VII. évfolyam

27-ik szám.

Pécs, 1879. julius 5-én.

Előfizetési dij:

Hirdetések ára:

postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr.
Megjelenik minden s z o mb a 
ton^ Egyes számok kaphatók
Weidinger N. kónyvkeresk.
(Széchényi tér).

Egy öt-hasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért 8krt
többszöri megjelenésnél árleengedés adatik. Minden hir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyilt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

Tanuljunk belőle mi is!
Kossuth Lajos leg ú jab b levele az
újjá alak ítau d ó Szeged városa érde
kében Íratott, de ez oly gyakorlati
becsű irányadás, melyet nem csak
Szegeden, hanem b árh o l e h azáb an
tanulmányoznunk és követnünk k ell
saját érd ek ü n k b en .
Az első, mire városunknak fi
gyelmét kiterjeszteni kell és mi már
halasztást nem tűr, az annak alagcsövezése és csatornázása, itt az ideje,
hogy immár haladék nélkül szak
értők meghallgatásával a terv és
költségvetés elkészíttessék, és már
jövő évben a munka megkezdessék.
A költség pontjára nézve — hála
a bachkorszakbeli polgármester jövöröli gondoskodásának, — miben
igen előnyösen eltért oly alkotmányo
soktól, kik csak mától holnapja és
magukról gondoskodtak — oly sze
rencsések vagyunk auuak fedezetet
már készen birhatui azon évi k
lenezven és uéháuy ezer forintnyi
részlet összegben, mit tiz éven át a
dunagőzbajózási társulatnak az ela
dott köszéubánya ára törlesztésére
fizetni kell.
Hasznosabban és czélszerübben
ezen pénzt befektetni nem is lehetne,
a főutezáinkbau és tereken felgyillekező és a kövezetei is nagyban
rontó. — nyáron dögleletes kipárolgásu mosaúék viz tócsák pedig
immár meg nem szenvedhetek. —
A csatornázással egyidejűleg le
fektetendő volna az állandó vízve
zeték minden utczában, hol a csa
tornázás megtörténik, a vízvezeték
pedig addig, mig a tettyei malmok
kisajátítása be lesz fejezve, a Rókus
dombou építendő medenczekbe öszszegyüjtendö bálicsi tetemes forrás
vízzel lenne táplálandó.
Az állandó vízvezeték költsége
rcményllietöleg még koránt sem me
rítené ki a fenerintett rendelkezésre
álló tőkét.
Nem kevésbé figyelemre méltó
városunkra nézve a beton építkezés
(kőtörmelék, homok és vízhatlan ce
ment mész). Nálunk, hol az^anya-
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A p u sz ta a ssz o n y a .
Poétái verseny lfj. V áradj Ferencz és
Dolencz József közt. M.-Peterd, 1879.
E m itt a domb legtetején
Egy kis puszta áll m agába,
Egyszerűség s a boldogság
Virágozó szép hazája.
Életadó sugarával
A fényesség agg királya
Ezt keresi először fel.
Ezt hagyja el utoljára.
A madárkák köröskörül
Kora regtől késő estig
A'igadozva szívderítő
Dalaikat zengedezik.
Lenn a völgyben illatoznak
T arka-barka vad virágok,
Öröm nézni, a m int játszi
Kis pillangók szállnak rájok.
A rét szélén csörgedezve
Csacska csermely foly, folydogál
S az elfáradt vad gerléknek
Felüditó cseppel szolgál.
Alkonyaikor, midőn minden,
Ember, állat nyugvóra száll,
Midón gyöngyöt harmatozik
Minden virág, minden fűszál
8 később, midőn a távolban
Elhangzottak a harangok
8 m ár az égen csillagok közt
A szelíd hold némán ragyog.
Megszólal a juhász bojtár
ö afaragta kis sípjával
8 a csalitok szellőjével
Az epesztó csalogánydal.
Minden oly ép, minden oly szép,
M intha csak i t t volna élet,
M intha a jó Isten ide
Teremtett von minden szépet

