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Elő fize tés i d íj :
Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 t'rt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
.Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Pécs, 1878. julius. 27-én 30-ik szám.
.........i— m i ae*

H ir d e té s e k  á ra :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 8krt 
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  Iro d a :
Fereneziek utezája 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 budai külvárosban, Böbm 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 2. szám alatt.

Polgárok!
.4 p c e sy á r o s i I N - a s  fü g g e t le n s é g i  

p á rt

100-as bizottsága
f. év i j ú l i us  h ó  2 ő -é n  ta r to t t  ér* 

te k e z lo té b e n

Irányi Dánielt
egy h a n g ú la g  P é e s , az. k tr . v á ro s  
o rszá g g y ű lés i k é p v is e lő jé n e k  k i 
je lö lte .

Felhivatnak tehát a város mind
azon független választó polgárai, kik 
I r ány i  Dá n i e l  zászlója alá sora
kozni kívánnak, hogy a f. évi Jii- 
I i i i s  2S-án, azaz vasárnap d. u. 
5 órakor a H a t t y ú  teremben ez 
érdemben tartandó közgyűlésen meg
jelenni szíveskedjenek.

Kiiiionfay János,
pártelnök.

A „Mea eulpa.“
Taray Andor beszámolt.
Betanulta a „gyónás“-t és őszinte meg

bánással vallotta be a jelen volt választók 
előtt bűneit, melyet mint „disz mameluk" 
a kormánynyal együtt követett el. Részt 
vett a kormány örömeiben, — részt annak 
minden a nemzetre súlyos terhet rovó tet
teiben.

T" üt a vezeklés napja — s mellét 
verve várta az absolntiót.

Az elegiai hang, mely a szívhez szólt; 
a töredelmes vallomás, mely a beszámoló 
égisz lényén elvonult s a jelenvoltakuál 
méltó szánalmat idézett elő, — nem voltak 
képesek, a hallgatóságra hatva, egy árva 
.helyeslő-* szócskát sem kiesalui.

Borzasztó lehetett a helyzet — a néma 
tömeggel szemben.

Á bünlajstrom súly* s vétkeket tartal
mazott, melytől nem tudott senki szabadulni, 
s a mentség oly silány volt, hogy figyel
met sem keltett.

Taray beszámoló beszédében nem ha
tolt be a fontos kérdések taglalásába, — 
mert ahhoz vajmi keveset látszik érteni; 
nem húrozol* érvekkel, nem logikával — 
miután ezzel az el'eukezőről győzte volna 
meg a polgárokat. Csak felületesen említve 
mindent, -— elcsépelt, valótlan tbemákkal 
igyekezett a kormány eljárását igazolni.

A mi Tiszának, — a híres sophistának 
nem sikerült, hogy sikerült volna az Ta
rajnak ?!

N a g y  bűnöket — csekély mentséggel 
nem lehet jóvá tenni !

A l e i t  Tisza beszédében hazugságnak 
keresztelt a közvélemény, — ugyanazt ke- 
iesőbb szónoki tehetség- és oratori képes 
seggel mondotta el Tarav. A tartalom, a

T Á R 6 Z A .
Fővárosi tlircza.

Budapesten boldogok az emberek. 
Boldogok, amennyiben szemlátomást tanúi 
lehetnek a lőváros gyarapodásának; s 
boldogok, a mennyiben saját jólétüket elé- 
mozdithatják. Tény, hogy erre itt könnyeb
ben találkozik alkalom, mint bárhol egye
bütt , Magyarországon. Aki élelmes és 
szemfüles, bizonyára megleli a konezot s 
aztán nem törődik a világgal. Régi isme
rőseim mindnyájan nagyurak; mindnyájan 
hízásnak indultak s pompás színben van
nak; Boszni a  miatt nem pótlekednek s 
legkisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy 
politikával vesződjenek. Nálunk már divat, 
hogy a hazafiság csak az éhségig tart; 
ha valakinek betömték a száját, âkkor 
aztán minden jóra fordul és meggyőződés 
meg elv teljesen elenyésznek.

Ami az elsőt, a főváros gyarapodását 
illeti; noha lassú az, mégis szembe ötlő. 
Mindenütt csiuosodás és tinouiulás voiya 
magára figyelmünket; sőt még a 1 erez 
város legrejtettebb zugjaiban is, ott, hol 
a zsidóság legszegényebb osztálya süiU 
tömegekben lakik, napról-napra nagyobb 
bódításokat tesz a tisztaság. Oly szeren
csés mozzanat ez, mely valóban örvende
tesnek mondható. A tisztasággal karöltve 
jár az egészségügy javulása, amire mint 
átalánosan tudva vau, nagyon rászorult 
Magyarország fővárosa. Előmozdítják azt 
a szerencsésb egészségügyi intézkedések, 
aztán az ntezák és városrészek tágulása 
meg szélesedése minden irányban. Való, 
hogy e szélesedés sem jár mindig teljes 
haszonnal. Megvannak például a szép bá-

mentség, a bűn ugyanaz; csak a szavak, 
a hatásra számító mondatok változtak és 
igy a kudarcz is csak ugyanaz lehetett.

Taraj-, ki egy jobb jövőnek reményé
ben vált meg választóitól, kénytelen beis
merni, hogy a fontos feladatok, melyekre 
a kormánypárt s igy ő is vállalkoztak, 
szerencsés megoldást nem nyertek, s remé
nyét nem elégítették ki.

Az Ígéretet tehát megszegték, mert 
nem volt erejük, szilárdságuk a mellett 
törbetlcnül küzdeni. S a programmbeszéd ?!
— Csak ámítás volt.

Számos és fontos nehézségek állottak 
útjában a kormánynak — elismerjük; de 
elismerjük azt is, hogy euuek a kormány, 
mely csak úgj' fél vállról becsmérelte az 
életbe vágó kérdéseket, — s nem bírt elég 
erélylyel, nem képességgel, ez ügyet sem 
Ígéretéhez, sem a nemzet kívánalmához 
képest megoldani — volt egyrészt az oka.
S ez az, a mit mi a kormánynak megbo- 
csájtani képesek nem vagyunk.

A könnyelműséget ismerjük mi el sú- 
lj'os biiniil egy oly kormánynál, mely érezve 
tebetleusegét ily nehéz feladatok megoldá
sára oly hetykén vállalkozott,

Voltak nehézségek, — és ha ezeket 
eltüntetni nem lehetett volna, a miként 
hogy módjában volt a kormáuyuak az el
lenkező, úgy e nehézségeket csak a kor
mány tájékozatlansága és gyáva politikája 
teremtette, ez okozta a sikertelenséget, ez 
szerezte meg nekünk a nyomorúságot.

Azt mondja Taray — a sikert a jö
vőtől várja. Ez több mint hiú remény, — 
ez pbrazisokba burkolt absurdum. A siker
nek nyomban kell meglennie — s az ered
mény az, a mit a jövőtől várhat. A jövő 
fogná megmutatni, váljon az elméleti utón 
elért szép siker (?) a kiegyezés — meg 
fogja-e teremni a hozzá fűzött reményeket, 
váljon dús lesz-e eredményekben. De a hol 
már czáfolhatlanul ki van mutatva, hogy 
a sikerült kiegyezés rósz, — ott jó s ke
csegtető eredményt várni esztelenség.

Ma már csodák — nem történnek.
Nem a pártviszály, mely nem létezett, 

de ha létezett volna is, nem képezhetett 
akadályt oly óriási többséggel szemben; 
nem a keleti kérdés voltak a nehézségek, 
melyek a kormányt egy önálló bank és 
vámterület kivívásában akadályozták, vagy 
ha ez nem volt lehetséges, egy jobb ki
egyezés kieszközlésében gátolták.

A kormánynak nem volt határozott 
politikája, állása, nem volt józan terve, a 
mely mellett a végletekig küldhetett volna,
— hanem mert puszta kézzel, a fontos 
kérdések cbaoticus ismeretével, lépett ki 
a klizdtérre, oly ellenséggel szemben, mely 
a vívásban — a bauk- és vámkérdésben 
éveken keresztül gyakorolta magát, mint 
az osztrák kiegyező párt.

Ez volt a nehézség, — melytől a kor
mány fiasco nélkül nem szabadulhatott, — 
s igy meg kellett kötnie „találomra" a 
kiegyezést.

Nem primitív képzettség, puszta szó
noki cbarlataneria, nem teljes tehetetlen
ség, melyhez még könnyelmű rendszertelen 
sée; iáml. jellemeznek e<rv kormánvt, melv
zak, de nincs aki lakja és főleg a távo
labb fekvő városrészekben üresen és he 
zárva állnak a boltok; sőt még a fősu- 
gáruton is nem egy ezég van teljesen 
árván. A fősugárut B u d a p e s t  egyik 
méltó büszkesége pompás látványnyal 
kedveskedik nappal úgy mint éjjel. Kép 
zeljlik magunknak azt a hosszúságot, mely 
a helybeli barátok utezája templomától a 
főtéren át a királyuteza végső végéig ter
jed, és tudni fogjuk, hogy mily kiterjedésű 
az a sugárút. Szélessége pedig nem cse
kélyebb mint a mi főterünké. Két oldalt 
pompás és kényelmes gyalogúttal vau 
ellátva, melyeket fasorok választanak el 
a lovagló úttól; közepén húzódik a széles 
kocsiút, melyen a különböző fogatok és 
társaskocsik közlekedése folyton tart. Szebb- 
nél-szebb paloták szegélyzik s a uyolcz- 
szög meg a szökőkutak tere méltó keret
ben pompázik. Való az is, hogy nemcsak 
telkek álluak itt üresen még, hanem egész 
utczák, melyek például a sugárúttal köz
lekednek vagy azt metszeni fogják; de 
azért mégis gyönyörködtet, mert a már 
meglevőkből magunk elé képzelhetjük tel
jes valódiságában. Hacsak a később niu 
laszthatatlanul megkívánandó egyöntetű
ségnek rovására nem lesz, a rajta elterülő 
bérbázak és paloták változatossága jól esik 
szemünknek. Legelső sorban a műcsarnok 
int megállapodásra ; nem nagy épület, de 
annyival Ízlésesebb, finomabb és minden 
részletében átlátszó könuyüdségről tauus- 
kodó. Szint ily kedves és kecses a mellette 
levő képzőművészeti iskola, mely azonnal 
elárulja, hogy művészek teremték művészek [ 
számára. A szomszédságban találjuk a, 
magyar államvasut palotáját, mely azokuah 
már jóval terjedelmesebb és erősebbnek |  
is látszik; tornyai jobbal illenek rá, mint |

nagy és vitális kérdések megoldására vál
lalkozik.

Határozott alap, szilárd talaj, a fontos 
kérdések majdnem csalhatatlan ismerete 
és ernj'edetlen kitartás kell a nagy mun
kák véghezvitelére.

Az a kormány, melynek csak bizalma 
és hite volt — mint Taray mondja — az 
Űzhet „anyám asszony- politikát, kunyerál- 
hat alamizsnát és antichambrirozhat az 
osztrák miniszterek ajtaja előtt, — de nem 
tolhatja fel magát puszta clkapatottságból 
nagy és monumentális dolgok megállapí
tására.

Kein Brúder im Spiel.
Ha mellettünk volt a jog és igazság, 

miért engedjünk és engedtüuk éppen mi?! 
Miért nem az osztrák?! Ezt fejtse meg 
Taray.

Vagy az osztrákok előtt nem ugyan
azon nehézségek állottak?! S ha a keleti 
kérdés lidérez nyomása nem birta őket 
engedékenységre szorítani, miért kénysze- 
ritett volna ez éppen minket?!

Az egészet csak a kudarcz elfátyolá- 
sára gondolták ki. Ezzel akarták a vere
séget, teljes tudatlanságuk fényes bizonyí
tékát takarni.

S ezért kell a nemzetnek viselni a 
terhet, — a nélkül, hogy felelőségre von
hatná őket?! S ezért támogassa a nemzet 
a kormányt?! Ez több volna mint öngyil
kosság !

Beismeri Taray is, hogy az osztrák 
kormány megszegte adott szavát és kor
mányunkat azon helyzetbe jnttatá, hogy 
újra alkudozzék vagy mondjon le állásáról.

Itt kezdődik a humbug.. . .
A tudálékos ember, ki daczára kép

zelődésének csak felületes és „Scbvindler,® 
— csak humbug és szédelgés által bírja, 
magát fentartaui s csak ez által emelked- 
hetik.

A kormánynak le kellett mondaui — 
ez természetes. Egy oly kormáuyuyal, mely 
őt megcsalta, kijátszotta, — tovább nem 
alkudozhatott.

Es mégis mi történt e nagy bű-hóra?!
Az a kormány, mely önérzetből mon

dott le, nemcsak hogy újból megmaradt 
és folytatta az alkudozást — mondja to
vábbá Taray — hanem ez alkudozás al
kalmával még annyi sikert sem volt képes 
elérni, melyet az első alkalommal óhajtott.

De azért Taray hűséges mamelukként 
támogatta továbbra is a kormányt, — . . .  
és mily megindulással mondja a „mea 
culpá"-t.

S va'jon miért?!
Mert az ő „bölcs" és „mély" belátása 

szerint nem volt hazánkban állarafértiu, ki 
a létező helyzettel szemben több és nagyobb 
előnyök kivívására képes lett volna.

