét, ha nem, úgy 
a világháború, vagy esetleg Angol-Osztrák- 
Magyarbirodalow háborúja Magy irorszig 
Oroszország elíeu fog kitörni, ha Audrássy 
uem leend gyáva a bécsi kardcsörtető pirt 
oroszbarát törekvéseivel szembeu. Hogy vi
lágháború, vagy csak az Augol-Osztrák- 
Magyarbirodalom és Oroszország közt fog 
kitörői a hádorú, ha a congressusou Orosz
ország makacsul ragaszkodók a bé'ceíolté- 
teleket és így reánk nézve veszélyes ter
veit iniuden áron keresztül akarja vinni,
— attól függ, mily szerepet játszana Né
metország egy angol-osztrák-inagyar és 
orosz háború esetére. A mint a hírek szál- 
linkoznak, Bismarck oda nyilatkozott volna, 
hogy Németország, bármennyire szereti is 
a baráti viszonyt Oroszországgal l'entartaui,
— mégis semleges maradua, ha az angol- 
osztrák-magyar és orosz háború kitörne, 
sőt jóakarólag semlegesen viselné magát 
Ausztria-Magyarországgal szemben, s ha 
ez esetben bemegyünk a háborúba, úgy a 
győzelem biztos. Különben Bismarknak a 
német birodalmi gyűlésben a keleti kérdésre 
vonatkozólag a napokban nyilatkozott s a 
többi között azt mondja: Feltéve, hogy a 
conferentián afelett, a minek történnie 
kellene, nem lehetne egyezségre jönni, hogy 
azon hatalmak, melyeknek kiváló érdekük
ben azt tenni az orosz feltételekkel ellen
kezésbejönnek, ez oly állapot lenne, mely 
az orosz politikára nézve semmi esetre 
sem lenne kedvező. Azt mondja tovább, 
hogy Németországra nézve nincs ok, mely
nek következtében eddig követett állásá
ból kilépjen, — különben Németország a 
conferentia siettetése mellett van. Bismarck 
egész beszéde csupa kétértelműség, hogy 
minő értelmet ad ő saját szavainak, azt a 
jövő fogja megmutatni.

A békefeltételekkel egyébként sem 
Rontania, sem Szerbia megelégedve nincse
nek. A román képviselőbáz és senátus egy
hangúlag kijeleuté, hogy el vannak hatá
rozva, a testület épségét fentartani s nem 
engedni meg, hogy a román területből 
bármily rész cserében valamely compensa- 
tióért vagy kártérítésért clidegenitéssék. 
•Szerbia a csekély határkiegészitéssel nincs 
megelégedve, melyet a békefeltétek szerint 
nyerne, és már is hangosan zúgolódnak 
Oroszország ellen, melyért haszontalanul 
annyi vért és vagyont áldoztak Risztics 
egy óvást dolgoz ki ez irányban. Ezeu 
hírek reánk nézve egy cshetőleges hábo
rúra nézve kedvezők, mert ha egyiknek 
területi épségét, tehát Bessarabiát biztosít
juk a másiknak, Szerbiának pedig Török
ország beleegyezésével holmi területi na
gyobbodást biztosítunk, úgy készek lesznek 
velünk cooperálni, s igy egyútia! a nym- 
bust is kiragadjuk Oroszország kezeiből.

Esbetőleges világháború eseten, ha 
ugyan előre combinálnunk lehet, úgy An
gol-, Franczia-, Osztrák-magyar-, Dán-, 
Svéd-, Román- és Szerbország állhatna — 
Német-, Olasz- és Oroszország elleuében. 
Spanyol és Portugál is aligha venne részt. 
Mind ehhez azonban esetleg hozzá kell 
számítanunk azon esetet, hogy Törökor
szágot még lábra állíthatjuk és Oroszország 
karjaiból kiszabadíthatjuk, mire különben 
azon körülmény is feljogosít bennünket, 
hogy Törökország birodalmának fővárosát, 
Konstántinápolyt a harczias hírek követ
keztében védelmi állapotba helyezi, a török 
küldöttek Drinipolyban a békekötésnél nem 
épen a megalázott szerepét játszák. Ezenkí
vül a lengyelek és orosz nihilistáknak is 
nem megvetendő szerep jutna egy világ
háborúban.

London, február 20. A  „Morning 
Pontd tudni ak'irja, hogy Muszkaország 
GalUi>olit meg akarja szállani, hu Anglia 
meg nem engedi a boszporusi erődök meg
szállását muszka csapatok által, vagy Ígé
retet nem tesz, hogy az angol flotta nem 
vitorlázik a Feketetengerbe.

Berlin, febr. 20 A  „Berliner Tage- 
blaltd a következő sürgönyt közli Becsből: 
Daczára a békés fordulatnak, az illető po

litikai körökben mégis a legnagyobb aggo- 
d tlom uralkodik. Itt a muszka csapatok 
tömegesítése Romániában határozott rosza- 
lásra talál. Ausztria Magyarország a miatt 
diplomatiai kifogást is emelt és kijelenté. 
Ha a muszka csapatok összpontosítása H> 
mániában meg nem szüntetik, Ausztria 
kényszerítve lesz a maga részéről is a kellő 
pontokon csapatokat fellállitani, — elÖvi
gyázatból.

Paris, febr. 20. Az A. M.* értesü
lése szerint a legutóbbi szentpétervári futár 
a czár sajátkezű levelét hozta az osztrák- 
magyar uralkob&hoz, melyben kijelenti, hogy 
a két birodalom közt fenforgó nehézségeket 
t Ijes erejével igyekezni fog elhárítani.

Pár is, febr. 20. Anglia nem hajlandó 
a drinápolyi békekötésre várni s meg a 
kongressus előtt kívánja az akcziót. Német
ország ellenzi ezt.

Nándorfehérvár, febr. 20. Risztics me
morandumot ir a márnák azrt, hogy a nisi 
kerületet, melyet a ráczok megszállóik, a 
czár az uj bolgár feje lelemséghez akarja 
csatolni. A ráczok hangulat i ingerült Masz
kaország ellen annyira, hogy az általuk 
megszállt területet csali erőszak ellenében 
hagyják el Les/ánin ezredes Drinapolyba 
ment, mint rendkívüli me /bízott, hogy az el
len. mikép a nisi kerületet 6()0q maszka 
szállja m g, tiltakizzik. .1 rázzuk ütegeiket 
Nisböl Alexináczba hozzák vissza „bizton 
sághaA

Konstantinápoly, febr. 20. Namik pasa 
rendkívüli küldetésben Szent-Péter varr a me
gyen. Tegnap Szavfet pasa egy fontos sür
gönye folytán a szultán elnöklete a'alt díván 
tartatott. Server pasa beadta lemondását és 
Savfet pasa veszi át a külügyi tárcsát. Szav 
feh t ideiglen Assion pasa helyettesíti.

P á p a  V íU tiH z ltís .
Rima febr. 20. Pecci bibornok 

választatott pápának, ki X I11. L ío 
nevet vette fel. A délelőtti válasz
tásban Pecci 30 szavazatot kapott, 
tehát csak 5 hiányzott a megválasz
tásra. Midőn a választás véget ért, 
Frauchi és kísérete térdet hajtott 
előtte, mit Segur bibornok kísérete 
követett. Ez utóbbi aztán értesité 
a pápát, hogy első páter fillérül egy 
millió frankot fog neki átadni, a 
melyet a franczia püspöki kar szán
dékozik a pápának áldozni. A vati
káni bazilika nagy páholya d. u. I 
és fél órakor megnyílt s a bibornok- 
diakonus kihirdette a pápaválasztást. 
A pápa 1 órakor mutatta he magát 
s roppant tömegek fogadták „Éljen 
a pápa“ kiáltással. A pápa körül
véve a bibornok testülettől, a „lie 
nedicitét" kezdte el, majd a töme
geket megáldotta. A harangok jelen
tették a választás befejezés :t ' A vá
lasztást örömmel fogadták, mivel 
Pecci a mérsékeltek jelöltje volt s 
az előbbi pápa politikáját nem kom 
promittálja. ____

V á r o s i  k ö z g y ű l é s .
— 1878. febr. 18-án. —

Elnök főispán megemlékezik egy buzgó 
és tevékeny városi tisztviselő, Péhui Gá
bor árvaszéki ülnök halálozásáról, ez iránti 
részvét és fájdalomérzet jegyzőkönyvileg 
kifejeztetui határoztatik.

Belügyminiszter a városi közgyűlés 
felterjesztése folytán a közkórházi költség- 
vetésből a város terhére törölt 4083 ft évi 
építkezési törlesztési járulékot a költségve
tésbe visszaállítani rendelte, minek folytán 
a városi közönség ezen méltatlanul reá ro
vott tehertől menekült, de a kórházi ápo
lási költség egy napra ö4 krra emelkedett.