FIGYELŐ.
gok bét elseje majdnem ingyen kap
ható és azon körülménynél fogva,
hogy a betonépitkezés mellett a ke
vésbé tömör (széles) falak is nagyobb
teherhordó képességgel és szilárd
sággal birnak, a lakszobák és pinezék pedig a nedvességtől tökélete
sen megóvatnak, ez építkezési mód
a legelőnyösebbnek mutatkozik és
csak azért nem tudott eddig érvé
nyesülni, mert kevesen tudnak fe
lőle, az építészek pedig saját érde
kükben nem adnak jó példát, mert
a beton kizárja az örökös javítást,
mely az eddigi építkezéssel jár és
mely bőven jövedelmez nekik.
Csak lássa közönségünk egyszer
ez építkezést gy akorlatban és meg
vagyunk arról győződve, hogy egé
szen felhagy a jelenlegi építkezés
módjával.
Magától értetik, hogy a csator
názásnak is betonból keltenék esz
közöltetni.
Kevesebb jelentőségű, de a köz
egészségre és kivált a szépítésre
nézve nagy’ fontosságú nagy hazánk
fiának tanácsa az építkezés alakjára
nézve, azonban ez is, mint a má
sodik pont alatti inkább az építke
zők elhatározásától, mint hatósági
intézkedéstől függvén ismét a jó
példa az, mely az utánzásra ser
kentene.
A jó példaadásuak természetesen
a belvárosból kell kiindulnia, csak
igy fogna utánzókra találni a kül
városokban is, melynek népe bizony
jobban tenné, ha a mnnkábóli nagy
keresményét nem a korcsmákban
dőzsölné el, hanem a lakházak és
környezetének díszére fordítaná.
Annyit azonban az építkezési bi
zottság megtehetne már most is, hogy
egyáltalában ne engedje meg s stlrü
népességű belvárosi utczákban a há
zak udvarainak teljes beépítését, mely
a közegészségre nézve a legvesze
delmesebb.

Elmélkedés Szeged rekonstrukeziója felől.
Szokásom, írásban adni magamnak
számot nézeteim felől, midőn oly kér-*S
8
Szép e puszta, gyönyörű szép
Hejh, de legfőbb ékessége:
(A ki nélkül m it se érne)
Az nraság felesége.
H at hogyha még én volnék itt —
É n poéta! az uraság;
Akkor nem az égben, Jianem
I t t lenn volna a mennyországi

lfj. V árady F erenci.
Fenn a puszta, rajta ragyog
Először a napsugár,
Ha jö ttére az ég-ivnek
Tiszta azúr kékje vár.
Völgy terül el a domb alatt
Ölében egy kis patak
Hömpölygeti buborékit,
Mig ketté nem szakadnak.
S mig partjai virágait
Üdvözöli esengve,
Keá hajlik lombjaival
8ürü erdő rejteke.
Erdő körül tágas mezők
H atarai terülnek,
Kalászai bőven hordják
Nyomát az ég kegyének.
Kérded: kiért él itt m inden?
Kinek dalol a madár?
K iért reszket a hannatcsep?
Ha rá villan napsugár.
Ki lenne más, m int a puszta,
Puszta ékes asszonya,
Azt susogja a hars szele,
Csengő patak az mondja.
Azt is mondja az öreg hárs:
„Van egy világ föld felett,
Ö ott egykor égi lény volt
8 légi szárnyon repdesettt,
Letekintett s m int m eg liu
— Birtokosát — s e pusztát,
Égi lakát oda hagyta
S — hozzá — le a földre szállt 1*

Doleneez József.