Szép az öndicséret, — de . . .
Nemcsak államférfin, — hanem egy 

egész párt létezik és létezett akkor is ha
zánkban, kik, az igaz, nem vállalkoztak 
volna a káros alkudozás folytatására, de 
ép ezért, mert más, határozottabb alap és 
kellő ismerettel léptek volna a küzdtérre 
több és nagyobb előnyök kivívására ké
pesek lettek volna.
a magányzók házaira, kik indokolatlanul 
a középkori divatot akarják majmolni. 
Lejebb, midőn már sokat haladtunk, anél
kül, hogy házak mellett haladtunk volna, 
kies nyaralók következnek. Ezek többnyire 
nagyon szeszélyes alkatuak ; némelyek 
megközelítvén a barok-stilt. Mentségül 
számukra felhozhatni, hogy a városliget 
közetlen közelében terülnek el, tehát nin
csenek oly szigorra kárhoztatva, mint azok 
a házak, melyek a kertek disze nélkül a 
sorfalat fentartják. Az utolsó villákat már 
lombozat árnyalja: a városliget hatalmas 
jegenyesora, mely a mindinkább sűrűsödő 
erdőcskét is szegélyezi. Itt aztán a sza
badban vagyunk és kedvünkre sétálhatunk 
a tó partján; a sürü berkek közt, vagy 
künn a réten, mely már a Rákosig hú
zódik.

De nem kevésbbé érdekes itt a lát
vány este meg éjjel. A zsiuóregyenességü 
út lámpáit meggyujtják s ha végig tekin
tünk rajta, láugözönben fürdik szemünk, 
mely a távolsággal arányban keskenyül 
8 utoljára tüzoszlopbau olvad össze. E 
gyönyörű látvány, — igaz — kisebb mér
tékben ismétlődik a kerepest nton és a 
váczi körúton. Mindkettő emelkedik s egyre 
szebb arezulattal üdvözli az idegent. Azon 
a nemzeti és népszínház emlékszerü palo
tái válnak ki a nagy háztengerből; ennek 
mintegy zárfalánl az osztrák államvasut 
társaság újon épült indóháza fejezi be a 
sort. Alig találhatni ebhez hasonló épületet 
az egész fővárosban. Karcsú tornyaival, 
egymásra szögellő bosszú fedélzetével, mely 
a középhajót helyettesíti; fehérrel tar! ázott 
vörös tégláival ez épület valódi disze a 
fővárosi építészetnek és úgy tűnik elő, 

jmiutha czukorból volna. Belül kényelmes 
én oly ügyesen van berendezve, hogy

Ha létezett nehéz helyzet, melyet Ta
ray egész beszédén át mentségül hoz fel, 
úgy ez a keleti kérdés. E helyzet kényes
ségét elismerte az ellenzék és pedig a füg
getlenségi párt, — de nem fogadta, nem 
fogadhatta el azt mentségül. Sőt ép a füg
getlenségi párt volt az, mely látva a kor
mány jogfeladó hátrányos műveleteit, -— 
még ez egyedüli mentségül használt sző
nyeget is ki akarta húzni lába alól s lc- 
álczázni a kormány eljárását. Ott vau a 
provisorium kérdése, mely az országgyű
lésen akkora port vert fel. A kormány csak 
két havi provisoriumot kért, — a függet
lenségi párt két évi provisoriumot akart 
neki adni.

S váljon miért ?
Talán a kormány iránti bizalomból ?
Nem.
Jól tudta a függetlenségi párt, hogy 

a keleti bonyodalom lesz a kormány ment
sége, ezért meg akarta tőle fosztani, s ez
zel megmutatni egyúttal, hogy két év múlva, 
a midőn a keleti (kérdés talán mélyen szu
nyádul (og ismét egy időre, sem lesz ké
pes a kormány az általa követett alapon 
a nemzet anyagi jólétének felvirágoztatá
sára nagyobb, vagy egyáltalán hasznosabb 
eredményeket kivívni.

De Taray mindennek daczára nyalta 
a kormány teuyerét s bár egy inuukájában 
vallott elvével ellenkezőleg lett a baukkér- 
dés megoldva, azért ő nem szavazott ellene, 
mert szerinte oly kérdés volt ez, melyet 
megoldani okvetlen kellett és melynek meg
oldását elhalasztani nemcsak káros, hanem 
veszélyes is lett volna. Hogy miért? azt 
Taray maga sem tudja, — elég az, ha e 
szép szavakat tetszetősen felhozta a jelen 
voltaknak és reá mondta, hogy „mea 
culpa." . . .

A vámterület kéidésénél Taray oly 
elveket hangoztat, melyekkel csak azt iga
zolja, hogy nem ért hozzá, mert azt állí
tani, hogy nálunk az iparos és földbirtokos 
osztálynak érdekei, szemben a nagy ipart 
Űző, de kevés nyers terméket prodneáló 
külfölddel, jelesen Ausztriával — ellentéte
sek lennének, még állítani is merészség.

Azt elhinni, hogy Ausztria, mert csak 
ez fordulna, ha igaz, repressaliákhoz ön
álló vámterületünkkel szemben—csak azért, 
hogy rajtunk buszút álljon, megvámolná 
nj'ers termékeinket, melyre ölj' égető szük
sége van, s mely nélkül csak ipara hanyat- 
lanék — még a laikus sem képes. Az az 
Ausztria, mely annyi ideig kunyorált, hogy 
a román gabnavámot törüljük el — nem 
lehet oly esztelen, hogy maga vessen vá
mot a mi gabona nemeink és egyébb nyers 
terményeinkre.

Az önálló vámterület tehát nem hozná 
ellentétbe a földbirtokos és iparosztály ér
dekét egymással, mint ezt Taray tudatlan
ságában áMitja, hanem igenis megtartaná 
nyers termékeinknek a külföldi piaczokat 
és versenyképtelenekké tenné a külföldi 
iparczikkcket a honi iparczikekkel szemben.

Az önálló vámterület alapján tehát 
nemcsak hogy iparunk emelkednék, — de 
a finaueziális eredmények szép összeget 
nynjtanának a deficit fedezésére.
minden szaknak, minden osztálynak külön 
folyosója s külön hivatala áll rendelkezé
sére az Ugyesbajos embereknek, s átalán 
az utazóknak. Külsejével bizonyára fölül
múlja Bécs legszebb indóbázait.

így terjed és szépül az ifjú Budapest, 
s bármennyire haladjon is a műveltségben ; 
környéke és vidéke mögötte maradni nem 
fog. Bizonyára nem sok város dicseked
hetik oly sok áldásával a természetnek, 
mint Budapest. A Duna, s rajta a Mar
gitsziget, a budai hegyek környezik és 
alkotják kiesebb pontjait; s ezek kilátás 
gyanánt is a legvonzóbb pontjai a lakos
ságnak, főleg az új s magasan fekvő há
zak lakóinak, kik a begyek körvonalait 
oly közelről látják, a hegyi levegőt any- 
nyira óhajtják.

A nyári saison egyhangúsága köze
peit is találtam szórakozást és szellemi 
élvezetet, miként igazi nagy városban már 
elmaradhatlan ez. A műcsarnok kiállításá
ban uj képeket láttam, s a zeneművészet
ből is kijutott, mennyiben a Siposs Antal 
híres zongora- és énekiskolájáuak tanít
ványai ottlétem alkalmával tartották há
romnapi vizsgálati előadásukat a városi 
vigadó kistermében. Oly tanítványok, fink 
és leányok, kik közül némelyik kész mű
vésznek is beválnék. Két kézre, négy kézre 
és nyolez kézre adtak ők elő zenemüveket 
a zongorán és a kitünőbbek két éremre 
— egy arany és egy esttst éremre verse- 
njeztek, kizárólag magyar müvekkel. Or
szágos kapaczitások, milyenek Erkel Fe
renci, Volkman Róbert és Zimay László 
szerepeltek versenybirák gyanánt, akik 
az aranyérmet a tizennégyéves Péterfi 
Sándornak, az ezüst érmet Krivácsy Ilon 
kisasszonynak Ítélték oda. Szülék, kik 
gyermekeiket kiváló zongora — vagy

Taray csak úgy oda vetőleg milliókra 
teszi a hasznot, melyet a kiegyezéstől vár
hatunk, mig az ország ezzel szemben csak 
csekély terhet vállalt el a 80 milliós adós
ságból.

Hogy az a nagy haszon hány ezer 
forintra száll majd le, azt a jövő meg fogja 
mutatni, — de hogy az osztrákok elég 
okosak voltak ezen képzelt haszonért, — 
24 millió biztos árt követelni, — bizonyára 
nem az ő, hanem a kormánynak hiszé
keny és tapasztalatlan politikája az oka.

Jobb ma egy veréb, ha biztos, mint 
holnap egy túzok, ha bizonj'talan — gon
dolja az osztrák, és igaza van.

Hát a Lloyd társulat subventiója ?! — 
Taray szerint nem is áldozat, — és talán 
az osztrákok hígvelejüségének lehet beszá
mítani, hogy ezt ők nyereségnek számítják 
be?!

Minden szó. mely Taray ajkáról el
hangzott, s minden mondat, melyben gon
dolatát kifejezte, a hallgatóság ámítására 
volt irányozva, váljon számításból e vágj’ 
csak a kormánypártiak utánzásából ? azt 
Taray tudhatná megmondani. S bár min
den mentegetődzése szappan buborék, min
den argumentuma valótlanság, g bár ő 
maga beismerte a „mea culpá‘-t; de azért 
ő nem vonja meg továbbra is bizalmát a 
kormánytól, sőt támogatni óhajtja azon 
kormányt, mely nemzetünk létkérdését még 
folyton vállalkozik biztosítani.

Azért hát csak adják meg neki, a kik 
megválasztották, az absolntiót és jutalmaz
zák meg a mameluksereg e „díszpéldá
nyát,"— ki daczára annak, hogy Pécs város 
törvényhatósága egyhangúlag és ismételten 
felirt az önálló bank és vámterület mellett, 
nemcsak nem szavazott a kormány előter
jesztései ellen, hanem ellenkezőleg a ben
nünket tönkre tevő vámterületi közösség 
mellett bizalmukkal.

Válaszszák meg njra csak azért, hogy 
Pécs város polgárainak kinyilvánított aka
ratát és óhaját ignorálta, figyelembe se 
vette.

Vajhal ne bánnák meg soha!

K Ü L F Ö L D .
Angolország fővárosa lelkesült ovati- 

ókkal fogadta hazatérő miniszter elnökét 
A doveri parton óriási néptömeg tolongod, 
a kikötőben levő bajók felvonták zászlói
kat, a város is felvolt lobogózva. Az in- 
dóházhoz vezető ut vörös posztóval volt 
beterítve. A londoni fogadtatás még sok
kal nagyobbszerü volt. Az ünnepélynek 
szinte középkori szint adtak az által, Uogy 
a lordmayor és a sherifek legbüszkébb 
pompájukban jelentek meg. A vonat meg
érkeztét az óriási uéptömeg izgatottan 
várta, s midőn megérkezett, levette kalap
ját és viharosan éljenezte. (Hát Andrássy ?! 
— az csak úgy titokban, suttyomban tért 
vissza Bécsbe.) — Lakásán Ponsonby tá
bornok egy gyönyörű bokrétát nynjtottát 
neki, melyet a királyné küldött.

Jnlius 18-án Beaconsíielil és Salisburv 
megjelentek a felsőháziján, bol a couser- 
vativek által élénken Udvözöltettek. Bea-
énekmüvészszé akarják képeztetni, nem 
tehetnek okosabbat, mint hogy ha őket 
a fenemlitett iskolába adják.

A nubiaiak karavánja is uj látni való 
volt. Ezek az Allatkertben tanyáztak ele
fántjaikkal, tevéikkel, kecskéikkel, strn- 
czaikkal, majmnikkal, fehér szamaraikkal 
és lovaikkal. Tulajdonképi n u b i í i, azaz 
szerecsen csak kettő volt köztük, a többiek 
egyiptomi arabok lévén. Kicsinyben ott 
láttuk magunk előtt a pasztái életet; az 
arabot sátrával, kecskéivel, melyek neki 
táplálékot szolgáltatnak. .Jllat és ember 
annyira egymáshoz szokott, hogy az ele
fánt úgy ment gazdája után, mint nálunk 
a legszelidebb házi eb és a struezok is 
szívesen fogadtak ennivalót a nézőktől. A 
fiatalabb arabok körben járva hadgyakor
latokat tartottak, meg-megállva egy-egy 
szép előtt, s oda mondogatva, hogy „béllé" 
avagy „sehön," közbeu-közben érthetetlen 
szókat mormogva, s vakító fehérségű fo
gak mutogatásával vigyorogva és moso
lyogva. A paszták öltönyét hordták a 
fejökre kötött gyapjújukkal, mely náluk 
a haj helyét foglal ja el. Oly jótékonysága 
az anyatermészetnek, mely a forró nap
sugarak ellen őket megvédi. Legmeglepőbb 
látvány nyal akkor szolgáltak, mikor a 
két nubiai és két arab tevékre ültek és 
sebesvágtatva nyargalták be a kört. Az 
ily látvány hatással vau a nézőre és kép
zelhetni, hogy mennyire imponált az a 
hadosztály, melyet I. Napóleon a marne- 
lnkok ellen való harczában, Egyiptomban 
tevékre ültetett. A benszülöttek futásnak 
eredtek és rémülve szaladtak a Nílus első 
znbatagáig, midőn már a francziák is bele 
untak az üldözésbe. Megjegyezzük, hogy 
a pudapesti karaván lovagjainak rohama 
békésen iolyt le. Sdlyei Gábor.



consfield előterjesztő a congressus jegyző
könyvét. Megvilágítja és védi a kormány 
politikáját, mely a brítt birodalom érde
keinek megkárosítását elháritá. A kon- 
gressus — úgymond — vissza adta Tö
rökországnak területe kétharmadát, melyet 
a sáli sti tanéi béke elvont tőle s megadta 
neki a Halkan vona'at, mely hatalmas 
U’ilvonalat képez. M Oroszországnak „meg
álljt" kiáltottunk. Különben Anglia nem 
vállalt el macára felesleges terhet, s íele- 
lös>é<jet Cyprus elfoglalása által. E t nem 
n í z< ’ t< > >irr védelmére tört- ti t. hunéin a 
7 /<k birodalom s u béke megvédésére. 
iios/ira megszállása Ausztria-Magryaror-
■ vág a'tál azért történik, hogy Törükor-
■ rs/ ig ery tehertől megszabadittassék s 
ne Ir-yeu kénytelen e távol eső tarto
mány kan 50000 embert tartani a rend 
t ■martosára, ami jelenleg a portát tökéle
test n tönkre tenné-

Derhy bírálja a kormány politicáját 
s <z-ket mondja: Visszalépésének oka 
azon határozat volt, hogy Aglia Cyprust 
és a syriai partok valamely pontját a 
porta beleegyezése nélkül kerítse hatal
mába.