Belügyminiszter a kisebb polgári peres 
ügyekben való eljárásról szóló törvényéletbe 
léptetésére szükséges intézkedésekre hiv 
fel. — Ennek folytán addig, inig e rész
ben a gyakorlat a szükséges munkaerő 
meghatározására adatokat szolgáltatni fog, 
egyelőre Jilly Alajos rendőri főbiztos lett 
a bíráskodással megbízva és e czélra a 
rendőri hivatal helyiségeinek egyik tenne 
lesz berendezve.

Az igazoló bizottság jelentést tesz a 
f. é. február 2 án megejtett városi bizott
sági tag választásokról, minek folytán e vá
lasztások igazoltattak Ozorai István válasz
tásán kívül, ki a választói névjegyzékbe 
nem lévén felvéve és igy meg sem választ
ható. helyette az uj választás márt. 12-re 
tűzetett ki.

A 2-ik kerületbeli, küzgytilésileg vá
lasztolt választási elnök a választás napján 
betegség miatt akadályoztatváu megjelenni, 
polgármester szabadságot vett magának a 
közgyűlés helybenhagyása reményében egy 
más választási elnököt Ráth Mátyás úr sze
mélyében helyettesíteni, — az igazoló bi
zottság helyben hagyatni javasolja ezen 
helyettesítést és a választást igazolaudónak, 
mert ellene felszóllalás nem történt.

Haksch Emil bízott, tag kérdi polgár- 
mestert, képes volna-e az általa gyakor
lott helyettesítést jogot törvényre alapítani, 
miután polgármester elismerni kénytelen 
volt, hogy arra néki a törvéuy jogot ueiu 
adott, — ebből folyólag pedig e kerület
ben a választás egy törvényesen arra nem 
jogosított elnök vezetése alatt ejtetett meg, 
ezt törvényes és érvényesnek el uem ismer
heti, indítványozza tehát a II. kerületi vá
lasztás megsemmisítését és uj választási 
határidő kitűzését. — Bodó István b. t. 
elismerve, hogy a polgármesternek niucs 
helyettesítési joga, a mai korban már di
vatossá vált következetlenséggel csak azért,

mert felszóllalás nem történt, a választást 
helybeuliagyandónak találja, ehez járult fő
ispán azon érvelése, hogy a választási el
nöknek amúgy sincsen a választásnál nagy 
befolyása, az ellenőrzés a bizalmi férfiakat 
illetvén, minek folytán ezen választás is 
igazoltnak elfogadtatott. — A belvárosi 
képviselők erre a választás elleni felszól
alást azzal kívánták megbosszulni, hogy 
a LV. kerületbeli pótválasztásra Haksch b. 
tagot helyettes elnöknek választották, mi
ről azonban ez lemondván, Pap Józset b. 
tag választatott meg elnökhelyettesnek.

Polgármester kimerítő évi jelentése 
tudomásul vétetvén, kinyomatni rendeltetett, 
tudomásul vétetett továbbá a közig, bizott
ság félévi jelentése.

A Rudolphinum árvabáz kibővítése és 
építkezése iránti terv és jelentés folytán a 
szükséges előleges teendőkkel és gyűjtés 
eszközlésével egy 39 tagú választmány ne
veztetett ki.

A tanács jeleuti, hogy Pélnu Gábor 
halálával iiresedssbe jött árvaszéki ülnöki 
hivatalba főispán úr ideiglenesen Majorosy 
János kegydijjazott városi tanácsost he
lyettesítette, mely intézkedést a közgyűlés 
a közel általános tiszhjjitásig helyben
hagyta.

A tanács azon javaslata hasonlókig 
elfogadtatott, hogy a vidékről behozott 
borok utáni díjszedési jog ezentúl együt
tessen béreltessék ki a boraccis szedési 
joggal és miután ez utóbbi bérleti ideje 4 
hóval később jár le, a tanács felhatalmaz- 
tatott az előbbi jövedelmet ezeu négy hóra 
a mostani bér mellett az utóbbi jogbérlői
nek kiadhatni.

A lefolyt év alatt a költségvetés c/.i- 
meiben megszavazott összeg átruházási 
feletti jelentésre a/, utólagos jóváh így ás 
magadatott.

A közmunka előirányzat érdemében 
a gazdasági választmány javaslati elfog ad
tatott és a közmunka váltság a múlt évi 
összegekben — egy gyalog napszám 59 
krbau, egy kétfogatu 2 frt. 59 krban, egy 
egyfogatu 1 ft. 50 krban állapitatoít meg. 
Beszedhetlenué vált közmunka váltság 2451 
frt. 20 kr. és sziute beszedhetleu vagy té
vesen kivetett 94. frtnyi egyéb házi pénz
tári előirt követelések leírattak.

A gazdasági választmány azon javas
lata, mikéut a hózivatarok miatt meghiú
sult gyertyaszentelői országos vásár helyett 
egy pótvásár engedélyezése f. é. april 1-től 
ti ig kéressék némi ellenkezés után elfo
gadtatott, és eziránt felterjesztés inté/.tetik 
az illető minisztériumhoz.

A tanács jeleuti, hogy a közgyűlés 
által a városi tiszti ügyész elleu teendői
nek elhanyagolása miatt elreudelt fegyelmi 
eljárás folytán nevezett tiszti ügyész uieg- 
dorgálás és 50. frt. birságra ítéltetett, mely 
határozat végre is hajtatott.

Hermann János mértékhitelesítő hiva
taláról leköszönt, mely leköszönés elfogad
tatott, miután a uiértékhitelesitési hivatal 
pénztárában vizsgálat alkalmával talált 
Hiány a nevezettnek hivatali biztosítéka 
által eléggé fedezve van. Gergelits János 
rendőri fogalmazónak helyettesítése liely- 
beuhagyatott és Hermann folyamodványá
nak, hogy hivatalába visszahelyeztessék, 
hely nem adatott.

Özvegy Péhui Gáborué özvegyi nyug
díjjá és kiskorú gyermekeinek nevelési
pótléka a nyugdíj szabályzat szerint meg- 
állapitatott. Rő/.ge Antal kérelmének, hogy 
az általa kötelezett tőkerészlet fizetésre 
egy évi haladék adatnék helyadatott.

Somogymegye átiratát az 1871. évi 
VIII. t. ez. módosítása iránt a közgyűlés 
tudomásul vette, Győrmegye feliratát pedig 
az orosz-török háború ügyében pártolja. 
A jövő rendes közgyűlés april 15-éu lesz.

A * or.HZ. m a g y . d a lá r e g j e -  
s ü l d  r e m ik , k ö z g y ű lé s é b e ] .

F. hó 17 én tartatott Budapesten a 
daláregyesület közgyűlése, mely hivatva 
volt a fölött határozni, vájjon a szegedi 
daláriiunepélyen kimondott azon határozat, 
hogy a jövő daláriinnepély 1878. évben 
l’éesett íartassék meg, — végrehajtassék-e, 
vagy pedig elnapoltassék. A dalárközgyii- 
lés, mely 25 taggal volt képviselve (a „pé
csi dalárda‘‘-t Hauser és Reberics egyleti 
tagok képviselték) hosszú vita után 24 
szavazattal egy ellenében kiiuoudá, misze
rint a szegedi dalárünucpély alkalmával 
hozott határozatát még ez évben végre
hajtja, azaz: a daláriinnepélyt még ez 
évben megtartja; azonban nagyobb moz
gósítás vagy netáni bábom esetében a vá
lasztmányt fölhatalmazza, hogy a dalár- 
Unnepély megtartását jövő évre elnapol
hassa. Az ünnepély szellemi sikerének ke
resztül vitele végett pedig a választmány 
utasittatott, miszerint a szükséges előmun
kálatokat, milyenek a műsor összeállítása, 
a versenydarabok megválasztása és azok
nak idejében való elküldése, azonnal kezdje 
iceg; az anyagi dolgokról pedig Pécs 
sz. kir. város köztö.'vény hatóságával ér
tekezzék.

Ebhői folyólag kimondatott, miszerint 
az ünnepély f. évi augusztus havának 14, 
15, 16, 17 és 18. napjain tartatik m eg; 
továbbá az idén is kétféle dallal lehet ver
senyezni, u. m. egy a választmány által 
meghatározandó dallal az első- és egy 
szabadon választandó dallal a többi di
jakra. Versenydijakat ajánlottak Királyi 

; Pál egyesületi elnök és Bartal Ede alclnök. 
Végre azon esetre — ha az ünnepély el- 

„napoltatuék — kimondatott, miszerint a 
szövetséget képező 32 dalegylet között 
 ̂minden jog és kötelezettség föutartása 
,mellett a solidaritás egy évvel továbbra 
megkosszabbittatik, mivel az alapsz. értel
mében valamint a jog úgy a kötelezettség

is csak két évre terjed, igy pedig a netáni 
elnapolással bárom évre terjesztetett ki 

Mi teendője van most a város közön
ségének és az egyes egyletekn :k azon ezel 
sikeres kivitelét illetőleg, hogy városunk 
jó nevéhez méltón tartathassék ni ig az 
orsz. dalárüunepély, arról majd időről- 
időre említést fogunk tenni.