déssel foglalatoskodom, mely részletekre
terjedő átgondolást igényel. így könynyehbnek találom megtartani gondolkozá
somban a logikai egymásutánt. Az esz
mék egymást sem agyon nem kergetik,
sem el nem mossák.
Én az elpusztult Szegeduek, Hazám
második, a magyar faj első nagy városáuak okszerű ujjáalkotására mind nem
zeti, mind közgazdászat! szempontból igenigen nagy fontosságot helyezek. — Aztán
Szeged szerencsétlensége példátlan mérv
ben rezgésbe hozta az emberiség szivének
részvét-húrjait. Felénk fordította a müveit
nemzetek testvéries figyelmét. Reánk nézve
hát nemzeti becsület kérdésévé is vált,
megmutatni, hogy müveit, értelmes, gya
korlatias nemzethez illően tudunk meg
felelni a világ felénk fordult figyelmének.
Szeged rekonstrukeziója a magyar nemzet
életrevalóságának fokmérője leszen azok
előtt, kik az elpusztult nagy magyar város
szerencsétlenségének enyhítésére segéd
kezet, nyújtottak (elénk.
Eu azt gondolom, a feladat sikeres
megoldása első sorbau a kiindulási pontok
helyes megválasztásától függ.
Hadd lássam hát, minő kiindulási
pontok vanuak az adott helyzet által
indikálva ?
A megoldandó feladat természete azon
tény által van adva, hogy Szeged síkon
fekvő, folyamparti város, s annak is kell
m aradnia; különben elvesztené nemzetgazdászati fontosságát, s rekonstrukciója
csak humanitárius érdekkel birna.
Eu hát azon nézetben vagyok, hogy
Szegeduek máshová áttelepítése szóba sem
jöhet. Egy áttelepített Szeged csak névleg
volna Szeged, — valóságban nem. Sem
az nem volna, ami a magyar nemzetnek
a multban volt; sem azzá nem lehetne,
amivé a jövendőben lenni hivatva van.
Szegeduek ott kell hnllámsirjából föl
emelkedni, ahol ezredéven át élt.
Ez, nézetem szerint az alaptény.
Hanem ez adott helyzettel két ne
hézség is adva van, melylyel a rekonstrukcziónál számolni kell.
Egyik az árvíz tehetsége, másik a
vizfakadások bizonyossága.
Az árvízveszélyt védgáti munkákkal
s okszerűen kombinált folyamszabályozás
sal minimumra lehet is, kell is leszállí
tani, — de az adott helyzetben egészen
lehetetlenné tenni, emberésznek, ember
erőnek nem adatott. „Mit des Geschickes
Máchten ist kein cwiger Bund zu flechten.“
— Az olasz génius századok óta rajta
van, hogy a Pó kicsapongásait féken
tartsa. Csapokra ütötte, a földművelés kiszámithatlan hasznára, — még pedig oly
mértékben, hogy másodperczenkint 660,
tehát 24 óra alatt 541/, millió köbméter
vizet lehet a Póból elvezetni; Cremouától
kezdve pedig töltésekkel csináltak tág

lefolyási medret a Pó dagadályának, s
átalánosan el van ismerve, hogy e tölté
sek — a hollandiakkal — a legtökélete
sebb védrendszert képezik az árvízveszély
ellen egész Európában; de azért épen
amint ezeket írom, siralmas jajkiáltások
hangzanak Ferrara s Mantova tájáról a
töltéseket áttört árvíz miatt. — A tapasz
taláson okult emberész kétségtelenül még
tökéletesítheti a védekezési rendszert, s
hinni szeretem, hogy az ujjáalkotandó
Szeged biztosítására a legtökéletesebb védrendszer fog alkalmazásba vétetni, melyet
a természet törvényeivel számoló emberész
csak kigondolhat; de mindez Szegedre
nézve az árvízveszélyt csak az eshetősé
gek minumára redukálhatja, — egészen
lehetetlenné nem teheti.
Mi következik ebből?
Következik az, hogy Szegednek ak
ként kell rekonstruáltatok miszerint ha
rendkívüli meteorologiai zavarodások foly
tán (melyek nemcsak lehetségesek, de sőt
időukint elkövetkezésük bizonyosnak te
kinthető) az ujjáalkotandó nagy magyar
várost, minden védmunkák daczára vizár
találná meglátogatni, az csak kellemetlen
séget, csak kisebb nagyobb kárt okozhas
son, de pusztulást nem.
Ez tehát az egyik tekintet, melynek
Szeged rekonstrukcziójánál irányadóul kell
vétetni.
Az adott helyzet másik nehézsége: a
vizfakadás. Itt egy természeti törvénynyel
állunk szemben; természeti törvényhez
pedig alkalmazkodni kell, mert eltörlését
nem lehet dekretálni.
Az alsó Tiszavölgy Beudant szerint
csak 77 méternyi magas a tenger fölött,
— ami borzasztóan csekély magaslat, ha
meggondoljuk, hogy a Duna-Tiszavölgy
folyóit felfogó Fekete tenger egyenes vo
nalban még 600 kilométernyi távolban
van a roppant kiterjedésű tiszai síkságtól,
mely egykoron kétségtelenül egy nagy,
még pedig nem édes, hanem sós-tenger
fenekét képezte, miként a külkerületén
találtató só-lerakodások, a belebb is elő
forduló sósviz-fakadások s az egész Ti
szaiapályt ellepő szikes földek mutatják,
melyek úgy az által, hogy sziksón s glaubereón (Na 0, S03 —|— JO HO) kívül
konyhasót (Na Cl) is tartalmaznak, mint
a szik folytonos képződésének legtermé
szetesebb magyarázata által is tengeri sóülepedésre utalnak.
A Tiszaiapály ezen csekély magas
ságának természetes következése a Tisza
medrének iszapolódása, tehát emelkedése.
Ennek viszont kikerülhetlen következése,
hogy a lejtőtlen tiszai lapály alluviális
homokjából az esővíz nem folyhat be a
Tiszába, hanem leszivárog a homok alatti
vizfelfogó geológiai képzetre (mit geoló
gusok vörös homokkőnek — Rothíiegendos — és kőszenes homokkő lek — grés