Salisbury védve a kormányt Derby 
állítását valótlannak módja. Nem vádolja 
igazságtalansággal Derbyt, hanem azza>, 
hogy emlékező tehetsége hiányos.

Olaszországban a forrongás s az Ausz
tria elleni tüntetések folyton nagyobb mér
veket öltenek. Nem rég Luccában volt 
botrányos tüntetés. Fiorenczben nagyszámú 
falragaszt találtak a házakon, mely a 
Trentino s Trieszt felszabadítását követeli. 
v ít az öreg Garibaldi is a sorompóba 
lépett. Nápolyban egy felhívás jelent meg, 
nu ívben az ősz vezér s több bajtársa fel- 
szóliija a nemzetet, hogy az olasz szabad- 
ságharezok alatt elvérzett déltiroliak s 
triesztiek részére emlékoszlopot emeljen.
A táviratok mindig újabb demo-istrátiókról 
tudósítanak. Legújabban az „Italia irre- 
f nfa" hívei az olasz fővárosba hivtak 
össze nagy népgyülést. A meeting mégis 
tartatott, mintegy 4000 ember jelenlétében. 
ili: ök Garibaldi Menotti volt. Garibaldi 
tá' oruok Capreráből következő sürgöny- 
i; debütált a gyűlésen: Rabszolgáknak 
van joguk széttörni bilincseiket. Triesztiek ! 
tol, ostromoljátok meg a hegyeket! (Vi- 
haros tetszés) Végül a következő napirend 
lett elfogadva: Triestet és Trientet az 
idegen uralom alól fel kell szabadítani, 
az. általános szavazatjogot s a nép-felfegy
verzést be kell hozni. Akár csak rajtuk 
állna a világ fennállása — úgy dictálják 
a megoldandó kérdéseket, melyek egyikére 
hogy elmenjen az olaszok kedve, elég 
volna tán nekünk nehány ezer kutya
korbácsot mozgositani.

A rN. Fr. Presse" igen megbízható 
személytől magánlevelet kapott, melyből 
a következő, a boszniai „békés" bevonu
lást meglepően íllustráló tényt közli: „A 
múlt héten Slanornál, Cattarótól körülbe
lül lé) mértföldnyire, a kleki kikötő kö
zelében a 11. vadász zászlóalj katonái s 
•örök basibozukok között összekoczczanás 
történt. A vadászok azonban a basibozu- 
kokat visszaüzték, az utóbbiak részéről 
snk halott és sebesült maradt a téren; a 
vadászok csak öt sebesültet s egy halottat 
vesztettek.

Londonból Írják, hogy Beaconsfield 
lord a neki a királynőtől adományozni 
szándékolt berczegi czimet köszönettel visz- 
sza utasította és csak a térdszalag rendet 
fogadta el, hogy végkép vissza akar vo- 
uuiui a magány életbe, de csak az uj vá
lasztások után n ivemberben. Utódául Sa
lisbury őrgróf van kijelelve.

Az osztrák-török alkudozásokban ma 
kedvezőbb fordulat állott be. Osztrák rész- 
rol nagyon engedékenyek és hajlandók 
Törökország feltételeit elfogadni. Csak 
Növi Pazar miatt van még nehézség, mert 
Ausztria-Magyarország nem akar lemon
dani azon követelésről, hogy itt őrséget 
tartson. A leguagyobb nehézséget a fog
lalás időtartamának kérdése fogja képezni. 
Osztrák részről jelezték, hogy ha a keleti 
viszonyok megszilárdulnak, a foglalás há
rom hónapig tog tartani. A török megha
talmazottak azonban Írásban kívánják en
nek biztosítását; mit azonban Becsben 
nehéz n fognak keresztül vihetni.

Tizenhat orosz gyalogzászlóalj, nagy 
számú tüzérséggel szállotta meg Sum’át, 
tő ■' polgári tisztviselő is átveszi ott az 
igizgatást a törököktől, kik várnába hú
zód mk vissza.

Oiaszországi hírek szerint a garibal- 
disták szabad csapatokat készülnek szer
vi zni és Albániába küldeni. Egyelőre Gö
rögországba utaznak, hogy ott felkelő ban
dákat szervezzenek. A franczia köztársaság 
elnöke már aláírta és ratiíicálta a berlini 
szerződést.

Választási mozgalmak.
.1 pécsvárosi 48-as függetlenségi párt 

100-us bízott ága csütörtökön estve tartott 
értek ’zletcn egyhangúlag és rendkívüli lel
kesedés mellett Irányi Dánielt — az orszá
gos hírű, szilárd jellemű és kitűnő hazafit 
kiáltotta ki képviselő je lö ltjén eés elhatá
rozta. hogy vasárnap délután 5 órára össze
hívandó pá'tgyülésen — e kt)elelés ünne
pélyesen proclamáltassék. Miután a volt 
jobbpárt tekintélyes részének csatlakozása 
kilátásban van, megválasztása biztosnak 
tekinthető.

*

F. hó 21-én délelőtt 11 órakor tartotta 
T a r a y  An d o r  a pécsvárosi szabadelvű 
pártiaknak beszámoló beszédjét. Tarayt be- 
léptckor egy hang sem éljenezte. A jelen 
volt közönség, a kiknek majdnem több 
mint fele pártunfebeli választókból állott, 
mig a többi részint hivatalnok sereg, s a

*

hivatalokból ez időre szabadon bocsájtott 
kezelő személyzet-, részint pedig nehány 
telivér kormánypárti-, élén a főispánnal és 
nem választó polgárokból állott — paszta 
kíváncsiságból jelent meg a „Hattyú te- 
rem"-ben, hogy egy oly embertől hallja 
védetni a kormányt és annak helytelen 
politikáját, ki nem érzett magában hiva
tást, nem erőt, nyiltan az országgyűlésen, 
a nemzet szine előtt védelmezni. Itt termé
szetes az könnyebb, — már maga a kö
zönség nem oly behatólag kriticus és egy- 
egy elvetett contradictiót, absurdumot talán 
nem is törekszik tisztázni; azután meg 
könnyű „szajkó'1 módjára, szórul-szóra 
bevágva, egy oly beszédet elkel pe.lni, mely 
nek egy része untató történelmi dolgokkal 
mint töltelékkel van telve — csakhogy a 
beszéd terjedtsége imponáljon — részint 
pedig más kormánypárti képviselők beszéd
jéből van majdnem kiollózva.

A beszéd tartalmát, mely félre vezetni 
igyekszik és a kormánypártot csaliiatatlan- 
és egyedül üdvözítőnek vallja, — neveze
tesebb pontjaiban más helyütt élénken 
megczáfoljnk és itt is nyiltan kimondjuk, 
hogy az csak ámítás és valótlanságot tar
talmaz azon részében, hol a kormányt vé
delmezni és mentegetni szándékozik. A je
len kormánynak nincs joga kegyelemre.

Az elmondott beszéd után — a ma- 
melukok serege legyőzetve találta magát 
(Ugyan nagy erőlködés kellett hozzá?!) 
és éljenzett, ezzel tanújeiét adva egyszers
mind annak, hogy a beszéd tartalmát 
azért, mert figyelemmel nem kisérték meg 
sem is értették.

Hogy azután Zsolnay, a ki különben 
nem „szólnok," (ne tessék nevetni, ez fac- 
tum) szintén meggyőzetett — oly annyira, 
hogy ő, ki a pártmozgalomtól visszavonulni 
akart, most ujult erővel fog küzdeni, — 
ahhoz nem kell magyarázat, hiszen szegény 
annyit se értett az egészből, mint a tyúk 
az abc-ből. S hogy azután ő, hallva Taray 
„okos" beszédét, duppla köszönettel tarto
zik neki és miután egyedül csak „neki 
meg van a legnagyobb bátorság" hát biz 
ő felkéri Tarayt, hogy a képviselő jelen
séget újból vállalja el — annak szintén 
meg van a sarka. Úgy hisszük Zsolnay 
„trippla" köszönettel is tartozhatnék, ha 
a párisi világkiállításra gondol:

Taray elfogadván a jelenséget, vasár
nap, azaz f. hó 28-án fogja lemorzsolni a 
jövő programmját és elősorolja mindazt, 
a mit ő, ha megválasztják, újból meg fog 
szegni, ha úgy kívánja a kormány érdeke, 
lévén ő nagy mameluk. ígérni fog újra 
— csakhogy ámítsa és félre vezesse a né 
pet. Végül azonban csodálkozásunkat nem 
lehet elhallgatnunk a felett, hogy Taray az 
uzsora törvényről mit sem szólt, nem is 
érintette, pedig milyen szépen vette volna 
ki magát e törvénynek védelmezése egy oly 
egyén ajkáról, a kinek magának van 60 °/0-es 
uzsorás zálogház i. No de minden szentnek 
maga felé hajlik a keze.

•

Taray beszámoló beszédében azon állí
tást koczkáztat ja, hogy a függetlenségi párt 
minden más nemzettől és annak befolyá
sától függetlenül és biztosítva magának az 
elhatározás szabadságát, óhajt működni a 
haza javára, mig a másik párt, melyhez 
ő tartozik, Ausztria népével kötött védelmi 
szövetség által óhajtja fokozni államunk 
erejét sat. Az első állítás hiányos, mert 
szándékosan kihagyta abból, hogy a füg
getlenségi párt is a persona! unió alapján 
Ausztria népeivel kötött szövetség áltál 
óhajtja a kölcsönös védelem nagyobb biz
tosítékát.

A másik állitás alapjában hamis, mert 
Taray pártja a mostani kormány és rá
adásul a babarékpárt is nem Aus z t r i a  
népei ve l ,  hanem a hatalommal szövet
kezik, — de nem is szövetkezik, hanem 
úgy intézi dolgait, hogy sem Ausztria, sem 
Magyarország népe sorsának ura ne lehes
sen, hogy mindig a hatalom elhatározásá
tól függjön ez. — Nem szövetségre adta 
magát a kormánypárt, hanem alárendelt
ségre, a szövetség delegátiók, közös ügy, 
közös hadsereg, közös vámterület, közös 
bank nélkül is nagyon szépen fenállhat, 
a mint ezt Svéd- és Norvégországban közel 
száz éves gyakorlat bizonyítja. — Igenis 
szövetséget Ausztriával a függetlenségi párt 
óhajt, a kormánypárt pedig, mintán a leg
főbb politikai jogokat már 18ti7-ben fel
adta és 1878-ban az ország közgazdászai 
érdekeit is feladva egybe olvasztá tenger
nyi kárunkra Ausztriáéval, most csak egy 
lépésnyire áll attól, hogy odadobva a poli
tikai jogok maradványait, nem csak egy 
pásztorban, hanem egy akolban — a Reichs- 
rathban egyesüljön véle. — Ezt pedig nem 
tette és nem teszi hazatiui szeretetből. 
Egyénileg tekintve pedig az elhatározás 
indokait, ezek közül elnézésre csak a bi
zalmatlanság saját erőnkben, a politikai 
gyávaság számíthat még, mig a többi a 
legsúlyosabb bűnök sorozatába való.

A Tarayval egy gyékényen (a 60 0,0-os 
zálogházban) áruló „F. Z." Taray beszédét 
a függetlenségi párt irányában l ovag i as -  
n a k mondja, mi azt r a v a s z na k  találtuk, 
mert a politikailag nem érett volt válasz
tóinak tévútra vezetésére vau irányozva, 
úgy tüntetve fel pártunkat, mintha mi még 
szövetségben sem kívánnánk állani Ausz
triával !

*
Zsolnay Vilmos polgártársunk kapa- 

czitálni engedte magát Taray ékesszólása 
által, (könnyű a Katát tánezra vinni) s 
bár ő nem „Szolnok" mégis hivatva érezte 
magát Tarayt újra felkérni a jeleltség el
fogadására. — A szives szolgálat viszon- 
szolgálatra érdemes, reméljük, hogy Zs. 
urat megteszik ismét pártpéuztárnoknak, 
ki híven fogja fel az égből potyogandó 
számadási terhen kivül eső bankó esőt. —

Tanácsolható ez annál is inkább, mert az 
1869-ik évi casinó-beli etetés ,'és itatás 
számláját D—y polgártársunk a Deákpárt 
renditüetlen és tevékeny bive — per utján 
arra kényszerítve—kifizette ugyan,de a sza- 
vatos Zs. ellen a viszkeresetet nemcsak 
megindította, hanem már be is fejezte a 
pert, mely mot Ítélet alatt áll és melynek 
vége nem lehet más, mint Zs. elmaraszta
lása, miután csupa tizeDbírom próbás 
deákpárti tanuk a kereset alapját fényesen 
beigazolták. — Jó lesz euuél lógva egy 
kis péuzmag, mivel pótolni lehessen az 
1869 ki elvesztegetett sok ezereket. — No 
és még másra is fog kelleui!