Különfélék.
— A pécsi torna és tűzoltó egylet múlt 

vasárnapon tartott közgyűlésén ez évre 
következőleg alakult meg: Elnökül Aidiu- 
ger János polgármester urat, alclnökül Or. 
Szalay Alfréd, igazgatóul Kecese Kálmán, 
főparancsnokul Haberényi Pál, pénztárul 
kai Kotzer Istv., jegyzőül Sziklay G., tit
kárul Jamnitzky J., ügyészül Szuesies K , 
orvosul Or. Mendl Lajos és Or. Schw.irtz 
F., ellenőrré Kremling K. és Kindl J., bi
zottsági tagokul: Schapringer J. Hotf nana 
K. Rolnii 11. Zsilia V. Laubcr R KllttTI 
E. Kaufmann J. Vész A. Ráth M. Ma 
chauer K. Meiszner I. Schw.irtz \ . Jiliy 
A. Weidinger G. Ruprecht J. Skála V. 
Ginül A., póttagokká: Weillcr J. Szibertii 
N. Weidinger .1. Jeskó Lajos urakat. Az 
egylet tehát a lét és nemlét felett támadt 
kérdést a közóhajnak megfelelően m 'gol
dotta. Siker és elismerés koronázza az 
egylet ügybuzgö tagjainak működését!

— .4 megyei ut ikra 1878. évre kellő 
kő és kavics szállításra nézve a szóbeli 
árlejtés kizárásával Írásbeli zárt ajánlati 
tárgyalás fog tartatni márczius 2-án a 
megye házán, az ajánlatok márczius 2 áu 
délelőtti 10. óráig nyújtandók be a jegy 
/őségnél. A szállítandó összes kőmennyiség 
6579. két köbméteres rakás.

— K in ek  a b o rg a z d a  té r  a te- 
jéhez tudtán kívül is tolvajjá lehet, mint 
azt a következő eset bizonyítja: Sz. I 
somogymegyei gyöngyösmelléki jómódú 
gazda ember tegnapelőtt Pécsre jött egy 
örökséget átveendő. Jól végezvén dolgát 
este a „Korouá‘ -ba tért egy két „deezi" 
borra. Az egy-két „déezO-ből azonban 
három, négy, öt „déczi“ lett s később, 
miután egy kártyakompaniábau vagy 20 
ttot vesztett csupa bosszúságból litereukiut 
fogyasztotta a búfelejtőt,úgy hogy reggel felé 
uiár a „bik-mak'4 szót sem tudta kimon
dani. Ilyen állapotban aztán a vele Pécsre 
ött ispán és kocsijáuak felkeresésére in

dult. Ment, mendegélt vagy is jobban: 
táuturgott utezárol utezára inig úgy 7 óra 
felé a kaposvári utezába ért, hol egy ko
csit pillantott meg, melyet a magáénak 
nézett. Kapta magát s úgy a hogy felült 
a kocsira, a lovak közé csapott s elindult 
szép csendesen a főuteza felé. A kocsi és 
lovak tulajdonosa: egy falusi molnár csak
hamar észrevette fogatának eltűnését s igy 
rögtön annak felkeresésére indult. Utói is 
érte azt a főtéren. No volt batália! A mi 
kótyagos gazdaemberünket lekapta a ko
csiról, derekasan eldöngette s a városká 
zába kisértette. Itt aztán — persze miután 
8z. I. mámorát a dutyiban kialudta — 
kiderült, hogy esze ágában sem volt lovat 
kocsit lopni, hanem csak beszámíth itlau 
állapotából folyt tévedés által vetette magát 
a lopás gyanújába. A kapott Utlegek, a 
dutyi s a kiállott szégyen azon elhatáro
zást keltették Sz. I.-ben, hogy ezentúl még 
tájékára sem néz a bornak.
«, \ — Rendőrségi ügy. A temető alsó be- 
járatához vezető Ilid oly állapotban seuy- 
ved, mely egy utszéli csárda közelében, 
valahol az alfölden is botrányt vonna maga 
után. Mit mondjanak a pécsiek, kik azt 
temetések alkalmával oly gyakran veszik 
igénybe? Csak a múlt hétfőn is, a szeren
csétlen halállal kimúlt Kész László végtisz- 
tességéuél láttuk, mint tolongott oda a so
kaság, s mint rémültek meg többen anuak 
láttára, hogy némelyek majdnem a patakba 
zuhantak a karfa nélküli hídról a nagy 
sietségben. Mivel egyik oldalról már a 
part is omladozni kezd, ideje volna hala
déktalanul segíteni a bajon és nemcsak 
karfákkal ellátni a hidat, hanem a hídfő 
körüli töltést is megigazítani. A közbizton
ság kívánja ezt és a temető iránti kegyelet.

— Horvát Károly, volt megyei fö- 
számvevő, ki az utóbbi tisztujitás alkalmá
val ebbeli hivatalából, a melyet szakérte
lemmel, hivatalos buzgósággal és lelkiisme
retesen töltött be, csupán azért, hogy az 
uralkodó klub egy rokontagja alkalmazást 
nyerhessen, kihagyatott: a káptalan által 
számvevőnek kineveztetett.

— A pécsi jótékony nöcgylet által sa
ját egylete javára f. é. február 11-éu ren
dezett lepke-álarezos bál összes bevétele a 
fellllfizetésekkel együtt 975 ft 88 krt, mig 
a kiadások 343 ft 23 krt tőnek ki s igy 
az egylet részére tiszta jövedelemként 632 
ft 65 kr. maradt. Felültízettek Cseh Kövér 
Anna 20 irtot, Perczel Miklós, főispán 12 
irtot, Erreth Teréz 3 frtot, Schapringer 
Zsiginond 3 frtot, Duláaszky Nándor 2 ftot, 
ifj. özv. Weidingerné 1 ftot, Szuly János 
1 ftot, N. N. 2 ft 60 krt, N. N. 30 krt, 
mely kegyes felültizetésekért a nőegylet 
köszönetét nyilvánítja

— Meghívás. .4 pécsi jótékony n ’Segy- 
let ez évi rendes alapszabályszerü közgyű
lése f. évi február 24-én, vasárnap a hely
beli „Hattyuteremben'4 d. u. 3 órakor fog 
megt irtatni, mely közgyűlés tárgyai: 1. 
Az igazgató választmány évi jeleutése; 2. 
az 1877. éri egyleti zárszámadás előter
jesztése; 3. a gyermekkert helyiségéül Eu- 
gel Adóit és fiai urak ált il felajánlott s a 
in. k. postahivatal mellett levő belsőség 
érdeinébeni intézkedés: 4. a gyermekkerti 
alaptőke kamatainak a női kézmíioskola 
javára leendő fordítása; 5. a női kézmií 
oskola további vezetésének külön bizott
ságra leendő átruházására s a módozatok 
megállapítása; 6. Egri Mari s Schnaidt



Mari alelnök úrnők leköszönése folytán
megürült két alelnöknői állomásnak válasz- 
tás^utjáni betöltése; 7. a zárszámadást 
felülvizsgáló 3 tagú bizottság kiküldése; 
s netán leendő indítványok s benyújtandó 
folyamodványok elintézése. Van szerencsém 
ennélfogva a tisztelt egyleti tagokat e köz
gyűlésre ezennel meghívni. Teljes tisztelet
tel Cseh Kövér Auna, elnök.

— A pécsi fögymnasimn felsőbb osz- 
tályainak ifjúsága által f. é. február 27 én 
a „hattyú"-teremben tartandó zártkörű 
liangv rseny műsorozata. 1. Mózes a Nebó 
begyén, Mindszentytöl. Szavalja Grubics 
Szvetozár 8. oszt. tanuló. 2. Nyitány Men
delssohn Athaliájából. Zongorán előadják 
Tróber Teréz úrhölgy és Preusz A. úr. 3. 
A walesi bárdok, Aranytól. Szavalja Krausz 
Izor 8. oszt. tanuló. 4. Dal Doppler „Ilka" 
ezimií dalművéből. Énekli Bors Auna úr
hölgy. 5. A magyar zene, Szász Károly tói. 
Szavalja líéder Károly 7. oszt. tanuló. 0. 
Ilarmas < trió) Beethowentől. Hegedűn, gor
donkán és zongorán előadják Jakscli be
lenez. U/imek Venezel és Simaesek Ala
jos urak.

A I. ez. közönségnél; mindazon tagjai, 
kik a lögymn. felsőbb osztályainak itjusága 
által tartandó z á r t k ö r ű  Imiig versien y- 
n y e l Ö M zeliő tS U  tá n i 'z e i té ly r e
tévedésből meghivót nem kaptak, s erre 
igényt tartanak, e tekintetheti legyenek szí
vesek a rendező bizottsághoz (főgymn.) for
dulni.