houiller — mondanak,) ott összegyűl s a
magas ibban fekvő Tisza medrétw le nem
folyhatván, a szikes homoktalajbau felfelfakad.
Ez a vizfakadás még növekszik a
Tisza vizének szivárgása (infiítratio) által;
minthogy a tiszavölgyi talaj jelzett a!sa
lánál fogva a Tisza nemcsak hogy el
nem viheti a lapályra eső vizet, hanem
még ahhoz szivárgás utján a magáéból
is ad. Ez a szivárgás pedig nagyhatalom.
Egyptom némely részében a Nílus vizének
szivárgása a folyamtól uyolczvau kilomé
ternyi távolságban is észlelhető.
Ez a vizfakadás tehát olyan dolog,
melyre Szeged rekonstrukeziój inál még
rendes, normális viszonyok közt is okvet
lenül reflektálni kellene. Hiszen a régiségbúvárok kutatásainál ez a vizfakadás még
az Öthalmon is alkalmatlankodik: hát
még mennyire otthon van az a szegedi
belterület alantas talajául
De mindez még nem elég. Bakay
Nándor „Emlékirat“-ában („Szeged város
ujjáalkotása érdemében14) azon megdöb
bentő, de nagy figyelemre méltó körűi
méi yről olvasok, hogy „amióta a Tisza
medre Szegednek feje fölé kerittetett, a
fakadó vizek által fölvert vadszikek az
egész talajt annyira lazává tették s anynyira megrontották, hogy Szegeden már
a legszilárdabb téglaházakra sem akartak
a pénzintézetek hitelt nyújtani.
Én azt gondolom, hogy Bakaynak
jórészben igaza van, midőn azt mondja,
hogy a Tisza medre Szegednek feje fölé
„kerittetett"; de akár kerittetett, akár
került, az a tény nem változtat. Az a ta
lajlazaság s épülctromlás, melyet Bakay
fölemlít, — az üzletvilág ama bizalmat
lansága, melylyel a szegedi épületek szi
lárdsága iránt viseltetik — egy végetlenül
fontos körülmény, melyet Szeged rekons
trukcziójánál ugyancsak figyelembe kell
ám venni! És ha ilyen volt a helyzet már
a márcziusi katasztrófa előtt, el lehet kép
zelni, mivé lett az a szikes, laza talaj a
több mint harmadfél hónap óta rajtafekvő
árvíz mállasztó hatása alatt, habár az
iszapülepedésnek még .oly mérséklő be
folyást tulajdonítunk is. — Én, megvá
lom, egy cseppet sem csodálkoznám, ha
majd mikor az az elöntött talaj szikkadni
s összehuzódni kezd, azt hallanám, hogy
még a fennmaradt épületek közt is nem
egy lesz, amely sülyedezni fog.
Mi következik mindezekből ?
Következik az, hogy Szegednek oly
terv szerint kell ujraalkottatni, miszerint
épületeinek szilárdságát a vizfakadás és
talajlazaság ne kompromittálhassák. Nem
ördöngösség ez; csak nem kell elmulasz
tani, a mit a helyzet természeti viszonyai
igényelnek.