•

A pécsváradi választó kerület függet
lenségi pártja f. hó 21-én d. u. Pécsvára- 
don kép viselőki jelölési értekezletet tartott. 
Sárközi elnök az értekezletet megnyitván, 
a jegyzőkönyv vezetésére if. Kis Józsefet 
kérte fül, azután üdvözölvén a szép szám
mal megjelent választókat, bűn ecsetelte a 
jelenlegi szomorú állapotot, a hazát egy 
elhagyott anyához hasonlítva, kit tiai ma
guktól elűztek s egy idegen karjaiba 
taszítottak. Felemlítette, miként szent kö
telessége minden jóravaló honpolgárnak, 
küzdeni a haza javáért. Megemlíti a 67- 
diki kiegyezési alapot, mint e nemzetre 
háromlott minden szerencsétlenségnek kút- 
forrását, s inti a választókat, hogy füg
getlenségi elveikhez bűk maradjanak, s 
oly képviselőre szavazzanak, ki a 07-ki 
szerződés megszüntetéséért küzd. S mint
hogy a kerületnek eddigi képviselője Si- 
monfay János, kit ő folyton tanulmányozni 
megbízva volt s őt vallott elvétől egy 
pillanatra is eltáutorodui nem látta, azért 
őt a jövő országgyűlésre ismét ajánlja. 
(Helyeslés és zajos éljenzés.)

Megemlíti elnök, hogy Simonfay Já
nos fontos megbízatás miatt mai napon 
meg nem jetenbetvén, helyette és nevében 
nyilatkozni egy küldöttség jött Kis József 
ügyvéd vezetése alatt, kit is a nyilatko
zattételre felkér.

Kis József ügyvéd, előadja, hogy a 
kerti'et volt országgyűlési képviselője s 
most ismét egyhangúlag kikiáltott jelöltje, 
a budapesti központi bizottmánytól nyert 
megbízatás folytán, fontos teendők miatt 
hazulról távozni kénytelen lévén, az érte
kezleten meg nem jelenhetett s igy a he
lyette megjelent küldöttségre bízta érzel
meinek tolmácsolását.

Mély köszönetét mond azon bizalomért 
a mellyel a választók volt képviselőjüket 
ismét megajándékozták ; e bizalmat fényes 
bizonyítékául tekinti annak, hogy a vá
lasztók volt képviselőjüknek a letolyt or
szággyűlésem működésével megelégedve 
voltak s meggyőződést szereztek afelől, 
hogy Simonfay János, miut a független
ségi pártnak egyik buzgó, tevékeny és 
tehetséges tagja mindig tántoritatlanul 
állott azon sorompóba, mely feladatul tűzte 
ki magának: a haza érdekeért, a nemzet 
jólétéért küzdeni erélyeseu szemben a ma- 
meluksereggel, mely miként Judás a mes
tert 30 pénzért eladta, úgy e bontiérzékkel 
nem biró ser g a haza jólétét rangért, 
hivatalért, sőt egy-pár szép szóért, egy 
kedélyes mosolyért eladni kész.

E bizalomnál fogva tehát S. J. a je
löltséget köszönettel elfogadja s addig is, 
m g legközelebb választói között szemé
lyesen megjelenem!, kijelentetni kívánja, 
hogy ő a miként eddig bű volt a 48-as 
zászlóhoz, úgy bű marad ahhoz ezutánra is.

Figyelmezteti és kéri a választókat, 
hogy nem rettenve vissza sem ni fenyege
téstől, nem hallgatva semmi ígéretekre és 
csábításokra, a választásra mindannyian 
megjelenjenek s a kijelöltre szavazzanak, 
kit — mint ismert jó hazafit, megveszte- 
gethetleu párttagot és jellemes embert jó 
lélekkel és régibb ismeretségből merített 
meggyőzés szerint ajánlhat és ajánl a vá
lasztóknak. (Éljenzés.)

Elnök újólag figyelmezteti a válasz
tókat, hogy iionű kötelmükhöz és vallott 
elveikkez biven, a választásuá1 megjelen
jenek, a kijelöltre szavazzanak s mindazt 
mit az értekezleten hallottak, a távollévők
nek is mondják el. Ezután Isten áldását 
kéri a választókra s az értekezletet 
bezárja.

Szabó István, várkonyi közpolgár szin
tén felszó Hal, reméuyét fejezi ki az ellen 
zék ez idei győzelmében, kéri a pártot, 
hogy az alapot, melyet Kossuth Lajos 
(élénk éljenzés) tett le, soha el ne hagyja. 
Szavait a következő általa készített vers
sel végzi:

A baloldal igazságos,
Elve tiszta, nem homályos 
Nem akar ez álnokságot,
Hanem örök szabadságot.
Semmitől nem kell tartani,
Az Isten is baloldali.
Tudom ezt a hiszekegyből 
Hogy a fiú ül jobb felül.

Ha balpárton van az Isten,
Ne féljetek jól megy minden. 
Foghatsz azzal mindég kezet,
Kit az Isten maga vezet.

Éljen a balpárt!
(Éljenzés!)

Ezután a zászlók kiosztatván, az ér
tekezlet eloszlott.

Simonfay megválasztása, bár az ura
dalmi igazgató, vője részére mindenféle 
igérményekkel iparkodik a választókat 
megnyerni, ml néhány szolgalelküeknél 
sikerülhet, — bizonyosnak mondható.

•

A szigetvári függetlenségi párt múlt 
vasárnap tartotta meg népes értekezletét 
melyen a kerület volt képviselője Fornszek 
Sándor is Simonfay János a pécsváradi 
kerület volt országgyűlési képviselőjének

kíséretében megjelent. Az értekezletet a 
párt buzgó és tevékeny elnöke Szüts Mi
hály ref. lelkész nyitotta meg egy szívhez 
szóló emelkedett beszéddel. Utána közó
hajtásra Simonfay János szólt az ország
gyűlési függetlenségi párt nevében, ecsetel
vén az ország helyzetét — s a pártok 
állását, és kimutatván, hogy a helyzeten 
csak pártunk elveinek diadalra jutása foly
tán lehet gyökeresen segíteni, — azért a 
kitartó küzdelemre bivta fel a párt híveit 
mert csak ez indokolt, szükséges és czélboz 
vezető — és miután felemlítette hogy a 
szilárd jelleméről és elvhűségéről ismert 
volt képviselője a kerületnek barátai ké
résére ismét hajlandó a kerület képviseleiét 
elvállalni — az értekezlet egyhangnlag 
és nagy lelkesedéssel honiszek Sándort 
kérte fel és tűzte ki képviselőjelöltnek. 
Fornszek Sándor — az iránti uyilváuult 
általános bizalmat egy szép beszédben 
köszönte meg. Ezután az értekezlet a párt 
szervezését eszközölte — továbora is 
egyhangúlag és lelkesedéssel megválasztván 
elnökéül és vezetőjéül — Szüts Mihály 
viszlói lelkészt, fáradhatlau hazafit.

Ugyanazon napra és szintén Sziget
várra lett összebiva egy a kerületben szét 
szórt, s néhány bal és volt jobb parti 
földmives polgárok által aláirt felhívással 
egy más értekezlet egyik országos párthoz 
sem tartozó képviselőjelöltnek kitűzése 
czéljából. Ezen felhívást, mint később ki
tűnt, a színfalak mögött vakandok módjára 
— oly egyének rendezték, kik a múlt 
időben mindig a jobb párt hívei és veze
tői lévén, minden választás alkalmával 
buktak, s kik ennél fogva saját tiszteséges 
neveikkel már a közönség előtt megjelenni 
nem mertek, s miután e kerületben a bal
párt mindig tuluyomólagerős és összetartó 
volt, néhány balpárti tévútra vezetésével 
remélték a balpártot megzavarni — s önző 
czéljukat elérui. Azonbau miként érdemel
ték, csúfosan megbuktak. Az értekezletük 
ugyanis — melyen alig 8—10 hozzájuk 
tartozó vett részt, mert a többi 40—50 
választó a függetlenségi párt értekezletéről 
kíváncsiságból ment oda — mindjárt a 
kezdetén Fornszek Sándor éltetésével szé- 
lyel oszlott — ott hagyván az elnököt 
és jegyzőt soloban. Mire az elnök a jegy
zőhöz fordulva keservében igy kiáltott 
fel: „No mi megbunktunk — de becsüle
tesen." Az utolsó kísérlet is meghiúsulván
— most már Fornszek Sándor egyhaugu 
megválasztása többé nem lehet kétséges.

*
Pár órával lapunk zárta előtt vettük 

Dr. Dárdai Sándor Mohács kerületi jelek
nek progranimbeszédét, miből röviden csak 
azt említjük fel, mikép azzal ámítja és 
ijeszti a választókat, hogy az elismert 
hazafias függetlenségi párt törekvései az 
1848—1849. évi liarcz megújítása nélkül 
el nem érhetők. Ő tehát az 1867. évi ki
egyezés, tehát közösügyes alapra áll, kár
hoztatja a kormányt, hogy hazánk közgaz
dasági érdekeit is eljátszotta, de ezen már 
nem lebet segiteni, azutáu elrecitálja a 
kormány hosszú bünlajstromáuak nagy 
részét és ebben vau beszédének fénypontja,
— melynek végén az sül ki, hogy ő sem 
jobb a Deákné vásznánál és csak azért 
lép fel babarékpártiuak „szabadelvű irá
nyú'1 igézetekkel, hogy megbuktatva a je
len kormányt folytathassa annak rósz gaz 
dálkodását. — Hisszük, hogy igy a felvi
lágosult mohács kerületi választók nem 
lesznek elámithatók, hanem megmaraduak 
híven a 48-as zászlónál.

Pécüvárvsi közgyűlés.
F. hó 22-én tartotta a főispán elnök

lete alatt Pécs sz. k. város köztörvényha
tósága rendes közgyűlését, mely ez alka
lommal, jóllehet igen érdekes tárgysoro
zattal birt, — kevésbé volt látogatott.

A rendőrfőbiztosi állásra, mely ezúttal 
választás utján betöltendő volt, folyamodók 
közül és a candidálö bizottság kijelölése 
folytán Vasszary Gyula és Horváth Ede 
lőnek a közgyűlésnek a megválasztásra 
ajánlva. Beadatott 45 szavazati jegy, mely
ből Vasszary Gyula nyert 55-üt, Horváth 
Ede pedig 4 et, érvénytelen volt 6 s igy 
Vasszary Gyula 31 szavazat többséggel 
pécsvárosi reudőrfőbiztosnak megválasztat- 
ván a szokásos tiszti esküt nyomban le 
is tette.

Beadatott a tanácsi jelentés a béke- 
birói hivatal rendszeresítése által igéuy- 
lendő költségekre vonatkozólag. Az összes 
költségvetés 2865 írtra terjed, melyből 
1200 írt a béke biró-, 500 frt a tolnok, 
365 frt a napidijjas és 300 frt a szolga 
fizetésére lenne fordítandó, mig a helyiség 
kibérlésére 300 frt és irodai általányra 200 
frt van felvéve. A javaslat azon előterjesz
tést teszi, hogy miután ezen czimen sem
minemű összeg a költségvetési irányzatban 
leivéve nincs, — előnyös volna, ha a béke
híréi intézmény csak f. é. octóber hó 1 én 
léptetetnék életbe, miután az év még hát
ralévő részére esendő 695 frt tiszti fizetés 
fedezhető volna. A közgyűlés az előterjesz
tést elfogadta.

Az accisa és a vidékről kimérés vé
gett behozott borok utáni vámdijjaknak 
árverés utjáni bérbe adása a tanács jelen 
tése szerint nem sikerült s igy njabb ár
verés elrendelését kérelmezi, mit a köz 
gyűlés elfogadott, mégis Kovátsits Ká- 
rolynak azon módosításával, hogy a co- 
loniai borvám is hozzá esatoltassék.

Elénk helyesléssel találkozott a ta
nácsnak ama előterjesztése, hogy a begy
rendőrségi szabályrendelet újabban elké
szítessék úgy, hogy az már vagy egy 
legközelebb tartandó rendkívüli vagy pedig 
a september hó 16-án tartandó rendes 
közgyűlésen bemutattatbassék.

A temető feletti felügyelet gyaVorf* 
sára illetve az ottani hiányok niegvizsT 
lására Varga József elnöklete alatt e 
bizottság küldetett ki, melynek m e g h a l  
tott erről annak idején érdemleges jelentét 
beterjeszteni. W8t

Elfogadtatott ama javaslat is, hogy 
a katonai gyakorló térnek átengedett v /  
rosi terület használatáért a katonai kincs- 
tár évenkiut minden hold után 2 frt hz* 
összeget fizessen, ami 143 hold után 2st! 
frtot tesz ki a pécsvárosi pénztár javára

általános helyesléssel fogadtatott Ko. 
vátsits Károly biz. tag és társainak ami 
indítványa, hogy a mozgósítás folytán 
behívott szegénysorsu katonák csaladjai 
segélyeztesseuek.

A közgyűlés erre vonatkozólag nem
csak hogy a dalarünnepélyre megszavazott 
2300 írtból e nemes czélra 1000 trtot 
szavazott meg, hanem egy 25 tagú bizott
ságot küld ki, mely azután a gyűjtést alá
írással rendezi.

A főispán meleg szavakban kívánja 
hogy e gvüjtés szép eredményre vezessen’ 
de azt is óba taná kimondatni, miszerint 
a bizottság egyéb adományokat is elfogad 
(pl. fehérruhanemü. harisnya stb.) gft 
hogy a bizottság mintegy közvetítőül szol
gálna azoknak, kik hozátartozóiknak va
lamit küldeni szándékoznának a hadsereg
hez, de ennek útját módját nem tudják. 
A közgyűlés ezt elfogadva, a bizottságnak 
ez is feladatává tétetik.