—- .4 lefoglalt két ökör. Egy p . . . 
polgárnál, beállít az adóexekutor és a 
becsüs foglalni. Jól ebédelhetett a tör
vény ezen két embere; mert nyájasan 
kérték, hogy jelölje ki azon tágyakat me
lleket adójában lefoglaltatni szeretne, mi
iéi ők azokkal tökéletesen meg lesznek 
elégedve. Kire a jó humorral biró polgár, 
kijelentette, hogy a hazába épen most be
jött „két ökröt" Írják be. Be Írták. Az 
exerutor urak elégedetten távoztak s csak 
kint jutott eszükbe — az ökrök után kér
dezősködni, mivel tudták, hogy az il
lető sohase tartott „ökröt" s igy utóvégre 
kisütötték, hogy kit értelmezett az illető 
a két ökör alatt. Elszégyenitlve sompolyog
tak vissza s foglaltak „a két ökörhöz" még 
valami realitást.

,  K I  nem ismert rendjel. Egy bécsi 
kereskedő, kit Milán fejedelem a Takova- 
reudjellel tüntetett ki, kérvényt nyújtott be, 
fe'gv a reudjelt elfogadhassa és viselhesse. 
Hir szerint azonban illetékes helyről, meg
tagadtak a folyamodó kérését azon okból, 
mivel Szerbia függetlensége, ez/.el egyszer
smind reudjeladomáuyozási joga eddig még 
nincs elismerve. Szolgáljon ez tudomásul 
a Iákova rend többi tulajdonosainak.

Hzinészet.
Megint egy uj népszínművet láttunk 

a múlt vasárnap. Czime A tettyehegyi árva. 
Mint látható, helyi érdekű e darab és rész
ben itt magában a városban, részben pe 
dig a T e t ty é u  folynak le részletei. Egész 
szerkezete S z ig e t i  József ama népszín
művére emlékeztet, melyben a csizmadia 
es az aranyos leányzó oly fontos szerepet 
játszanak. A kincskeresés itt is előfordul 
es több mozzanat élénken eszünkbe juttatja, 
hogy az uj darab szerzője, ki megnevezve 
nem volt, S z ig e t i t  vette mintául. A czim 
szerepet G e rő  fi né játszta szokott ügyes
seggel : a furfangos csizmadiainas szerepét 
> zo u ib a th y  személyesítő kifogykatlau 
humorral es leleményességgel s felvidító 
a nagyszámú közönséget, mely őt t őrén 
g< tő tapsokkal többszörösen kitüntető. Nagy
ban előmozditák még az előadás sikerét 
< ■ e r ő f i u é i a mesterué); B á l lá  t mester); 
B alogh, M észáro s, S zép  és K ovács.

V .K a  menyecske* is nagy közönsé
get \t.nzi>:t a színházba kedden. Mivel ez
úttal már harmadszor került itt színre E ■- 
eoi| e szép zenéjU, élénk szövegű operettje, 
tehát csak előadásáról kiváltunk egyetmást 
megjegyezni. Csinos jelmezek, élénk össze
vágó játék s egyöntetűség az egészre nézve, 
ez az, mit felhozhatunk. Ez operette nincs 
sikamlósságok, kétértelműségek híján és 
kár, hogy művészeink azokra nagyon nagy 
súlyt fektettek, helylyel-közzel vastagon 
árnyékoltak. A czimszerepben Gerőfiné mű
ködött tinómul és behízelgő élénkséggel. 
Megint elmében volt Szombathy mint Ca- 
ste 1 dem o 1 i marquis, szintúgy mint T o 1- 
nayné (Lukréczia) és Bertbóty Anna (Tűe- 
obaldo) Közreműködtek még Szép (podesta) 
Balogh Árpád (San Carlo); Fehérvári Ottó 
i Rafael); Dezséri (Rappo vendéglős); stb. 
— Közönség megint szép számmal volt 
jelen.

I R 0  I) A L 0  M.

t'j k ö n y v e k . A F ra  n k 1 i n-Tá r- 
su la t kiadásában Budapesten újabban 
megjelentek:

I f jú s á g i  i r a to k  tá ra .  Az orsz. 
középtanodai tanáregylet megbízásából szer
keszti Dr. Kármán Mór. III. tüzet.

Tartalma: Görög regék. Cox György 
után az eredeti angol második kiadás sze
rint, magyarra fordította s bevezetéssel el
látta Komáromy Lajos, tr. Harmadik füzet. 
Ára fűzve 90 kr.

Közigazgatási döntvénytár. A kormány 
és kir. Curia elvi jelentőségű határozatai 
és szabályrendeletei: Bárczy István, Gr'in- 
wald Bernát, Dr. Kelemen Mór, Kilényi 
Hugó, Dr. Kogler János, Leövey Sándor, 
Dr. Kchnierer Gyula ésZliuszky Imre közre
működésével szerkeszti: Dr. Dárdai Sán
dor. II. folyam. Ára fűzve 2 frt.

Ezen gyűjtemény legnagyobb részben oly 
szabályreudeletek, sőt egyes concret esetek 
elintézése alkalmából felmerülő oly minisz

teri határozmányokat tartalmaz, melyek
természetszerűen a rendeletek tárában nem 
közöltetuek. Az összes auyaggyüjtemény 
az egyes szakminisztériumok szerint rende
zett tárgymutatóval vau ellátva, mely küny- 
nyü úitekiuthctésével e munkának gyakor
lati hasznosságot biztosit.

Találmányok könyve. Ismeretek a kéz
műipar és műipar mezejéről. 21—22. füzet. 
(III. kötet 1. és 2. füzete.) — .ara egy- 
egy füzetnek 40 kr.

Tartalma: A természeti erők és kihasz
nálásuk. — A természeti erők kölcsönha
tása. — A testek általános tulajdonságai.
— A szélmalom és a csavarhajó. — Az 
emeltyű és csiga. — A mérleg; a fajsúly; 
az úszás. — Az inga és központfutógép.
— Lég és légsürüségmérő. — A léghajó.

Világtörténelem. Dr. Müller Dávid kézi 
könyve, nyomán irta Mangold Lajos. 1-ső 
kötet. Ókor. 398. lap nagy 8-ad rét. Ára 3 
foriut.
t l t d u i c r  V i l m o s  könyvi, ' hivatalában 
(Budapest, Kalap-utcza 4. sz n ' jnt „Az ör
dög tia és a barom vörös er h r," t óval franczia 
regénye magyar fordításúnak IS. füzete. Ara 
•Jő kr. Ugyanaz előfizetést hirdet P e tő f i  Sándor  
összes költeményeinek harmadik képes diszkiad i- 
sára a költő arczképével, s SO, a szöveghez tartozó 
képpel ;i4 barom Ívnyi füzetekben. Ara a 34 fü
zetnek előíizetve 12 frt. Négy-négy füzetre 1 frt 
<>0 krajezár.
T á b o r n a k } -  é«t I ' a r s o l l  zenekereskedésé
ben megjelent „In dér Weidlingau ist dér Hím
mel blau," induló, kedvelt bécsi dalokból zongorára 
szerző Kotli Peren ez karmester. — Ára 50 kr.

1=  A „Kőzigiizgatasi Lapok" f. é. 7. szá
mának tartalma: Közigazgatási hatóságaink az ön
kormányzati szempontból I >r. Kunez jogtanártól.

A koldulás, kóborlás es munkakerülés rendé
szete. l»r. Fekete (léniától. — Külföldi szakiroda- 
lom. Az angol „Civil service" fejlődése és jelene.

Közigazgatási szemle. Küzigazgatasi döntvény
tár. Kiadó hivatala Budapest. Franklin-társulat. 
Klótizetési ara egy évre 10 frt, félévre 5 frt.

=  -Az. ősszehasonliló iroduloinlörléneli 
tanok" 22. számúnak tartalma: W esse ly , kriti- 
sebe Bemerkungeu zűr deutschen Uebersetzungs- 
kunst nebst 12 Horariscben Oden in deutscher 
Nachdichtnng — F an i H. de lieer. NederlanJ- 
sehe Bijdrage. — Petötiana XIII. (Cassone Ales- 
sandro. Pető ti da Piantieni.) — Wertlianes Ifi. 
Jakutdjslau. Petőti örmény- nyelven. -  Symmikta 
sat. rendes rovatok. Szerkesztik Dr. Brassay Sá
muel es lir. Melczl Hugó Kolozsvárt.

=  A „ \ asarnnpi Ijsag" febr. 17-ki száma 
következő tartalommal jelent meg: „A Vatikán 
műkincsei" (képpel). „Télen" költemény Dömény 
Józseftől. „Pusztai találkozás" elbeszélés Bak- 
say Sándortól. — „Két királyné: Margit királyné 
es Mária Pia, portugil királyné, Vikror Euianuel 
leánya." i2 arczképpel.) — Rutáéi falfestményei a 
Vatikánban: 1. A disputa. 2. Athénéi iskola. 3. A 
borgoi tűzvész. 4. Attila vereségeid képpel) György 
Aladártól. „Szciit-Peter templomának lépcsóze- 
tén" [képpel]. — „Résziét a Szent-Péter templo- 
mábol. „Tizenötéves kapitány" Verne regénye

„A Kisfaludy-tarsasag lü-ik kö gyűlése."
„A magyarok bilja Londonban." „Benn es künn" 
Karczolat. — Segédkönyvek a modern nyelvek ta
nulásához. Irodalom es művészet, stb. rendes 
heti rovatok.