A rendjelper Becsben,

nekem semmi sem marad; — egy másik
távirata ezt mondja „Az urak csak elő
legekkel bizonyíthatják be szándékuk ko
moly voltát, csak előlegek juttatnak engem
is azou helyzetbe, hogy az adatokat meg
szerezhessem.

vet az egész kormánypártra, mert már a
Bécsben napfényre jött titok Budapesten
is apró leleplezésekre szolgáltatott okot,
mely szerint a kormánypárt emberei a
főváros gazdag keteskedőinek k é t e z e r
forintért kínálták a Ferencz József rendet,
s n y o l e z e z e r forintért a vaskorona ren
det „a fővárosban azt is beszélik, hogy
ama magasabb állású egyén4, kit a rend
jelperben emlegettek, nem volna más mint
Tisza Kálmán állam titkárja gróf Zichy
Ferraris Viktor ! — Azonban nem akarunk
eléje vágni a bíróság eljárásának. Remél
jük a bűnösök bármily magas állásnak is
el fogják venni nálunk is megérdemlett
büntetésüket ha csak . . . . ami szinte nem
lehetetlen a "agy hatalma Tisza Kálmán
az ő szolgalelkü pártja által az immuuitás
köpenyegjébe takarva el nem rejlik ked
ves barátjukat az igazság szolgáltatás
elől, — de nemi erre talán még Tisza
Kálmán sem lesz képes vetemedni.

Schweitzer császári udvari tanácsos
és Sonnenberg bécsi journalista udvari czim
és rcndjelbeli kufárkodás s ez utón elkö
vetett csalás miatt álltak múlt hó 2 6 -2 9 ig a bécsi esküdtszék előtt.
E pör nálunk kínos benyomást költött,
mert a tárgyalás folyama alatt felmerült
tények egész meztelenségében mutatták
föl, hogy a bécsi vádlottak padján ülő
Schweitzer és Sonnenberg tulajdonképen
csak ügynökei, sensaljai voltak a főbüuösuek, ki nem egyéb, mint a Tisza Kál
mán által a magyar képviselőház alelnöki
székébe emelt czimbora, volt Marmaros
megyei alispány s mint ilyen törvényszéki
elnök: — Várady Gábor.
A tárgyalás folyamán felolvasott kö
vetkező levelei és táviratai, kimutatják,
hogy Sonnenberggel k ö z ö s ügye volt,
hogy a rendjelek megszerzése fejében pénzt
fogadott el s kölcsönöket vett fel:
Egyik Sonnenberghez irt levelében a
többek közt ez olvasható. „Az osztrák mi
niszter váltság még nincs megoldva, Auersperg herczeg is igen lehangolt Bosnia
miatt. Be kell várnia a kabinet m egújítá
sát. Anersperg herczeggel jó lábon állok
s e körülmény volt combinatiom alapja. A
jelenlegi helyzet nem alkalmas arra, hogy
az ön barátjának (Richternek, ki rendjelt
akart vásárolni) kivánata teljesedésbe men
jen. A határ időt meg kell bosszabitani.
Várady Gábor.*
Egy másik ugyanahhoz intézett le
vele igy szól: „Tudatom önnel, hogy Ír
tam S z . . . nek, szilárd bizalmam van, hogy
a siker nem >Lg kimaradni. Üdvözölje
Richtert. — Várady Gábor.* — Egy Son
nenberghez intézett távirat igy szól „Igye
kezzék legalább négyet kapni, háromból

A tanúvallomások pedig kiderítették,
hogy Várady Richter, ügynökének Siebert
Emilnek megígérte, hogy közben jár a
vaskoronareod elnyeréséért, és hogy ezért
Siebert utján Várady 16,000 márkát ka
ott, melyről téritvényt állított ki azon
ikötéssel, hogy törekvéseik sikertelensége
esetén vissza adandja, a mit meg is tett
akkor, midőn a jelen bünper szagát meg
érezte. — Kitűnt továbbá, hogy Grillraayer
János brünni iparostól 20,000 frt. értékű
5°/0 osztrák arany rente kötvényt kapott
Várady hasonló czélból. Igaz ugyan, hogy
Grillmayer azt állítja hogy kölcsön adta
a 20,000 irtot, s csak a kölcsön megkö
tése után beszéltek a rendjelről, — ez azon
ban, mint az osztrák állarattgyész is megjegyzé nem hihető s üres kibeszélésnél
egyébnek nem tartható.
Ezek oly bizonyítékok voltak, me
lyekre kénytelen volt az államügyész in
dítványozni, hogy Váradyra nézve az
iratok a tárgyalás után a budapesti
ügyészséghez tétessenek át. Mi eddig már
meg is történt, s igy a rendjelpör utolsó
felvonása Budapesten fog lejátszatni. —
Reméljük és hisszük, hogy a budapesti
államügyészség daczára azon magas párt
fogásnak melyben a képviselőház alelnöke
még ma is kirivólag részesül épen olyan
erélylyel fog e gyalázatos perben eljárni,
mint a bécsi.
A kormánypárti lapok nagy bölcsen
hallgatnak ez esetről; csak hogy az már
keresztül ment azon stádiumon, melyen még
agyon lehetett volna hallgatni. Tény az,
hogy Várady esete igen hosszú árnyékot