Élénk vitát idézett elő Hamerli Mi
hály számfejtő ama kérvénye, hogy miu
tán az 1200 forttal javadalmazott fő könyv
vezetői állás, melyet ezelőtt betöltött 
megszüntettetett és ő csak 800 frtos szám
fejtői állásra lön megválasztva, — eme 
400 frtnyi hiány neki évenkint szintén 
kiadassék. Többen szóltak e tárgyhoz, mig 
végre a szavazás alkalmával — hol a 
tisztviselők a polgármesterrel élükön több
ségben voltak — az ügy Hamerli javára 
döntetett el s neki a kért 400 frt oly fel
tétellel fizettetik ki, ba évenkint a köz
gyűlés — melyhez folyamodni tartozik — 
azt megszavazza.

Győrvármegye átirata Bosznia és Her- 
czegovina occupátiója ellenében, hogy az 
országgyűlési képviselőházhoz intézett 
felirata hason szellemben pártoltassék, — 
helyeslő tudomásul vétetett, miután ország- 
gyűlés jelenleg nincs és igy felírni nem 
lebet.

Különfélék.
, ~  A 4 8 -a s  fü g g e t le n s é g i  párt 

szaza*  b iz o t ts á g a  m a  szom batot! 
e s tv e  7 1/, á r a k o r  a  .K é tfe je s e -  
lem " h e ly is é g é b e n  é r te k e z le te t  
ta r t . F ig y e lm e z te t jü k  a  b izo ttság  
t is z t e lt  ta g ja it ,  h o g y  azo n  m ind- 
u y a ja n  je le n j e n e k  m eg.

— Áthelyezés és kinevezés. Ő cs. kir. 
aposoli felsége Cherny Miklós kir. taná
csos és pécsi pénzügyi igazgatónak saját 
kérelmére hasonló minőségben Sopronba 
áthelyezését legkegyelmesebben megen
gedni és Svaiczer Lajos pénzügyi taná
csost és pénzügyi igazgatói helyettest a 
a királyi tanácsosi czim díjmentes ado
mányozása mellett pécsi pínzügyi igazgató
vá legkegyelmesebben kinevezni méltózta- 
tott. Ugyancsak saját kérelmükre Kram- 
berger Ödön szabadkai és itj Antal Pál 
pécsi kir. trvszéki írnokot a in. kir. igaz- 
ságiigyminister áthelyezte.

_ — A pécsi jótékony nöegylet gyermek- 
kerti választmánya elhatározta, hogy a 
város által e czélra átengedett volt püs- 
pökkerti felső telken épületet állít fel, mely
ben a gyermekkert helyiségein felül a varró 
iskola is helyet találaud és melyben a nő- 
egylet saját gyűléseit is tartani fogja, ezen 
építkezés által tetemes bérösszeget fogván 
évenkint megkímélni. — A beérkezett”ter
vek közül a czélnak és rendelkezésére álló 
pénzösszegnek leginkább megfelelőt, Gia- 
none építészét fogadta el és ajánlja a nő
egyleti közgyűlésnek, mely f. hó 30-án a 
„Hattyú1* teremben lesz megtartandó és 
véglegesen határozand ez ügyben. Hiszszük, 
hogy a nöegylet ezen tervének kivitelével 
nagyban elősegitendi a szárnyai alá vett 
üdvös intézményeket.

— A lapunkban többször említett vá
rosház renoválása befejeztetett. Aboz, a 
mit eddig erre nézve megjegyzéskép mon
dd tuuk, csak annyit teszünk, hogy a vá
rosházi toronyórának mutatótáblája szerdán 
estétől kezdve éjjel ki vau világítva s igy 
az átlátszó lévén, bármikor megtudhatjuk 
éjjel is, hogy hány az óra, — ha ugyan 
járni fog és reá nézünk de csak közelről.

Hétfőn délután 5 órakor a városház 
tornyán levő őrségből tüzet jeleztek. 
Mire azonban a tűzoltók megérkeztek — 
a tűz a szomszédok által elnyomatott. A 
tűz, mely a budai város részben a Minden
szentek templomának közelében levő ház- 
nál gyűlt ki, az által eredt, hogy egy 
tiucska gyufával raeggyujtotta a folyosó
ban összehordott és ki nem csépelt gabo
nát. A lángok azután csakhamar az ablak
fába és a háztedélbe kapaszkodtak, de a 
gyorsan érkezett segély daczára, mely azt 
elnyomta, úgy a gabonában, mint a házat 
illetőleg a tulajdonosnak nem csekély kár* 
esett.

Lapunknak egy tudósítója, ki az e 
hé 20—25 ig Győrött tartott gyapjukiálli- 
táson jelen volt a következőket írja ne
künk: Alig hiszem, hogy Baranyamegyét 
valaha auuyiszor éltették és dicsérőleg em
lítették volna egy más megyében, mint 
Győrött a fentemlitett kiállítás napján. És 
méltán, mert a bárány a megyei gazdasági 
egyesület s illetve auuak alelnöke Nádosy 
Kálmán a kiállitásbani ritka sza kertelem- 
mel, Ugybuzgósággal s áldozatkészséggel 
való részvéte által messzeterjedő beosttlóst



szerzett megyénknek. Különben erre vo
natkozólag áiljanak itt a .Győri Közlöny4* 
59-ik számának következő sorai: „A ren
dező választmány jelentést tévén a beér
kezett kiállítási tárgyakról, kiemelte, hogy 
főleg Baranyamegye tanúsított a kiállítás 
iránt kiváló érdekeltséget, s mint ilyen tö 
nieges és választékos kiállítással iparoso
dott a czél emelésére közreműködui. — 
Küldött sok házi iparczikket is és egy 
Baranyamegye juhászatit feltüntető kitűnő 
statistíkai térképet. A gyűlés megéljenezte 
a derék egyletet.** — A megnyitás napján 
rendezett közvacsorán valóságos árja hí
zelgő dietióknak érte megyéuket. A kiál
lítási bizottság elnöke egy szép beszéddel 
első sorban Nádosy Kálmán urat köszön
tötte fel, mint a kit a baranyamegyei ki
állítás körül egyedül illet az érdem. Majd 
Nádosy úr kedves nejére emelte poharát, 
mint a ki — bár távol van a kiállítástól — 
gyöngéd kezeivel hathatósan közreműkö
dött a siker elérésében. U volt az, ki a 
baranyamegyei gyapjú és háziipari czikkek 
beszerzése s ügyes rendezésével a kiállí
tási bizo tság őszinte s tisztelő elismerését 
vívta ki. Mások a pécsi hölgyeket, Bara- 
megyét, s Pécset éltették. A kiállításnak 
ránk vonatkozó részletes és szakszerű is
mertetését e lapunk közgazdasági rovatá
ban közöljük.

1600 akó borkeverék a Drávába! 
Eszékről tudósítanak, hogy e héten a ka
tonai élelmezési bizottság a már általunk 
is említett borsos áron szállított bor 1600 
akóját a Drávába folyatta ki, miután az 
nem bornak, hanem ténta szinü megtört 
utálatos keveréknek bizonvodott be. — 
Hírünket más oldalról azzal toldották meg, 
hogy a főszállitó ezen bort egy pécsi bor- 
kukacztól vette, ki azouban nem Pécsről szál
lította Eszékre, banem egy más megyei 
vasúti állomásról, miután az üzlet megkö
tése után rögtön összevásárolt olcsó falusi 
borokat a legnagyobb sietséggel az eladók 
pinezéiben éjjel-nappal dolgoztatva prápa- 
raltatta, illetőleg szaporitatta s az igy el 
készült zagyvalékot saját hordóiba fejtve 
adta fel a vasútra.

— Megugrasztott hadnagy. A mozgó
sított ezredekhez tartozó katonák néme
lyike ig n elkeseredett állapotban volt, s 
igy több helyen összekoezanások történtek. 
Szt. Lőrinczen a hadfiak egy velük gorom- 
báskodó tisztet egyszerűen megvertek, mig 
^Villányban egy hadnagyot megszalasztot
ták. A dolog úgy történt, hogy egy tar
talékos csak a harmadik csengetés után 
sietett a vonatra ülni. Ezt látva a hadnagy 
hősiesen megkardlapozta, mire azután a 
többi tartalékosok kiugrottak a eoupéból 
és a hadnagy uramat megszalasztották, a 
ki azután csak másnap utazhatott az ez
red umn

— A Boszniába btvonuló cs. kir. had- 
mez: főparancsnoka Philipovics tábornok 
szombaton este indult el Buda Pestről ren
deltetése helyére.

— ,1 boszniai határról, Dubiczáról, 
hol az I nna folyó által választatik el Hor
vátország Boszniától, egy igen érdekes le
velet írnak, melyből a következőket em
lítjük fel: A törökök a hidfőuél, mely az 
I nna tolyón átvezet, két őrt állít Utak fel
t 'sapataink gyakrabban tesznek látogatást 
a túlparton, mely alkalmakkor a török 
örök mindenkor tisztelegnek. Tisztelgésnél 
fegyvereiket a katonák olyformán tartják, 
mint mikor náluuk .szuronyt szegezz1* ve- 
zénylenek. Dubiczában jelenleg a 46-ik 
gyalogezred fekszik, melynek kiegészítő 
kerülete Szeged. A katonák egész nap 
fegyvergyakorlatot tartanak s hetenkint 
csak egy nap a szünet, f  *4

Furfangos tolvaj. Egy tsinosan 
öltözött delnő nyit be egy üzletbe és az 
üzlettulajdonosát csábitó mosoly kíséreté
ben arra kérte, hogy engedné át pár 
perezre iró asztalát, egy igen fontos, de 
rövid levelet akarna Írni. A csábitó alak, 
a szives kérés egészen megzavarták az 
üzlet emberének fejét és a legnagyobb 
készséggel teljesité. Sőt udvariasságból 
jól távol maradt, nehogy Írásában zavarja 
hölgyet. Pár perez múlva kész a levél. 
Egy mosoly s egy gyengéd kézszoritás a 
bér s a leányka kirepül, mert fontos a 
levél, sietni kell. — Az Uzletfőnök ismét 
asztalához ült s fiókját, — feltörve találja. 
Szerencse volt a dologban az, hogy mind
össze két darab tiz forintos volt benne.

— Bablók dija. A zágrábi föparancs 
nokság a Kudics Tamás rablővezér fejére 
kitűzött dijat 50 aranyról 600 forintra, a 
Sir István fejére kitűzött 200 forintot 400 
forintra emelte; Beransa fejére pedig 200 
forintot tűzött ki. A ki valamely rablást 
először jelent fel 20—50 frtot kap. Azon
kívül czirkáló csapatokat képeztek a pet- 
riuiai, glinai, dvorai kerületek összes köz
ségeiben.

— Püspök mint rabló. Nehány év előtt 
egy előkelő görög leányt temettek el Pe
ruban. A leányt gazdag ruháiban és összes 
ékköveivel tették le a sirba. Nehány hó
nap múlva kiásták a tetemet, hogy a csa
ládi sírboltban helyezzék el. Ekkor észre
vették, hogy a ruhák és az ékkövek hiány
zanak. A rendőrségnek később sikerült a 
tolvajokat kinyomozni, s kitűnt hogy fejük 
nem más, mint a perai görög püspök, ki 
a temetési szertartást végezte. A patriarcha 
a püspököt megfosztotta rangjától, de mint 
az „Uuivers** Írja, most ismét kegyeimet 
és püspökséget nyert.

— R ö v id  h ír e k .  Bratianu román 
miniszterelnököt súlyos csapás érte, kiko- 
csizás alkalmával kiesett a hintóból és 
nagymérvű sérülést szenvedett. — Rudolf 
koronaherczeg 1000 frtot adott a mozgó
sítás által Ínségbe jutott hadkötelezettek 
családjainak segélyezésére. — Oorcsakoff 
berczeg e hó 16-án 81-ik születésnapját. 
— Az 0 'sorára hozott szerb trónkoretelő

Karageorgevits Péter ellen a szerb kor
mány üldöző levelet bocsájtott ki és 20000 
aranyat tűzött ki fejére. — A czár ukázt 
intézett Orosz-Lengyelország földbirtoko
saihoz, hogy lakjanak otthon és ott költ
sék el jövedelmeiket. — Berlinben 387 em
bert összesen 666 esztendőre Ítéltek el fel
ségsértés miatt! — Reutern orosz pénzügy- 
miniszter egészségi szempontból történt le
mondása elfogadtatott és Greigh nevezte
tett ki helyébe. — A meinnigeni herczeg 
ellen merénylet követtetett el, — de a her
czeg sértetlen maradt. — óriási hangver
seny volt a párisi Tuilleriák kertjében. A 
hangversenyen 649 zenetársulat vett részt,
20.000 közreműködővel. — Olaszországban 
számos szivarzó elhatározta, hogy ha a 
kormány jobb szivarról nem gondoskodik, 
— nem fognak többé szivarozni. — Egy 
türelmes újság olvasó kiszámította az ed
dig megjelent képviselő választási hírekből, 
hogy cddigelé 849 képviselőnek megvá
lasztása .bizonyos** és mintegy százé .va
lószínű. “

— Poroszország elsülyedt dicsőségét a 
„Grosser Kurtürst** pánczél hajót alig fog 
sikerülni ismét felszínre hozni a teuger 
fenekéről, a hol féloldalt fekszik és szak
értők állítása szerint helyéből sem lesz 
kimozdítható. A hajó súlya felszereléssel
6.700.000 kilogramm.

Ismert  t é ny  az,  hogy a legjobb 
gyógyszerek is bizonyos időt igényelnek 
arra, hogy a közönségnél befogadtassauak 
és hogy a tudomány által már rég ismert 
és alkalmazott szerek is ezen sorsnak alávet- 
vék. Hasonló tapasztalás észleltetctt a 
Guyot-féle kátránytokocskák használatánál, 
és csak miután meggyőződés szereztetett, 
mi l y  k i t ű n ő  és most  már k é t s é g be  
nem vont  h a t á s ú a k  miuden bronehiál 
és katarrhalis bajokban, meghűlések és 
torokfájásokban, lehet már most azok ál
talános használati elterjedését megállapí
tani. — A Guyot-féle kátrány tokocskák 
előnynyel pótolják mindennemű tizánokat, 
pastillákat és keverékeket. — Elsőrendű 
orvosi tekintélyek igazolták, hogy eredmé
nyes hatásuk a készítésükre felhasznált 
kitűnő norvégiai kátránynak köszönhető, 
mely tudvalevőleg a norvégiai fenyőből — 
abies excelsa — nyeretik.