A „Vasárnapi Újság" előfizetési ara negyed
eire 2 frt. a „Politikai l"jdonságok"-kal egyiitt 3 
frt. Ugyancsak a Franklin-társulat kiadó-hivatalá
ban [Budapest, egyetem-uteza 4-ik sz ] megrendel
hető a „Háború-Krónika" negyedévre a „Vasárnapi 
Újság"-gal 2 frt 50 kr.. a „Politikai Újdonságok"- 
kai 2 Irt.

== A ..Uazdisagi Al i nök" negyedik szama 
több nagyérdekii es állandó becsű közleményt tar
talmaz. Andrassv Gyula kir. mérnök ismerteti a 
Ferencz-csatorna történetet és ujia alkotását; Gonda 
Béla folytatja a uiagyarorszagi öntözések ismerte
tését. tolytat dagosan tárgyalván a veteményes 
kertek öntözését, két rajz kíséretében; a harmadik 
czikkben Duka Marczel kitűnő gazdasági Írónk 
folytatja megkezdett értekezését a kötött talaj 
mechanikai műveléséről, a melyben egy altala ja
vított szerkezetű mélyítő eke rajza is közölve van. 
A kisebb közlemények közül az egyikben röv den 
vázolva vaunak a hazunkban 1877-ben teljesített 
gazdasági mérnöki munkaiatok, a másodikban sa- 
licylsav alkalmazásáról szól a gyümölcs eltartására. 
A Temesvidéki Mérnök- es Épitész-Egylet tárgya
lásai után több közérdekű vegyes közlemény s a 
gabonáról és terményekről szóló tudósítás van még 
e szambán, a mely targyhalmaz folytan a rendes
nél fél Ívvel nagyobb terjedelemben jelent meg. 
A „Gazdasági Mérnök" megjelenik minden hó 1-m 
es 15-én másfél ívnyi tartalommal, díszesen kiál
lítva és rajzokkal illusztrálva. Szerkesztője: Gonda 
Béla. Előfizetési ara egy évnegyedre 1 frt 50 kr.; 
félévre 3 frt. Az előfizetések a kiadóhivatalba [Bu
dapest, nádor-uteza 14. sz.J küldendők. — Ajánl
juk e jeles gazdasági es műszaki folyóiratot t. ol
vasóink szives figyelmébe.

Az idő 6 órától reggel 6 óráig |___l be van 
kerítve.

Barcs-mohács irány.
Vegyes vonatok

Állomások 2sz. 12 sz.| 16 sz.
ó. p. ó. p. ó. !>•

Csatlakozások:
Buda indul 9 35 7 10 — —
Bécs „ 7 15 — —
Triest „ 7 10 10 30 — —
Kanizsa z 4 38 2 30 —

(érkezik 7 18 6 23 — —

Barcs (indul 7 28 7 15 —
IJarány indul 7 :>:> i 1)6 — —
Szigetvár „ s 39 s 4* — —
Szt.-Lőrincz „ 9 12 y 29 — —

(érkezik 9 50 10 14 —
Pécs (indul 10 — 10 34 622
Üszög indul 10 17 ln.')9 647
Ata 1049 11 37 7 30
Trinitás „ 11 - 11 50 7 43

, (érkezik 11 20 1215 s 08
VMany (imlu, 11 50 12 3i I 820
Német-Bóly indul 12 16 1 - s 54
Mohács érkezik 12 44 133 9 27

Csatlakozások:
Villány indul 11 35 “ f TE — —
Eszék érkezik 1 25 3 12 -- —
Szeged „ 12 Oö — —

Várakozik Mohácson.
A szomszéd pályán előforduló von.it- 

késésekuél a határállomásokon 1. és 2 . 
számú vonat 3 0  perczig, a 11. és 12. 
számú vonat pedig 6 0  pcrczig várakozik 
a rendes indulási időu túl.

2íT37"ilt tér*)

.S ik ló s ,  1878. február.
A „Pécsi Figyelő" ez idei 6-ik számá

ban közöltetik egy orvosi sz írnia, melyre 
egész Baranya figyelmét akarják halmoz- 
tatni, és mely borzasztóbb még az orosz 
eljárásnál is a törökök irányában; mert 
valaha egy örökös kiről mondják hogy 
mintegy 70,OK) forintot örökölt, ezen kis 
tömegből örökhagyó kezeléséért kifizetett 
334 irtot.

A számla közlése minden mellék meg
jegyzés nélkül engem nem ösztönözne a 
viszonzásra; de miután állitja hogy ehhez 
nem kell comentár és mégis keserű kifa- 
kadás nélkül nem hagyja jóformán az 
egész orvosi testület méltányos álláspontját, 
nem hagyhatom szó nélkül szinte szerény 
megjegyzéseimet a nyilvánosság elébe tárni.

A fő és legnagyobb bűntény, hogy 
utamért és eljárásomért egyenként 20 frt. 
tizetessék, holott 3 frt. is elég lett volna. 
Kérdem tisztelt czikkiró urat hová jutna 
az oly orvos, ki deczember és január zord, 
fuvatagos, esős idejében, éjjel, nappal, fa
gyot göröngyös utakon, hol alig mehet 
lépést 2 órán által oda, és ugyan annyin 
vissza, tehát 4 órán által teszi ki testét a 
folytonos rázás és időviszoutagság sanya 
rának, mely egészségének bizony uem ked
vez ; azután a betegnél a bűzhödt véres, 
genyes, folyadékot kiesipolja, mely fog
lalkozás nemcsak gyakorlottságot, bauem 
még erősebb idegzetet is kíván, a hólya
got kimossa esetleg a végbelet is kiüríti, 
a beteget tisztába téteti, maga is segít 
hozzá, hogy igy szenvedésének enyhet 
nyújthasson, ott tölt ágyánál ti—8 órát 
míg a hólyagot újra tisztítja hogy jövő 
megjelenéséig a beteg ne szenvedjen ezen 
testi baja által; hogy uapoutai 10—12. 
órai orvosi foglalkozását, mely által több 
oldalon auyagilag mondva, kárt is szen
ved, simplex 3 írtért pazarolja ott hol 
becsületesen honorálhatják és míg a hol 
dogult élt honorálták is. Hisz ily fizetéshez 
kell orvos seb isztudori rang után törni 
zúzni magát; ezt fuvarosom 20 forintos 
lovakkal még hamarább megkeresi. Maga 
az állam most orvos, sebésztudorokat ez
red orvosi ranggal és fizetéssel alkalmaz 
külön utazási átaláunyal, tudván hogy ha 
az orvos kellőleg nem dijaztatik nem is 
teheti egész leiékkel nemes föláldozó kö
telessége szabta eljárását, ha ezen 3 fo
rintos arány állna, akkor egy pécsi vagy 
mohácsi orvos csak 1 frt. 50 krt. érde
melne, mivel Pécsről, hol többnyire jó út 
van 21,, óra alatt kijöhet ugyan annyi 
vissza, egy órai tartózkodás a betegnél 
tészen összesen 0 órát. Már most ha ne
kem szinte orvos sebész tudornak 10 — 12 
órai időért sebészi eljárással együtt 3 frt. 
esik, ennek csak fele jár, ebből még le
vonandó volna a nem teljesített sebészi 
eljárás mondjuk pl. fele, maradna tehát 
egy pécsi orvosnak honoráriuma 75 kr. 
Hála a műveltebb kürnyülállásoknak ez 
szégyenünkre még nem történt a pécsi 
orvos dija egy kijövetért minimum 25—50 
írtig, mit mégis érdemel. Ugyan oly mód
ban logika nélküli czikirónak tervezett 
dija az éjjekre nézve, llasonlólag nem 
nagy logikát tanúsít iró a második dedtic- 
tioban, hogy népünk orvosi segéd nélkül 
kényszerül elveszni, ennek következtében; 
mert egy negyed telkes gazda hagyatéká
ból ha levonnak 300 irtot a telek rámegy. 
Már az igaz, decsak ha áll föltétel, mert 
ha */4 telekből 600 irtot levonnak az is 
pusztul, a Flórián szobra meghalja hogy 
12-őt Utaz óra, hozzánk lejön ebédre! ha 
valaki vászon helyett selymet visel, és 
nem teheti, vagyonilag megbukik. — De 
ez a '/* telkes gazda nem kivánja oly 
gyakran és oly mérvben az orvost kiho
zat ni ; hanem bejő az orvoshoz és igen 
csekély pénzzel tolgyógyitja magát sőt ha 
szegény, ingyen segélyben részesül. A nép 
tehát még 16 évi itt létem óta nem szen
vedett hiányt orvosi segélyben, sőt szám- 
talani papi és tanítói család kiket nem 
szoktam kUrtülni, díj nélkül nyert tehetsé
gemhez képest orvosi tanácsot és segélyt. 
Túlzott követelésem tehát mint láthatja 
még eddig senkit anyagilag meg nem ron
tott, és meg nem ronthat; mert nagyon is 
a viszonyokhoz van mérve követelésünk. 
A nép ezt belátja, és szívesebben még a 
javast is hagyja, és hozzánk fordul, miután 
azt jobban kell díjazni. — Mivel pedig a 
nép javáért oly nagyon buzog, szegény 
Viszló hitközségének, tehát a magyar nép 
egy részének elengedhetné tetemes lukma- 
hátralékát, mi az örökösnek nem nagy 
összeg, örökhagyónak emlékét pedig ál
dással tetézné. Nálunk is csak az fizet 
aki fizethet, azok tehát akik nem fizettek, 
nem is fizethettek, és annak perbeli be
hajtása több */4 telkes gazdát jobban meg
ront, mint az orvosnak nyúzó eljárása. 
Méltóztassék a községeket kérdezni mit 
követeltem Cholera járványkor 3 heti mű
ködésemért a sújtott községektől holott 
ezen cholera orvoslás mint tudva van, az 
orvosra nézve még életveszéllyel is jár? — 
Semmit.