Elolvasván, a mit eddig Írtam: úgy

•
Mármaros-szigetböl távirják: „Várady
Gáboraz ismeretes rendjel perben ma déintán
írásban nyilatkozott a megyeház termében
saját fölhívása folytán egybegytllt nagy
száma hallgatóság előtt, amely nyilatko
zatot barátai s jóakarói örvendetesen vet
ték tudomásai, mivel a nyilatkozat a hír
lapok közléseivel szemben lényegesen eltérő
tényállást és jóakarata (?) szándékot tar
talmaz. Szabó Sándor megyei aljegyző.* Vá
rady tehát lehetségesnek tartja magát reha
bilitálni, pedig ez, hacsak a Bécsben felol
vasott valamennyi távirata nem hamis,
lehetetlen, ő erkölcsi halott és egy perczig
sem szenvedhető meg többé a képviselőházban.

gatik. Különben is egyesek esetleges kellátom, hogy „locu« commmis14-oknak ne
leraetlenséire
bőveu kárpótoltatnék >tele ivediető elementáris dolgokat irtain. — Ez
és házérték növekedésével, melynek lehe
fc /í.OT igaz- De én arról vagyok meg
tetlen kimaradni, ha .Szeged akként aljyőwdve, hogy ezek a lueua eoanniiuis-ok
kottatik nijá, a mint azt a biztonság s
alják Szeged rekostrukciójának felad.atájövendő felvirágzás tekintete javasolja. Az
h 'Z a kiindulási pontokat. Ezekre kell az
iirv épülendő Szegeden a telek- s bázére.-ész rekonstrukció tervének a’apittatpi.
ték b zorvnyal egészen más lesz, mintha
Ez az ujjáalkotás betűrendjenek al|dia-ja.
arra kár oztattatnék, hogy ott gubbaszNincs az a kigondolható terv, mely a ter
kodjék a körtöltés karimázta katlanban
mészet elotusitUatlan törvényeinek s az
feltöltetlenűl, — 8 mert íeltöltetlenill, hát
adott helyzet imperativ követelményeinek
pocsolyákban
lubiezkolva esővíz idején,
m ;gfelelbetne, ha nem ezen kiindulási pon
mely a katlauból ki uem t ilyhat, áradás
todra lenne alapítva.
idejéu pedig remegve tekinfgetue fel a
Tehat Szegednek akként kell refeje fölött hábo'gó vizekre, melyek a t a 
kous. imitálni: hogy 1) árvíz esetéu el
rost nemcsak meglátogatással, hanem katne pnszfnljoD, s hogy 2) a rekonstruá
laua fenekéu elbontással is fenyegetnék.
landó nagy magyar varos minden vi/.faÉu hát határozottan azon nézetben
kadás. a talajunk minden lazasága mellett
vagvok,
hogy a feltöltés mind az adott
is szilárd fennállásra számíthasson.
helyzet, mind a józan ész, mind a tudo
Ez a feladat.
mány által parancsoló szükségül vau in
A kérdés hát az: mit kell tenni ?
dikálva.
Miként kell eljárni, hogy e kettős lei
A másik dolog, melyet szintúgy eladatnak a rekonstrukezió megfeleljen ?
kerűlhetlenül szükségesnek tartok: a fel
Először >s én határozottan helyeslem
töltendő város alcsövezése s csatornázása.
Liakfiv Emlékiratának azon javaslatát,
Bakay „E m lékiratában azt olva
hogy Szeged belterületét fel kell tölteni.
som,
hogy Szeged szikes, salétromos ta
MiudcnUü-e vagy csak helyenkint, mily
laja a fakadó vizek miatt már már folyékiterjedésben s mily magasságig ? — azt
konynyá vált. — No már, a hol ily talaj
a fék- és lejtmérés fogja megmutatni; de
van az embernek a talpa alatt, ott alaga feltöltést „in thesi14 az okszerű rekoncsövezés (dramage) nélkül okszerű építke
strukezió egyik alapfeltételének tartom.
zésre csakugyan gondolni sem lehet.
Erre nemcsak a város belterületének
Ez annyira világos, hogy nem is gondo
alantas fekvése utal. hanem a Tisza med