Azon közelismerés, melyben a Guyot- 
téle kátránytokocskák hosszabb idő óta 
Francziaországban, Belgiumban és Német
országban részesítettek, természetesen több 
rendbeli utánzást vont maga után, e miatt 
figyelem fordítandó arra, hogy csak igazi 
Gnyot-félék alkalmazandók, ha az ember 
hatásra akar számítani. — Mióta e szer 
Ausztria-Magyarországba behozatott, több 
rendbeli utánzás tűnt fel, ezek azonban 
hatásra nézve sokkal hátrább állanak a 
franezia készítménynél. Nem lehet tehát 
eléggé figyelmeztetni a közönséget, hogy 
óvja magát a sok német és osztrák után
zóit kátránytokocskáktól, melyeknek hatása 
egybe sem hasonlítható a franezia erede
tiekkel.

Az igazi Guyot-féle tokocskákat ma
gában foglaló üvegese Gnyot aláírását 
három színben magán hordja, mire külö
nösen vigyázni kell, más takaróban vagy 
a nélkül azok nem árusitatuak el.

Kapható minden gyógyszertárban. Fő
raktára Németország és Ausztria részére: 
Eluain et Comp. majuai Frankfurtban.

1 R 0 D A L 0  M.
== [Le a ezimzésekhel.] S e r li  Sán dor  

moháén osvostudor xzzal véli gyökeresen meggyó
gyíthatni nemzetünk bajait, hogy a czimzéseket 
végleg elveti. Erre vonatkozólag adta ki fentebbi 
czim alatt megjelent röpiratát, mely nemcsak az 
ó véleményét foglalja magában, hanem a „Szat- 
mármegyei Közlönyében e tárgyban egy ellen
felével váltott eszmecserét is. S e r l i  a magyaror
szági ipar nyomorult állapotát annak tulajdonítja, 
hogy a czimkórsag útját áll la minden kezdemény
nek. mely az ipar felkarolását valamennyi osztály 
és rend részéről átalanossá tenné. Ezzel ellentétben 
állítja nevezett közlönyben szerepelt ellenfele, 
hogy nem a czimkórsag oka a magyar ipar kez
detleges voltának, hanem a I.obkovitzok. Kaunitzok 
és Metternichek nemzetgyilkoló politikája, mely- 
lyel a nemzetet mindenéből kizsákmányolták s 
koldussá tették; oka továbbá, hogy hazank eddig 
különösen földmiveló ország lévén ipara teljesen 
elhanyatlott. miközben külföldi iparra szorulván, 
ez különböző előnyeinél lógva meghó lita raagá iák 
az országot, s a magyar ipar lábra nem allhatott. 
S e részben igaza van; ámde nincs igaza abban, 
hogy mint állítja, a czimek elvetésével meglazulna 
a társadalmi rend. Szomorú az a társadalom, me
lyet a czimek tartanak fenn! A czimzésekreegyá- 
talan nincs szükség. A kinek kedve tartja, gyö
nyörködjék a grófi czimerben; de az örökös czimez- 
getés. mely a rabszolgasag legsötétebb korszakára 
emlékeztet, vagy képmutatóvá, szolgalelkiivé, irigy- 
gyé, alakoskodóvá teszi az Isten képére teremtett 
embert, s kiveszi egész formájából, oly félszegség 
ma. melyet minden áron ostorozni kell. A miért 
is örömmel ajánljuk a Ser 1 i orvostulor ur röp
iratát. mégpedig annyival inkább, mivel a belőle 
befolyó jövedelem a m o h á c s i  és nagy-karolyi 
népnevelési egylet alapjara fordittatik. Kapható 
szerzőnél M ohácson. Ára bérmentve 55 kr.

KÖZGAZDÁSZAT.

A p é c s i é s  v id é k e b e ll  s z ő lő b ir to 
k o s o k  fig y e lm éb e .

Évenkint megújulnak a külföldi meg
rendelések, illetőleg kérdések a kivitelre 
kiválóan alkalmas pécsi asztali szőlő iránt, 
nálunk azonban a legkitűnőbb áru mellett 
is annak kivitele nagyobb mérveket nem 
ölthelett, mert annak több feltétele meg
oldatlan maradt.

E napokban örömmel'értesültünk, hogy 
a kivitel tömegessé tételének feltételei im
már megvannak oldva és akadályai elhá- 
ritvák, nevezetesen a mohács-pécs barcsi 
vasút helybeli üzletvezetősége nemcsak 
arról gondoskodott, hogy a szőlő csoma
golásra gyors és biztos szállítására alkalmas 
külön e czélra megrendelt fűzfa kosarak,

melyek egy része a pécsi megyei fogház
ban felállított munkateremben lesz készítve 
— álljanak rendelkezésre, de még külön 
e czélra 40 vasúti kocsikat is rendeztetett 
be, minél fogva biztosítékot nyújt arra, 
hogy a feladott, különben is tulajdonsá
gánál fogva is a szállításra legalkalma
sabb pécsi és vidékebeli szőlő ép álla
potban fog legtávolabb rendeltetése helyére 
is eljutni.

Azonban az emlitett vasúti ttzletve- 
zetőség még többet is tett, mert összeköt
tetéseinek sikerült a szőlőszállításra az 
osztrák és német vasutaknál a lehető leg
kedvezőbb vitelbéreket kieszközölnie, ezen 
felül pedig biztosítja a szőllő termelő 
közönséget , hogy a szükséges szőllő 
elcsomagolási anyagok előállítása, a szál
lítmány feladása és gyors továbbítása 
körül nála a legnagyobb előzékenységre 
találand.

Alapos ennél fogva reményünk, hogy 
a pécsi, villányi s több vidéküukbeli szőlő 
már ez évi terméstől kezdve Európa távoli 
tővárosainak csemege asztalaira fog kcrltlui 
és kitűnő zamatja tekintetében is évről évre 
nagyobb hódításokat fog tenni, hogy a 
szőlőgyógyintézetek is felismerve kitűnő
ségét és szállítási képességét ide intézen- 
dik tömeges megrendeléseiket.

A szőlőnek kivitelre való eladása a 
termelőre nézve igen előnyösnek van elis
merve, mert nemcsak hogy nagyobb árakra 
tesz szert, mint ba borrá kiforrva adja el, 
hanem sokkal hamarább tudja értékesíteni, 
e mellett pedig megkíméli a szüreti, bor- 
fejtési, pinczebeli edény sat. tetemes költ
ségeit. — Legközelebb ez előnyöket szám
szerűt akarjuk részletesen megvilágítani.

Hogy azonban ez előnyökben része
süljünk, szükséges, hogy a megrendelők 
bizalmát megnyerjük és megtartsuk. Ajául- 
juk ennélfogva szőlőtermelőinknek, hogy 
az eladásra a tinóm zamat, tartósság és 
és egyéb jó tulajdonaiknál fogva jelesen 
a bogyó héjjának erőssége és a csutkához 
nagyobb ragaszkodása által a szállításra 
ajánlatosabb fajokat válogassák ki és hogy 
legalább kezdetben az árakra nézve túl
hajtott követeléseik ne legyenek. Csak in
duljon meg a kivitel, legyen megszerezve 
a megrendelők egy része, csak néhány 
év kell ahhoz, hogy a megrendelők ver
senye maga fogja a szőlő árát annyira 
felszöktetni, hogy a kivitelre alkalmas 
szőlő legalább is két annyi hasznot fog 
hozni, mintha abból bort készítettek volna.

Végül arrról is értesítenek, hogy egy 
stuttgarti vállalkozó városunkban alkalmas 
helyiségeket akar berendezni oly czélra, 
hogy azokban az asztali szőlőt Udeségé- 
beu fenntartva, eme raktáradból a szállí
tást télen át is folytathassa a külföldre. 
Saját érdekünkben jó sikert kívánunk 
hozzá.

B a r a n y a m e g y e  a  g y ő r i g y a p jú -  
k iá ll í tá s ú i! .

A győri gazd. egyesület azon czélból 
rendezett gyapjukiálbtás, hogy az arra oda 
jövő termelők gyárosok és kereskedőkkel 
kiviteli módozatok állapíttassanak meg 
egy Győrött állandósítandó gyapjúvásárra 
— jól sikerült. Ügy a kiállítók és a lá
togatók száma kielégítő volt. Nem igy 
azonbau a kereskedőké és gyárosoké.

A mi a kiállítás részleteit illeti, annak 
ismertetését nem vehetjük e lap szűk ke
retébe s igy csak arra szorítkozunk ami pusz
tán csak a baranyamegyei kiállítókat illeti.

Megyénk e kiállításon — gyapjú dol
gában — Győrmegye után legtömegesen 
volt képviselve, mely körülményt az ottani 
rendező bizottság tekintetbe is vette s 
kiállítóinknak a kiállítási hcBségbcn (a 
megyeház nagy termében) a legalkama- 
sabb helyeket bocsátá rendelkezésére.

Mindjárt a bejáratnál balra ott láttuk 
a baranyamegyei gazd. egyesület ügyesen 
rendezett kiállítási osztályát, mely méltán 
közfeltünést keltett.

Általánosan emlegetett előnye volt a 
kiállítási osztálynak az, hogy abban a 
kisebb, községi termelőktől beszerzett kö
zönséges, durva egy- és kétnyiretü haszon- 
gyapjú is kiállítva volt s hű képét nyúj
totta az itteni községi kisebb birtokosok 
által űzött gyapjútermelésuek.

Ilyen közönséges gyapjút csak a ba- 
rauyamegyei gazd. egyesület állított ki.

Ugyarcsak ez egyesület kiállításához 
tartozott még a baranyamegyei házi ipari 
és kézműipari gyapjuczikkek.

A baranyamegyei sokáezok czifra ha
risnyái, övei, kötényei sto. érdekes látványt 
nyújtottak a szemlélőknek s ba azok a 
katalógusban mint baranyamegyei ezik kék 
niucseuek feltüntetve, nem egy látogató 
Ilerczegovinából vagy Boszniából szárma- 
zottuak tekintette volna azokat.

A kézműipari czikkek, s különösen 
Csizmadia Mihály pécsi harisnyakötő ké
szítményei ízléses kiállításuk s jó voltuk 
által úgy a jury mint a laikusok osztatlan 
tetszését nyerték meg.

A kézmű- és háziipari czikkek gyűj
teménye mintegy 70 darabból állott, mik
nek nagy részét a kiállítást látogató 
közönség mint népviseleti érdekességet 
megvette.

Végül a Baranyamegye juhászatát 
szám és faj szerint híven feltüntető statis- 
tikai térképet kell felemlítenünk, mely ba- 
rauyaraegyei gazd. egyesület megbízásából 
készült s mely annyira megnyerte a köz
tetszést, hogy a győri gazd. egyesület is 
elhatározta egy olyanuak elkészítését.

Ennyi az egyesület kiállításáról, mely 
mint azt a budapesti lapok is írják úgy 
általánosságbau mint részleteiben kitűnő 
volt, mihez mi, hogy hűek legyünk a 
„cuique suum** elvhez még hosszátesszük, 
hogy gazd. egyesületünk emlitett becsület

vallásában az érdem úgyszólván kizárólag 
Nádosy Kálmán arat illeti.

Megyénk birtokai közül önállóan részt 
vettek e kiállításon: a pécsi székeskápta
lan, mely zoki, bicsérdi és sumonyi juhá- 
szatából különféle s szebnél szebb hideg 
és meleg mosású kos és anyabundákat és 
ügyesen összeállított pászmákat állított ki. 
E gyapjúkat a jury kitűnő fésűs gyapjúk
nak qualiticalt:;.

Nádosy István és Kálmán urak díszes 
tarsályokban 24-féle gyapjút állítottak ki 
tarosai és istvándi jubászatukból. E gaz
dag gyűjteményt különösen a kiegyenlí
tettség jcllcgezte, mely körülmény a szak
emberek előtt nagyon becsessé teszi a 
gyapjút.

Fischer Kálmán úr Mohácsról szép 
anya- és Urü gyapjút, El vers Nándor úr 
Narancsról pedig Geiszt féle keresztezett 
merinó juhoktól hideg mosásu anya ürü 
és kosbundákat állított ki.

A megyénkből kiállított gyapjú össze
sen mintegy 50—55 ezer juhot képviselt.

A bíráló választmánynak a baranya
megyei kiállítási tárgyakra vonatkozó vé
leményét lapunk legközelebbi számában 
hozzuk.

GABONA ÁRAK
a f. é. julius hó 20-án tartott hetivásáron.

I. oszt. II. oszt. III. oszt.
Búza 100 klg. ft. 10.00 ft. 9.00 ft. 8
Kétszeres ,  „ ,  8.00 u 7.50 n
Rozs » w ,  7.00 » 6.40 *
Árpa » n ,  5.50 m 5.20
Zab » » .  0.00 w 0.00 w
Kukoricza .  7.50 • 7.10 * "

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna » » 2.80
Szalma n n 1.10

l í T s r i l t  t é r " )

Nyilvános köszönet.

Alólirt szigetvári munkás beteg se- 
gélyző egylet képviselői és egyes tagjai 
el nem mulaszthatjuk köszönetüuket ki 
nyilvánítani, hogy orvostudor P ic k  lg*  
n á cz  három éven átt éjjel nappal fára
dozott bármily nagy sárban, és zordon 
időben. — Sikeres működése páratlan volt. 
— Sajnáljuk, hogy ily tevékeny egyént 
elvesztettünk.