•jEzen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
felelőséget a ezerk.

Hogy boldogult Belewáry F. úr meg
halt, illetőleg megszűnt élni annak hiszem 
a 76 évi kor jobban oka, mint az én kö
vetelésem, mert víg szívvel jelenteném 
gyógyulását, mint öröklő szomorodott szív
vel előre készen tartott halotti jegyekben 
kimúltál; ha gyógyul részéről legalább 
1000 frtos honorárium várna. Az örökös 
úr kétszer volt a betegnél látogatóba egy 
útját 6000 másodikát 800 forint készpénz
zel honorálta, tudom hogy nálam sem lett 
volna oly kifakadó és zsúgori mint örökös 
ú r ; ki subrosa legyen mondva majdnem 
három héten által senkitől tudakolá sze
gény pénzes uram bátyám hogylétét, csak 
az orvosnak kötelesség dictálta jelentésére 
jött a készre — a hagyatékra. Ha roéltóz- 
tatott engem a t. ez. közönség figyelmében 
ajánlani mire ugyan hála istennek nem 
szorultam én is magamat továbbra pártfo
gásba ajánlom Ígérve hogy ha még va
laha egy gazdag uram bátyám kezelését, 
mint vele öröklővel kezelnék, én a krö- 
züsi orvosi munkát és dijat álengedem 
neki, és magam a szerény hagyatékkal 
kielégitettnek nyilvánítom.

Ennyi csekélységem igazolására a töb
bit a tisztelt olvasó ítéletére bizoni.

Dr. Breiner Adolf.

N y ila tk o z n t .
T. Buday Béla káptalani mérnök ur 

uak azon a „P. F.“ 5 számában olvasható 
állítással szemben, miszerint a jan. 15-diki 
közgyűlésen megjelenésem után botrányt 
ugyan idéztem elő, de azt nem, hogy a 
leszámolás elhalasztatott, fenntartom egész 
terjedelmében azon előadásomat, mely a 
„P. F." 4-dik számában olvasható ; Buday 
urnák állását pedig a felülvizsgálati és le
számolási Ugytúiz a következőkkel illus- 
trálom :

Az októberi választmányi gyűlésen 
egyedül Buday ur és két falusi biró vá
lasztotta a felülvizsgálati eljárásnál jelen 
leendő urakat, mert kívüle és a két falusi 
bírón kívül, csak is a választottak voltak 
jelen a gyűlésen; a választottak közül pe
dig csak az egyik volt társulati tag, a 
többi kettő sem ártérrel sem meghatalma
zással nem birt. Buday ur szives a mon 
dott számban rólam beható észt és hasz
nálhatóságot feltételezni; de az októberi 
választmányi gyűlés jegyzőkönyvében egy 
szóval sem olvasható, hogy Buday ur a 
felülvizsgálati eljáráshoz engem is ajánlott 
volna képviselőül kiküldetni, vagy hogy a 
választásnak a közgyűlésig elhalasztását 
Indítványozta volna; magarészéről pedig 
egészen rendjében való dolognak veszi, 
hogy ő, az egyetlen mérnök az érdekelt
ségek között, a felülvizsgálati bizottságból 
kizáratott. Az octóberi gyűlésen megválasz 
tott egyetlen társulati tag a felülvizsgálati 
eljárástól éppen úgy maradt távol, mint 
Buday ur egy szóval sem nyilatkozott az 
elnöknek azon önkénye ellen, miszerint a 
deczemberi választmányi gyűlés határoza
tát szem elől tévesztve, a leszámolási bi
zottságnak némely okmányokat és térké
peket ezen leszámolásinak lenni kellő köz
gyűlésig ki nem adott. Buday ur nem 
veszi észre, hogy ezen okmányok egyike 
azon munkakereseti kimutatás, melyet a 
társulati mérnök az elkészült csatornáról 
készített, Buday mérnök ur pedig azon 
czélra vizsgált felül és látta el aláírásával, 
hogy a munka elkészültével a vállalkozó
nak járó második harmadrész fizetés ki- 
utalványozható legyen. Buday ur nem veszi 
észre, hogy e kimutatás már október vagy 
novemberben látta el aláírásával, és a má
sodik részlet a vállalkozónak szinte már 
november közepe táján lett kiutalványozva, 
mig a munkások még deczember 12-dikéig, 
a felülvizsgálat első napjáig is százszámra 
dolgoztak a csatorua különféle részeiben. 
Buday urnák tudnia kell, hogy azon ál
tala aláirt munkakereseti kimutatás még 
mai napig sincs — annyi sürgetésem da
czára — a leszámolási bizottságnak ki
adva, mert Buday ur is tagja a bizottság
nak. A csatorua átnézeti térképe más mér
téket (sealat) visel homlokán és más mér
ték szerint van rajzolva; holott a hosszszel
vény távolsági mértékének az átnézeti 
térkép mértékével egynek kellene lennie. 
A hosszszelvény mértéke, az átnézeti tér
képre alkalmazva, a plébániám birtoka 
melletti esatoruarészt 365 méter, az átné 
zeti térkép mértéke ugyanezen térképre al
kalmazva ugyanazon esatoruarészt 270 mé
ter, a kisajátítási terv pedig ugyanazon 
esatoruarészt 452 méter hosszúnak tünteti 
k i; Buday ur pedig három év óta az egyet
len mérnök a társulatban, és használható
ság tekintetében a választmánynak legelő
kelőbb tagja szinte már három év óta. A 
felülvizsgálati bizottság — lényegben — a 
talált ásást nem felső helyen jóváhagyott 
tervezettel, hanem azon keresztszelvény 
számzással és munkaszámzással hasonlí
totta össze, melyet a vállalkozó (más sar
kalatos keresztszelvények felállítása mel- 
ett) a társulati mérnökkel egyetértve, még 
a felülvizsgálati jegyzőkönyv kelte élőt 
egy héttel elkészített és a felülvizsgálati 
bizottságnak megvizsgálás, illetőleg a mun
kával való összehasonlítás végett átadott; 
és Buday ur mégis — természetesen a tá
volmaradással járó uem tudásból — e lap 
5-ik számának ezen felülvizsgálati káprá- 
zatot felülvizsgálatnak kereszteli, és a vál
lalkozónak ezen önmaga által saját müve 
felett eszközöltetett felülvizsgálatára ala
pítja vállalkozónak a társulattal szemközti 
követelése jogosultságát.

Lakócsán, 1878. február 16.
Sterba János,

a leszámolási bizottságban Neaman éa Bnday 
nrak tagtarsa.

Hirdetmény.
A csődhitelezők többsége” részéről 

F O G L E K  K. volt pécsi kereskedő ezég 
csődtömegéhez tartozó összes hold csik
kek és felszerelvények egy tömegben! 
eladására nézve árverés hirdettetik.

A venni szándékozó tartozik alulírott
nál Pécsett (Hunyadi utcza 1. sz.) a becsár 
10% ját, vagyis 500 frt. 76 kr. — lég- 
szeszvezeték nélkül 485 frt. 76 kr. — 
bánatpénzt folyó hó 28-ik napjának deli 
12 órajáig s á r t  a já n la t ta l  letenni.

Bővebb tudósítás alulírottnál nyerhető, 
a tárgyakat mindenkor délutáni 3 és 5 
óra között lehet — előleges jelentke/ és 
mellett — megtekinteni.

Péesett, 1878. évi február hó 21 éu 
K zuszlca K á ro ly ,  

ügyvéd, mint id. tömeg gondnok.

Nyilvános köszönő!.
Mindazoknak, kik boldogult, 

üzv. S Z A U T E R  B O RB AL A vég
tiszteletére megjelenni szívesked
tek, hálás koszi) ne tűket nyilvá
nítani őszinte köteleségiiknek 
tartják

H a lr iek k er  A u n a , 
S za n ter  G u sztáv .

9 ^  1 8 6 0 - b a i i

iC m e g g y b ő l égetett

m eg g yszesz
(Weighselgeist)

kapható 130 centiliteres Uvegekbíu

E lse r  J á n o s ,
fttszerkereskedésébeu

______ Pécsett, Széchényitér örtezen-ház.
NA G V T e K É M Z ......................

laptulajdonos.
I1AKSCH E MI L  KI S  J Ó Z S E F

felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

H i i r d e t é s e l r ,

Us. k. sz. Mohács-pécsi va«ut.

Ajánlati hirdetmény.
Az 1878. évi talpfa szükség

let fedezésére 10000 darab tölgv- 
talpfa szállítása kiadatik.

A szállítási feltételek az üz
letvezényletnél Pécsett betekint
hetek, hova az ajánlatok legké
sőbb f. é. márczius hó 9-én be
nyújtandók. 40 (3—1)
Pécsett, 1878. február hó 19-ón.

A Z Ü Z L E T V E Z E S T L E T .

K. szab. pécs-barcsi vasút.

Ajánlati hirdetmény.
1878. évi talpfa szükséglet 

fedezésére 9000 darab tölgv- 
talpfa szállítása kiadatik.

A szállítási feltételek az üz
letvezényletnél Pécsett betekint- 
éetők, hová az ajánlatok is f. 
h. márczius hé 9-én benyújtan
dók. 41 (3—1)
Pécsett, 1878. február hó 19-én.

A Z  tZ I .E T T E Z É N Y L E r .

Hirdetm ény.
Melynél fogva alólirott igazgatóság 

részéről közhírré tétetik, hogy a Szé- 
c h é n y i- té re n  fekvő

Czinderyféle egyleti 
házban

levő kávé-, sörcsarnok- és lak
helyiségek — a földszinti bolt

helyiségek kivételével — 
folyó 1878. év i O któber hó 1 töl
fogva ismét 6 egymásutáni évre

bérletbe adatnak:
a közelebbi feltételek az igazgatósági el
nöknél megtudhatók.

Pécsett, 1878-ik évi január hó 1 én. 
A p écsi tak arék p én ztár  

12 (15—3) igazgatósága.



Ép most jelent meg a 
k özkedvességü magya r 
felköszöntő könyv 3-ik 

kiadása.
I  .....  11,11 k .

Halljuk a szép szó t!

Megjelent s minden hazai könyvkereske 
désben kapható

H a l l j u k  a  sz é p  k i ö l ! Magyar 
hlkiiszöntő (toaszt) könyv, szerkesztették 
Wajdits József és Bátorfi Lajos. Harmadik 
javított és tetemesen bővített kiadás. A 
díszes keménykötésii könyvnek ára It. 1.80.

K a jla  l in k  v ig a d ju n k !  Közked 
vessceti dalkönyv, ötödik bővített kiadás. 
1 tt. 80 kr., diszkötésben 2 ft. 80 kr.

K a jla  Kuk v ig a d ju n k !  Magyar 
dalkönyv, olcsó kiadása kötve %  kr.

R a j ta  le á n y o k  m u la s s u n k !  
Mulattató kézikönyv, magyar hölgyek szá
mára gyűjtötte Wajdits József. Ára az 500 
lapra terjedő szinDyoinatu borítékkal ellá
tott könyvnek 1 ft. 60 kr. Aranymetszést! 
diszkiadásnak 2 ft. 60 kr.

R a j t a  p á r o k  tá u c z o l j a n k  ! La
katos -Sándor tánczköuyve díszes czimbo- 
ritékkal. Keménykötésii mű ára 1 ft. 40 kr.

l»r. R le g le r  M ór, ö n m e n t ő
vényméntékkel orvosok és mindkét nem
beli" betegek számára, ára díszes szinnyo- 
matu bóritekban 90. kr.

] ) r .  R le g le r  M ór. Az nlyezett 
idegezőuek vibapótlása, vénymindákkal 
orvosok és betegek számara, ára díszes 
szinnyomatu boritokban 00 kr.

D r. R le g le r  M ár. Onmentő és 
az elnezett idegezőuek visszapótlysa, mind- 
füzete egybnn kötve díszes szinnyomatu 
borítékban ára It. 1.60

Egy ta r is z n y a  o s to b a s á g .  Hu 
moristicus eszmék, ötletek, élezek egyve
lege, gyűjtötte Nevető Vilmos, több felfe
dezetlen tudomány professora, ára díszesen 
kötve 1 ft- 40 kr.

K e h e l l ia n g o k .  Újévi és névnapi 
köszöntések. Irta Hoff i ann Mór, díszes 
nyomain keménykötésben, ára 1 It.

V edd sz iv e m e t s z iv e d é r t .  Sze
relmi levelező könyv, szerelmes párok szá
mára, Szivélyesitől. Csinos borítékba kötve, 
ára 1 ft- 20 kr.

S zeg é n y b ő l lesz  g a z d a g , jó szám
vetéssel, gyors és xbiztos segítő minden 
adás- és verésnél. Ara kötve e díszesen 
kiállított zsebkönyvnek 00 kr.

I .e n o rn ia n d .  A bires czigánynő 
igazmondó kártyája. 32 színezett kártyá
jával magyar aláírással és szöveggel, ára

50 kr.
Á lniO ftköuyv, nagy, legújabb egyp- 

tomi 200 lapra terjedő, 600 képpel ára
50 kr.

W a jd i ts  J ó z s e f  .K é p e s  n ép *  
n a p tá ra '*  1878 kötve 50, fűzve 40, kis 
kiadás 20 kr.

Postai rendelések a levél vé
tele után azonnal teljesittetuek.

V n j d i t t t  J ó z s e f ,
könyvkereskedő

27 (6—2) X a g y -K a n iz s á n .

A siklósi takarék- és liitelegylet
r e n d e s  k ö z g y ü l é s e
Sild óson az intézet helyiségében 1878. é. feb

ruár hó 28-nak d e. 10 órájára
tűzetvén ki, arra a részvényesek az alapszabályok 49-ik §-ára 
való figyelmeztetéssel, mely szerint szavazati joggal azon rész
vényes bir, a ki intézet könyvében a közgyűlés előtt legalább 
három hónappal nevére átirt részvényét szelvényeivel együtt a 
pénztárnál szavazati jegy átvétele mellett leteszi, — meghivatnak.

Tárgyai a közgyűlésnek:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
-• A inérleg előterjesztése, osztalék meghatározása, és tt fel
mentvény megadása.

Egyszersmind közzé tétetik, hogy a 8330 ft. 81 kr. tiszta 
ii} ereséget kimutató, a felügyelő bizottság által megvizsgált mér
leg, és minden 2ő ftos részvény után (á ft. osztalékot indítvá
nyozó jelentés az intézet helyiségében megtekinthető.

Kelt S i k l ó s o n  február hó 3-án 1878.
2.1 (3—2) V u j i l u  J á n o s  elnök.

S Ó S - B O R S Z E S Z ,
általam javított kitűnő háziszer,

*fyors hatást eszközöl: Itheuma, estis, szaggatás, 
fagyás, fog-, fej- és fülfájdalmak, szemgyulladás, 
bénulások, stb. stb. ellen; sőt fog tisztító szerül is 
igen ajánlható, mennyiben a fogak fényét elősegíti, 
a foghust erőshiti, és a száj tiszta szagtalan izt nyer 
a szesz elpárolgása után, valamint fejmosásra a haj- 
idegek erősbitésere és korpától megtisztulásra is.
S3& Használati utasítás magyar vagy német nyelven 
bizományosaim névsorával, minden üveghez mellé
keltetik.
Á ra  egy  n a g y  ü v e g g e l KO, k is e b b  10 k r .

É L E T -  I T A L,
kitűnő háziszer,

váltó és nmcsárláz, bél- és gyomorgöres, cpeinger, 
hányás, tengeri betegség, vizeletszornlás, álmatlan- 
. ság, stb. ellen.

A ra  egy n ag y  ü v eg g e l <iö, k is e b b  5 0  k r .
B R Á Z Á Y  K Á I i B f  Á W , nagykereskedő.

Budapest, iroda és központi főraktár országút 24. sz.
T O K O K  J Ó Z S E F , király -utcza 7. sz.

1 ideiem as üveghez mellékelt utasításokban felsorolt bizományosaimnál. 
R a k tá r a k :  Pécsett: M u ld ln l  L u l t á c i ,  N e u m a n n  J I .,  K o v á c s ié n  K ., 

T r e b i t s c l ie r  J o s e f a ,  Z u c k e r n ia u d l  A ., M ick l K ., H lau - 
h o r u  J . ,  S im o n  J . ,  O b e tk ó  Z s ig m o n d .