Maradunk kiváló tisztelettel 
Shmidt János elnök, Kerndl György, 
Maurer János, Rágofskv János számvizs
gáló. Wágner János jegyző, Wollák J .  
h. jegyző, Welz Károly meghatalmazott, 
Hátik Pál.

<r,~4 Egy tanoncz m
azonnal felvétetik KVhImz Antal 
fial ezégü divat kereskedésben.

Vidékiek előnybe részesittetnek.

Dr. Pick Ignácz
nö- é* g y e r m e k  g y ó g y á sz .
Rendel 11 tői 12-ig és 1-től 3 ig.

Lakása:  Barátok-utcza 38. szám.
157. (3 -2 )

A
En Dr. med. univ.

J J o h a n B é l a
a bécsi cs. k. Rudolf kóroda volt secun- 
dáriusa, ezennel tisztelettel értesítem a n. 
é. közönséget, hogy orvosi gyakorlatot 
Űzendő, Pécsett letelepedtem.

Rendelési óráim-, naponta d. e. 11 és 
12, d. u. 2 és 3 órák közt vannak. Eze
ken kívül bármikor (éjjel) is készséggel 
felajánlom szolgálataimat. 'Szegényeket in
gyen kezelek.

Lakásom iskola utcza 4. sz. a. (Rátli 
féle ház, a sétatér átellenébcu.)

150 (3--3)

S z e r k e sz tő i ü z e n e t .
Ft. Garnjr Alajos úrnak Dunaszekcs&n. A

küldött czikkekböt jóllehet egyet mar kiszedettünk, 
mégis térszüke miatt a jövő számra maradt.

Korsos Péter úrnak Siklóson. A küldött 
czikk a jövő számban okvetlen megjelenik, mivel 
helyszűke miatt egyébb beküldött czikkeket is 
csak a későbbi szamokban hozhatják.

NAGYFEREXCZ
laptulajdonos.

II A K S 0 II E M 1 L K I S  J Ú Í S S P
felelős szerkesztő. Szerkesztő tár9.

HIRDETÉSEK.

I ^ s z .  1 6 6 .(2 -1 )

Árlejtési hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás és közokta

tási m. kir. minisztérium 1878. évi 12724 
szám alatt leérkezett leirattal a lakócsai 
apátsági uradalomhoz tartozó, Somogy- 
rnegye Lakócsa községében fekvő uradalmi 
erdész laknál levő, teljesen rozzant istálló 
és félszer helyett újnak való felépítését, 
úgy az egyik lakszobának okszerűbb, el 
nem kerülhető kitágitágitását engedélyezni 
méltóztatván, mely építkezésnek vállalkozás 
utjáui biztosítása végett a tek. pécsváradi 
kér. főtisztség f. évi 1618 számú megha
gyása folytán a folyó évi augusztus hó 
12-én déli 12 órakor a lakócsai uradalmi 
tisztartósági hivatal helyiségében szab Wy- 
szerü zárt ajáulatu árle;tés fog tartatni, 
hová az árlejteui szándékozók ezennel 
megkivatnak.

Ezen szilárd anyagból újból felépí
tendő istálló és félszer, úgy az egy szo
bának átalakítási költségeire összesen 1701 
frt. 10 kr. o. é. azaz egy ezer héfszáz egy 
forint és 10 kr. o. ért. lévén engedélyezve, 
a mi azzal tétetik közzé, hogy vállalkozók 
Írásbeli 50 kros bélyeggel ellátott zárt 
ajánlataikat — a száztóli százalékban tett 
elengedés betübeni tiszta kifejezésével, — 
s a 170 frt vagyis 10°/o báuatpéuzuek mel
léklésével az árlejtés napján a kitűzött 
időig és helyen anuyival inkább nyújtsák 
be mert későbben érkezett vagy szabály- 
ellenesen szerkesztett ajáulatoK el uem 
fogadtatnak.

A terv, költségvetések és az árlejtési 
feltételek a hivatalos órákban a lakócsai 
uradalmi erdőgondnoksági irodában bár
mikor megszemlélhető* s megtudnátok.

Végül közzététetik, hogy a tervezett 
építkezések az 1878. évi s október hó 
30-ig befejezeudők, s a leendő vállalkozó 
az uradaiomuál előirt és felsőbb helyről 
elrendelt szerződést elfogadui és aláirui 
tartozaud.

M. kir. alap. kér. erdőhivatal Pécs- 
váradon, 1878. évi julius bó 20 án.

l ’jh á z y  D é u e s ,
ker.j erdő mester.1

Pályázati hirdetés.
A pécsi kölcsönös segélyző 

egyletnél egy

könyvvivöi állomás
évi 600 frt fizetéssel, egy évi próbaidő mel
lett pályázat utján betöltendő lévén, felbi- 
vatnak mindazok, kik ezen állomást el
nyerni óhajtják , miszerint életkorukat, 
eddigi alkalmaztatásukat, a magyar és 
német nyelvben, úgy a könyvvitelbeni jár
tasságukat igazoló okmányokkal támoga
tott folyamodványukat f. é. a u g u sz tu s  
h ó  31 -é lg  az egyleti igazgatóságnál 
adják be.

Kelt a pécsi kölcsönös segélyző egy
let igazgató tanácsának 1878. évi julius 
hó 2-áu tartott üléséből.

K ln d l J ó z se f ,
158 (4—2) h. igazgató.

*)Exen roTst alatt megjelentekért nem Tállal 
felelőséget a xxerk.

Magyar királyi ÍOO fo r in to s

kö lcsön  so rs jeg y ek
az 1870-ik évről

Nagy h u s i s  f. é a u g u s z tu s  15-éu  
2 0 © .© © ©  frt főnyeremény nyel, 

legkisebb nyeremény, mely miudeu sors
jegyre esik, éz idén 136 forint, és emel- 

kedik 200 frtig.
| 4 T  É v e n k in t  3  h ú z á s .
Valamennyi nyeremény adómentes.

Eladom ezeu általánosan kedvelt sors
jegyeket:

I. Készpénzért, a napi árfolyamnak 
megfelőleg.

I I .  Részletekre, 10 frtos 10 részlet, v. 
5 frtos 22 részletre.

I I I .  Ingervényekre, á 2 frt 50 kr., és 
50 kr. bélyeg.

Vidéki megbízások azonnal, még után
vétel mellett is teijesittetnek. Huzási lajstro
mok ingyen küldetnek. Nagyobb nyeremé
nyek sürgönyileg tndositettnak.

K Ö V E -SD Y  S IÓ B  
bank- és váltó-üzlete, bel- és külföldi sors

jegyek különlegessége.
Budapest, Koronaberczeg-ntcza 5.

164 (3—1)___________________________



ff t
manchesteri lakos által feltalált

és
oMztrák ^  csá szá r i

i s  m a g j a  r í k i r á l y i
k iz á r ó la g o s \fe j8 p  szab ad a lm at

' » r / | l \ k  1 r  
ig o sS P ! ! / szabad

nyert

m m i - s z i m
használati módja:

Vegyitessék kávéskanálnyi szájszesz egy evőka
nálnyi közönséges vízzel, ezzel öblittessék a száj ür 
25—30 másodpereiig, s azután fogkefével tisztit tas- 

sék a fogaknak úgy külső mint belső főlülete.
Ha t á s a :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és o-rüregnek 
[odvas avagy műfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredő| minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghnst és az ingó foga
kat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a fo
gak zománczát és óv a fogfájás elleu.

3. A száj- ez orrüieg mindennemű súlyos [skor- 
butikus] bántalmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghúst é- edzi a nyák hártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fajó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nem 
elegyített szájszeszei megnedvesittetik.

5. jJiphteritis es más torok bajoknál igen sikeres
gargaiizáló szer. 2ö9.[0—30J
Megrendelések elfogadtatnak: I>r. N<*Im i

in; f  Adol f ,  orvos urnái és minden
gyógyszertárban PC csett.

Weisz Ferencz úrnál IIo lió cs, Petrász 
gyógyszerész úrnál S ik ló s . Heindlhofer 

Póbe.'t, úrnál Z ou ib or.
> -j Ó W-ó-'-a* • fV*;'

'J€F“ Hirdetmény.«/

Alulirt Igazgatóság részéről 
közhírré tétetik, hogy az intézet 
tulajdonát képező, a főtéren fekvő

Czindery-féle házban%j
levő összes lakhelyiségek rész
letenként,

f. é. o k t ó b e r  lió 1-töl

fogva bérletbe adatnak. — A 
közelebbi feltételek, igazgatósági 
elnök urnái megtudhatók.

Pécsett, 1878. május 1-én 
tartott igazgatóság ülésből.

A pó cs l  t a k a r é k p é n z t á r
108(0—12) igazgatósága.^

Hirdetmény.
Miu*án a vidékről kimérés végett be

hozni! boruk utáni vám én/, szedhetési jog, 
u-y az egész, pécsi területen létező korcs
mái bán kimérendő borok után járó aceis 
sz. dia tési kir. kisebb haszonbérleti jognak 
egvüttes le rbeatiása érdemében f. é. július 
lió 1!* én zárt ajánlati tárgyalással össze
köt itt nyilvános árverezés utjáni kiadatása 
megkiséitelvén, megfelelő eredményre nem
\ eZ ti ! t , Tits. közgyűlés f. é. 117
ala : hozott határozatával lljabbi zárt aján- 
1 i tal összekötött árverezésnek megtartását 
rendelte el. Ennélfogva köztudomásra lm- 
z.atik, hogy nevezett két jognak t. é szep- 
tembi r iió 1 tői számítandó három egy
más utau következő évre, vagyis bezárólag 
1 >81 évi augusztus hó végéig leendő egyíit 
tes bérbeadása érg< méhen i. é. augusztus 
hó 7 én reggeli 10 órakor a városházban 
levő gazdasági hivatalban zárt ajánlattal 
összekötött ujabbi nyilvános árverezés fog 
megtartatni.

Miért is értesitetnek azok, kik zárt 
ajánlatot tenni szándékoznak, hogy erre 
vonatkozó 10°/0 bánatpénzzel ellátott aján
latukat legkésőbb f. é. augusztus hó 6 án 
délutáni 5 óráig, a polgármesteri hivatal
ban annál is biztosabban adják be, miu
tán a később netalán beadandó ajánlatok 
nem fognak figyelembe vétetni; értesitet
nek továbbá a vállalkozni szándékozók, 
hogy a fentebb kittett árverezésre 10°/# 
bánatpénzzel ellátva megjelenni szíves
kedjenek.

Itt megjegyeztetik, hogy vidékről ki
mérés végett behozott borok utáni vám
pénz szedhetési jog f. é. szeptember hó 
1-től jövő 1879 évi május hó 1-éig csak 
a pécsi belterületre, tehát a pécsi bánya
telep kivételével, ez időtől kezdve azouban 
a bérleti idő tartamáig a bányatelepre 
nézve is ; ellenben a korcsmákban kimé
rendő borok utáni aeeis szedhetési jog az 
eddigi gyakorlathoz, képest már f. é. 
szeptember hó 1-től számítva, bárom évi 
időtartamra az egész pécsi területre, tehát 
bányatelepre nézve is kifog adatni.

Végre értesittetuek a vállalkozni szán
dékozók, hogy az erre vonatkozó feltéte
lek Leebuer kiküldött tanácsnok úrnál a 
hivatalos órákban az árverezés napjáig 
bármikor betekintbetők.

Pécsett, 1878. évi julius hó 23-áu tar
tott tanács ülésből.

Pécs szab. kir. város tanácsa.
61. 12—1)

Dr, Mendl házában a

f ö ld s z in t i
lakás

(4 szoba, előszoba, stb.) f. é.
október l-tő l

bérbe kivehető. (4—0) 146.

szeg rendszerre kézi 
muuka erőre, 1—4. 

(vonó marba erőre is, 
a w .  tisztító szerkezettel,

elismert legjobb kiállítással, könnyű járat
tal és nagy muuka képességgel a legju- 
tányossabb árakon.

Megbízható ügynökök kerestetnek, is
mét eladóknak magas jutalék. Megbízások 
czime: W T í O - U )
P h . M ayíarth  e t  C om p. MuscIH- 
u en  ta b r lk  F r a n k fu r t  a  M ain .

Ezer darab takaréktíizhely készletben
minden alakban és nagyságban a legjutányossabb árak mellett

M estrits Im re lakatosm ester
l e g n a g y o b b  v á l a s í t í k u

takaréktüzhelvok és kályhák raktárában.

őrs

.1! f
I

rnfTT

j'4

g g y  Műhely és raktár 
Pécsett,

belváros Király-utcza 
31. szám, saját házában

Nagy készletben ta r t mindene szakbavá#ó tárgyatC JkJ O  CJ */

Kollarits József és Fiai
jászon,

' a z  „ Y P S I f c t A W T I ^ - l i o z

Budapesten, váczi-utcza 5-ik szám alatti áruházban,
kaphatók mindennemű kész férd-, női és gyermekfehérnemiiek, vásznak, és asztalneműéi] 

a  l e g n a g y o b b  v á l a s z t é k b a n  é s  k i t ű n ő  m i n ő s é g b e n  a l e g j u t á n y o s b  á r a k o n .

Tfezonbói 2 30, 2.65, K»tyik 1.35; 1.60; 12 éve- Il>rli*lngrk, rumburgi, hollandi vagy irlandi rá 
■ionból, darabja 3. 3.50, 4, 4 60, 5, 5 50, 8, 7, 8, 
10, ií frt.

Féri] ingek, himiet etc, madapolanból, mell* v4- 
•ion darabia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14—20 írtig. 