Nagy Kanizsa: F e s s e l l ia te r  J ó z s e f ,  Z e rk o v iU  W . é s  R o a e n te ld  A. 
Dárda: E z ln g e li  K áu d o r. Dombóvár: F a u n a  A d o lf  37 (3—1)

B ever M. és társa
B é c s i b ő l

vászon és fehérnemű
menyasszonyi kelengyék és fehérneinüek nagy telepe,

• eécwett, S íéeliényi-tér R lb»y k«v«h«a *rk « y «  »•»**
(W eidinger Ferdinánd könyvkereskedése m ellett).

Főraktár Becsben, Spiegelgasse II. sz.
Tisztelettel értesítjük a n. é közönséget, hogy a z idén is m f r  r  -i —

X̂ écsett, csak zeöttícL xd-oxe, nokiaz-
letet

melyben áruink ugyanazon gyári árakon mint bécsi é . jll- iny0,s ig i által magának kivívott.
Az elismerés melyet “ égUnk m," ^ n ĵy it'emelünk ki hogy minden nálunk vásárolt s tetszést nem nyert 

v a g / t í n t e l j e S  T k a lm a S " r ín e m c s a k  k i e s é s ü k ,  hanem kívánatra az érte űzetett teljes pénzösszeg vissza is

aJatÍk' Ezen önkénytesen elvállalt kötöttségünk biztosítékul szolgálhat minden vevőnek:
lelkiismeretesen jutányos arainkért.

( B é e - i  g y á r i  a r a k !

Teljes meiinvaszonvi felszerelések 250-~0()(Hrt ig készletben y annak,
Métermennyiségért és minőségért - í ^  ^  ou/’ala'

tetik. Megbízások bécsi gyárunk szamara cllogadtatn i< es a J
" — Ó V Á R I A R A K E R T , TK

1
A H J E  G Y Z E K :

tucat gyolcs zsebkendő 95 kr., tt 1.40 Cbiffou női, úri febéruemliekuek á 28 kr- 
-- tói 40 krig méterenkint.

Asztalterítők minden nagyságban */,- - 
15/4-ig 3í/3 legjutányosabb árakon. 

Gyoles-damaszt-garniiura 6 —24 sze 
mélyre nálasztékbau és rendkívül ár 
értékű.

"1.70 —  4.
'/.s tucat gyolcs batiszt kendő 2 fr., 2.—, 

3—6 frt.
‘/2 tucat angol batisztkendő divatosb szí

nes körzetekkel, beszegve és megmos
va 1.25

1 darab zsebkendő a legfinomabb iranezia 
Uvegbatisztból, bármily kézzelhimzett 
betűvel lyukason beszegve 80 kr, 1.20.

1 darab 30 röfög vagyis 23 */» méternyi 
jó házifonás-gyolcs 6.50, j.:é), •
darab 30röfös 4 . és

K ői in g e k .
Cbilfon íugék 1.10 — 1.25

„ szép bimvarrással frt 1.75 
Egyszerűek, gyolcsfüzőingek frt 1.50r— ’ v , t-gyszerues. gyon.oiui.uiu,,*..* ... ..

4 és vagyis i.3#/j Flizóingek, kézi hímzéssel frt 2.50 
méternyi legszebb szilléziai gyolez 10 ^  jngek , hollandi yagy nehéz r 
frt 11.50,12.—,12.50,13.—,14.— burgi gyolcsból, elől nyilassal vág

ruui
^  _____ 7 __  v jy  a
vállon gombolya kézbimzéssel trt 2.80 
2.30

Finomabb női ingek hímzéssel 3.;>0, 3.75
4.—, 4 . 2 6 ..........................................

Legfinomabb női ingek különféle 3 80, 5

1 darab 30 röfüs % széles vagyis 23 /2 
méternyi legfinomabb sziléziai gyolcs 
15 frt. 16.50

1 darab 50röfös % széles vagyis 39 mé
ternyi valódi hollandi takács iunka 21 
frt, 23, 25. 28, 30,37,42,50.

1 darab •/, és 6/t valódi rumburgi gyolcs 
54 röf vagyis 42 méternyi legnehezebb 
minőségű 22 frt tói egész 00 frtig.

1 tucat gyolcs törlőkendő 18 röfös teljesen 
4 frt 50 krtól 12 frtig

1 tucat gyolcs asztalkendő 4 frt. :>.50,9.—
1 darab */,j széle# lepedő-gyolcs szegés

nélkül 6 lepedőre 15 írttól í 8 frtig. ------- ------------ , .
darab »/t széles lepedő-gyolcs szeges fjimzett garmrunggal vagy Phűével di- 
aéikttl 6 lepedőre 18.50, 21 frtig. szítve irt ^.jO.

Nagy választék úri- és női fehér és színes harisnyákból,

BEYER M. és TÁRSA
Pécsett, Széchényi-tér, Ribtiv kávéház erkélye alatt, Weidinger könyvkeresKedése mellett.

■.g őkr-.í

N ői n a d r á g o k .

Egyszerűek 90 kr.
-Szép egyenes szegésekkel frt 1.20 
Hímzett ékzetekkel és ábráiul munkával 

1.80, 2.10, 2.50, 3 .--
udbui*, ,CHvu„.v ................. .. Zsinór barcbetből, sima 1.60 1.75

1 darab »/4 széles lepedő-gyolcs szeges ífimzett garinrungg_al vagy lenével
. . .  1 * 2.7í)

N ői a ls ó  s z o k n y á k .
Egyszerűek Irt 1.2<J, 2.
.ló Chitfonból, ábránd munka 2.50, 3.50 
Hímzett ékzetekkel 3.50 — 6.50 
Uszályos ruhák ábránd munkával, ékze 

tekkel vagy anélkül 4.50, 5 —, 6 — 
7.50, y.—

I Alsó ruhák zsinor-barcbetbői, sima 1.5<J,.
2.—, 2.50

Hímzett garuirunggal vagy Piquével dí
szítve 3.50, 3.80

N ői h á ló  te lö ltö k .
Jobb Chiffonból, egyszerű 1 frt.

„ „ ábránd munkával 1.60
Finom „ hímzett éki-ettel 2 —450 
Zsinor-barchetból, sima i.20, 1.75, 1.90 
Hímzett garnirunggal vagy Piquével dí

szítve 2.90, 3.20

U rl in g e k .
Legjobb angol Gbiffonból sinja vagy ráu- 

cos 1.75, 2.50,2.75, 3 —
Jó hollandi vagy rumburgi vászonból

2.80, 3-80, 3.60, 4.—

E r i  a ls ó  n a d r á g u k .
Legnehezebb rumburgi vászonból 1.50 

1.80
Legnehezebb rumburgi vászonból, fran- 

czia Corsettel és gombokkal 1.80, 2.20.
rendkívül olcsó árakon.
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Eladó cséplőgép.
Szigetvártól fél óra távolságra 
fekvő Bodorfa pusztán, egy jó 

karban levő

6 lovas zsákoló cséplőgép
járgány nyal együtt eladó, á r a  
5 0 0  fo r in t .

A tulajdonos lakik Pécsett, 
Yörösmarty£utcza 1-ső szám.

Dr. PLENK A. „ANTICATARRHALIKUMA“
a nyákhártya mindennemű hurútja ellen,
E tudományos alapon készített thea a leghasznosabb füvek és gyökerekből üssze- 
gylijtetett a gége, légcső, hörgők, tüdő, gyomor és belek mindennemű hurutos 
megbetegedése ellen, csodaszert! hatással bir, továbbá a húgyhólyag, méh hüvely 
hurutai ellen egyáltalában vértisztitMag hat. Fölöslegesnek tartjuk a dicsérő bizo
nyítványok felsorolását, mert bárki rövid idő alatt biztos hatásáról meggyőződhetik. 
4 vagy 6 heti használása rendesen elégséges megavult betegségek ellen is.

X n g y  4’hoiiihk á r a  8 0  k r . k ic s ié  4 0  k r .
1IASZXÁEÁS1 MÓD:

A nagy csomag tartalma 8, kicsié 4 egyenlő, húsz grammos részre osztatik; egy
liter forró vízbe adatik és főzetik. Miután lesziireték napontaily rész

3 adagban melegen vétetik. Egyidejű vérpökés alkalmával hidegen vehető. Aki 
kemény-székben szenved minden adaghoz l deka szenualevelet adjon, vagy pedig 
ami még jobb kristélyt használjon.
Ezen szer használása alatt a bortól valamint a savagyu, puffasztó és zsíros étkek
től tartozkodui kell. 38. (6—1)

E g y ed ü li r a k tá r  P é c s e t t  K o v á c s  M ihály gyógyw zerészuél*

Nyomatott Taizs MihAlyná! Pécset* 1878.