Flrli-madnpolan Ingek, darabja 1.50, 2, 2 60,3, 3.60, 4 írt.
Férfi azlnea ingek, 1 50, 2, 2 50, 3, 3 60 frt.Két külön gallérral 2.50, 3, 3 50 frr.
Férd azlnea angol ozfort-ingok, darabja

2.50, 4.75, két külön gallé.ral darabja 2 80, 5 ft. 
lérli.gnlyAk. imjyar, fél magyar vagy franczia

szabiira, pamutból 1 20, 1 30, 1 75, Talonból
1 50, 1.60, 1 76, 2 frt. rumburgi vászonból 2 25,2 50, 3, 3 frt. 60.

1 érfi félhariany Ak, pamutból, fehér vagy izinoa
tuczatj* 4, 4.50, 5, 5 50, 6, 6 50, 7, 7 50, 8—14 
írtig, osérnából, fehér tuczatja 3 60, 4, 4 50, 5, 6, 
7, 8, 9 frt, 14 frti , f lharisnyák, fehérített n vá
szonból, varrottak, tuc atja 4 60, 6, 7 frt 

Férfl-zaebk puttók, fehér vá«zon, tudatja 3, 3,504, 4 50, 6, 6. 7, 8. 9, 10, 12 frt, 20 írtig
Férli-zaebkemlAk, v4sionból,Miér *iiness»éllel5, 6, 7 50, 9 frt. hatottból az in én széllel 7, 8 f.t 

50, színes pmnutzs. l,kendok dbja 3o kr 35 kr, 
40 kr. p tinót pat.sztsHcbkendőlc színes széllel tucaatia 3 frt.

Férfi^gallérok. .■ n l. n formában, legfinomabb tUez tj 3 frt, 3 frt 50.
Fcrtf-kézelAk. t;i, 12 pAr 5 frt. 6 frt.
\<5i ingek, ruinl»o-g» váaz«»nl,ólf sima, dl-ja 2 25

2.50, 3, 3,50, 4. :> f ig. # ingeit 3, 3.50, 4, 6 f ig. 
frsncna in. *,v .írásnál éa Irmaefek 3 60, 4. 5
5.50, 6, 7. 8. r, f.tig, in td ápolásból sima 1 50. 2 frt. sling-lt 2 50.

\« l hAló-roracttPli madapolanból, egjeẑ rüd,
y. 1-30, 1.50, d.sziW-tt 1.75, 2 25, 2.50. 3, 3 50, 4, 4 .0, jj 5, 10 írtig.

\ó i lábriualök, mtdtpol inból, alma szegély zott. 
dója 1.60, sliugel; l 90, díszített 2 25, 2 60, 3. 3 50 5 fr i /.

Xól HltóizoknyAk, madapolanból, szegélyt k kel 
és d szitéasel, d a r a b ja  2.60, 3, 3.25, 3.50, 4, 4.50, 
5, 15 írtig, uszálylyal 4, 5, 6, 7, 8, 20 írtig.

Xöl harianyAk, pamutból, kitűnő minőségben, 
tcstja 6 50, 6, 6 60, 7, 8 égési 22 írtig, ezérnáhól 
tucz ltja 10. 11, 12. 14, 22 forintig, szmesek pa
mutból, párja 76, 80, 90 kr. 1 frt, l 20, 1.30, 1 50, 3.50 krlg.

Xrti zaebkcmlók, fehér vászonból, teztjs 2 50, 3, 
3.60, 4,6, 6, 7, 8, 16 írtig, angol czőrnabatisztból fehér, 4, 5, 6, 7, 8, 30 fr-.

M \6 | rrnnezin ileréklii/ék (Mieder), dbja 1.30,
8 30, 2.75, 3, 3 50, 4 frt. 50 krig.

Fiii-ingck, 6 évesek s z á m á ra ,  mtidipolsnból, dbja. 
1, 1.40, színes 1 frt 25, 1.40, vászonból 2 10, 2.40, 
f é lm a g y a r  ( (a ty á k  1.10, 1 20, H élesnek Ingek 
m a d a p o la n b ó l  1 10, 1.50, asiaeaek IJ8, i 55, Vá
szonból 2 20 2 45, gatyák 1.25, 1 40; K) éles. 
nek, m tid a p o lsD b ó l 1.20, 1.60, színesek 1.60 1.76,

aeknek ingek madapolanból 1.50, 1.80, spine
sek 1.66, 1.90, vászonból 2 frt 40, 3, 3 50. gatyák
I. 55, 1.80; 14 évesnek ingek mad:<polanból 
1 frt 40, 1.46, ssmesek 1.75, 2.75, vászonból 2.65, 
3.16, 4 frt, gatyák 1.65, 2 írt; 16 éveauck ma
dapolanból 1 50, 2.10, szinesek 1.75, 2.20, vásson- 
ból 3 frt, 3 50, 4, 4.60, atyák 1.76, 2, 2 25.

Kéaz fehérneműik IcAnyok azAinAra, min
den nagyságban és minőségben, ugyszintecsi csembk 
számára, melyekről kívánatra nagy árjegyzékün
ket bérmentesen beküldjük.
Továbbá ajánljuk nagy raktárunkat vászon, és 
asztslnemüekben.

Itiimhnrgl vászon, 42 méter (54 rőfi vége 23, 24,
25, 26, 27, 28, 3u, 32, 35, 38, 40. 42, 45, 50, 120 ftig. 

IIoIIiiihII vagy Irlnnrii váazon, 39 méter (50 
rőt) 22, 21, 24, 25, 26, 2-, 30, 32, 34, 38, 40, 45 50 
100 frt ig

IIoIIhihII váazon, (ryerinek-fehérneinüekreés ágy
neműikre, 328 4 méter (42 rőf) vége 16, 17, 18
19, 29, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 60 írtig.

Fress vAwzon, 23i Jf n éter (30 rrtf) vége 10 60
II. 11.50, 12, 13. 14,16, 16.17. 18,19, 20, 30 ftig 

l.eiietlé-tflszoii egy azelben, 29 méter (37 rőt
12 lepedőre vege 33, 36, 38, 40, 42, 44, 45 48, 60, 
loo írig

Fehér |>aiiiiitpaln%at,*ágynemuekre, 1 mé er 38.
46. 4 8, 68. kr.

Itlatlnpoliiii vagy 4 liifloii. vége 40 méter frt
in 40, 10.80, 12, 13 50, 14, 17, 18, 21.

Sriiip* kanavAaz, 23t's méter (30 rőf) 9,9.50,10. 
1 1. 12, 13, 14, 15 frt.

Sziuc«triilinperkrtlok dús választékban, 1 méter 36. 38, 48. 5'i, 52. 54, 66 kr. 
VászonzselikendŐk, hólyek és urak számára.tuc/-.11:» 2 5o, 3, 3.60, 4. 6, 6, 7, 8, 9. 10—2 ) ftig 
S’in di!iö/é»k. tiszti váa/on. tuczatja 5 80, 6, 6 99, n. 9, 1 ), LM frt.
AH«talkpii<l«>k, ti>z n len, tuczatja 4. 4 60 5,

6.50, 6.30, 7, 8. 9. frt, al*r szók 6, 8, 10, 12, 18, 24. 
személyre, dar.bja 1 frt 90 krtól 14 f-ti-r.

i> •inast as/lali terítékek 6 szmlyre 6.50 6,6.60 
7, 7.50, 9. 10. 21 ínig, 12 samlyre 12, 12.50, 13, 
14 50, 15, 16. 18, 20. 40 írtig. 18 n einlvére 25. 
27. 32, 48, frtir, 24 s mlyre 32, 34, íO 46, 53, 76, f . 

liAvöv kPiidAlt színes és feliér, darabja 3, 3 60, 
5. 5.50. 6, 11 forintig, csemege-kendők tuezstja 3, 3 50, 4 50, 5.50 krg,

rsipkefiiggénj <>k, 1 ablakra 3, 3.60, 4, 4 60, 5,6.50, 6, 6.50.7, 8, 9, 10, 15 frtig.
I fcrllék, d trabja 4.60, 5, 6, finom ripsből 9.50 

nsztnltrrildk 3 8 », 4, 5 frt, ripsből 7 frt 60 kr 
Ájf.v p«kr6pzok, kisebbek 4.50, 6.60, nagyobb 6 6 50, 7.50, 8.50, 11, 14 frt 50 kr. 
MenjnMioiiji koazleiekkel iro írttól iroo 

frtig s feljebb, ke z fehérnemű és vászonban alt- 
szebb kiállításban szolgálhatunk,. ezekről árjegyfékünket k vén tágra bérmentesen heküidjük.

Az árak 1 (‘̂ jutányosban szabottak, s ha valami a megvett vagy rendelt tár
pyakból akár mi oknál fogva tetszésre nem lenne. 14 nap alatt, ha szárszel- 
vényiitikkel el van látva, nemesik szívesen kicseréltetik, de kiváiisiera az 
érte fizetett összeg is visszadatik.

• Levél általi megrendel esen még az nap. melyen érkeznek, különös figyelemmé
k>______es pontosan eszközöltetnek es csomagolás^ díji „éri  s /á ia i(nrk
«.»3aagVBKB.rá.T;. 7 ‘ 7-

Árverési hirdetés.
p*"

A hosszuhetényi község ha
tárában a v a d a s z a t  
í. é. augusztus 1*6 4-éii 

reg. 9  Arakor
a község házánál három évre a 
többet Ígérőnek ki fog adatni.

H.-Hetény juh hé 10-én 1878
159. 0 —1)

Hirdi határban kitűnő
karban levő

oiykerek'd min
haszonbérbe kiadó, vagy pedig 
kedvező feltételek mellett szabad 

kézből eladó.
Értekezhetni —  e lap kiadőhi- 

vatahiban._____________ 154 (3-3)

LEGÚJABB LÁTVÁNYOSSÁG PÉCSETT.
•V „ B F Z  4 T É R E 3 í“  naponkint reggeli 8 órától esti 10 óráig 

kivilágítás mellett nyitva van
w  E  R  I  x  R .

nagyszerű stereoskop

m ű k i á S I i t  á s a,
m o z g ó  p le o rá m a  n a g y  c s a t a k é p e k k e l ,  mely oOU legújabb és legérdeke
sebb látképet tartalmaz, s ezek közt a párisi d a lm ű -, h a llé t té - ,  operetté- 
b e li c so p o r to z a tl k é p e k ,  továbbá a legújabb oiosz-török babom nevezetesebb 
mozzanatai, különösen

ütközetek Plevnánál és a Sipkaszorosban.
Ezeken kívül láthatók a természet után felvéve: 

a b écsi, p h i la d e lp h ia i ,  p á r is i k iá l l í t á s  et* a  b u d a p e s t i  árvíz.
V égre a külön kabinben felette érdekes p á r is i  t i tk o k .

B e lé p t i  d ij  s z e m é ly e n  k in t  2 0  k r .
Minden l á t o g a t ó  e ml éke t  is  kap._______________

Ezen e nemben egyedüli műfényképek Európa legelső városaiban legnagyobb 
tetszéssel fogadtattak és ennélfogva itt is számos látogatást reményiek és kérek.

Mély tisztelettel
NB: Minden héten uj műsorozat. W  K II I X R.

P iá c s e k  K á ro ly ,
i62 (3-i) ezelőtt Gianone,
kőfaragó mester, N.-Oskola-utcza 3. szám, a sétatér közeA—/
lében, ajánlja mindennemű b e l-  é s  k ü l f ö ld i  g r á n it - ,  
iiiárva iiiy ’- é s  h o m o k -k ö v e k b ő l  készült közönséges 
és dísz-épitkezési müveit, nagyobb és kissebbszerü emlék
köveit, továbbá készít k a i v a r i  a-k e r e s z t é k é t ,  c z i  lite
r e k e t  k e r e s z t e l ő  m e d e n e z é k e t  és minden e szak-

j i i l á n y o s  á r o n .mába vágó egyébb kőfaragói müveket

őserez. D&Si

Az ,,!-sö Pécsi Consum-Egylet4'
tulajdonát képező, Pécsett a Királyutczában 19. szánt alatt fekvő

em eletes ház b o lt i helyi
séggel

együtt folyó évi október 1-jé vei

egészben vagy részben huzamos!) időre bérbe
adatik.

Bővebben értekezhetni T. Decleva Ferencz egj'esületi elnök urnái 
135 (6—4) belváros Sörház-utoza 10. sz.

Nélkülözhetlen minden háztartásnál.

The Sitiísr M inuhsturini ö° J  s i-York l i l á i

Elai

A világ  legntigyobb varórgép- 
gya ra

ajánlja afeliihnUlhatatlanak ismert eredeti Singer- 
féle uj családi varrógépeket ára 50, 70. 76 frt.

Mindén készlettel liizdelés, fodoritás, vat- 
táz.ás, behajtás, sujtás felvanás, keskeny és sz,é- 
lesszegés, zsinór be varrás, széles aj our varrás és 
zsinór szegélyezésre sat.; mely egyszerű szer
kezete miatt minden egyébb rendszert! fölött 
előnnyel bir, továbbá különlegességeket, szabók 
czipészek, nyergesek, könyvkötök, gomblyuk- 
kivárások stb. számára.

306 (0—11)
lás kis összeg letétele mellett részlettizetésre vidékre is. 

P é c s e t t  O B F .T K O  K .-n á l .  

í28£í

T isztelt rendes vevőimet, úgy szinte a tek.

uradalmakat és földbirtokos
urakat arról értesítem, hogy ez idényre is kitűnő minőségű

gabona és gyapjú
zsákokat lehetőleg olcsóbb árak mellett ártok készleten.

190 (3—1)

Nyomatott Tsiss MihályoAl Póca j.t 1878.

nagy választékban szolgálhatok 
kiváló tisztelettel

W eiller Miksa
Pécsett.