lom szükségesnek az indoklást.
rének emelkedésére, való tekintet is. Mert
De amiként a vadvizes laza talaj az
tévedésnek tartom azon nézetet, hogy ha
alagcsövezés szükségére, agy az alaga Tiszaszahályozás eddigi rossz (rosszabb,
csövezés a vizvezető csatornákra atal.
mint rossz, mert rendszertelenül kapkodó)
Ez azonban nem valamoly uj költ
módja helyébe bármely okszerű rendszer
ségi rovat, mely csak az alagcsövezés
fog is elfogadtatni: a Tisza medre többé
folytán kerülne elő. Mert az alagcsövek
épen nem ing emelkedni. Erről, az emlí
álfal
felfogott fakadó vizek elvezetésére
tett 77 méternyi magasság mellett a 600
szolgáló csatornák egyszersmind a városi
ezer méter távolban fekvő tenger fölült
piszok-, mocsokfolyadék elvezetésére is
— álmodni sem lehet.
szolgálandnak; már pedig ez olyan dolog,
A dolog nézetem szerint ekként á ll:
hogy e nélkül akarni egy 70—80 ezer
A Maros delta-képző természeténél
ember lakta várost, Magyarország máso
fogva az ngyuevczet „műnk a-*-folyók'1
dik, a magyarság első nagy városát re
(fleuvos travailleurs) közé tartozik; s ez
konstruálni, csakugyan oly vadonat, bar
a munkás-folyő csaknem derékszögben
bár eszme volna, melynek Európában a
löki oldalba a Tiszát .Szegednél. S mert
XIX. század utolsó negyedében nincsen
ez lassabb folyású amannál, hát termé
helye.
szetes, hogy a Maros a maga torkolati
Ezt azon föltevésben Írom, hogy ekiszapját nem a maga saját medrébe, ha
korig Szeged külvárosai mocsokvizlevezető
nem a Tiszáéba rakja le, — a minek
csatornákkal nem igen voltak ellátva. E
(kapcsolatban a szabad viz lefolyásának
föltevéssel azonban nem akarok gáncsot
hidak stb. általi megszorításával) követ
mondani Szeged múltjára, mert a csator
kezése az, hogy a Tisza medre (mint
názás bygienikus eszméje régi városoknál
Bakay magát kifejezi) „Szegednek feje
— még ha egészen városiasán, emeletes
fiié kerittetik.-1 Tehát a Maros levezeté
házakból állanak is — a nagy költség
sével (melynek lehetőségére a Maros ártéri
miatt csak nehezen tör magának utat;
arekkel maga a természet rámutat) s a
uem ceoda tehát, ha Szegednek inkább
vízlefolyás akadályainak elhárítására! azt
jómódú falu, mint nagyváros typusu kül
igenis el lehet érni, hogy a Tisza medre
városaiban, hol az emeletes ház a ritka
úgyszólván mesterségesen mind maga
ságok közé tartozott, a csatornázás ek ko
sabbra ne kerittessék Szeged feje fölé.
rig elmaradt. De most, midőn nem átala
Ez lehetséges.
kításról,
hanem legnagyobb részben egé
Továbbá, kellő távolságban czélszeszen ujaikoiásról van szó, azt gondolom,
rüen emelendő töltések által (a Pó men
már csak tisztasági s bygienikus szemtében Ponté Lagoscuro táján kettős tülté
poutból is menthetleu mulasztás nélkül
seket is láttam; a Missisippi 4000 kilo
hagyni. Itt azonban nemcsak ez a tekintet
méter kiterjedésű s némely helyütt 13
forog fenn, hanem a város biztonságának
méter magas, fent 13, alant 96 méter
tekintete is, melyet a fakadó vizek elveze
széles töltései közt hármas töltések is
tése nélkül egy oly talajnál élérni lehe
vannak, fokozatos magassággal s normális
tetlen, melynek lazasága miatt még a
viszonyok közt művelés alatt levő tág
iegszilárdahb tég, aépliletek sem tekintet
közökkel egymás háta mögött,) mondom:
tek már a hitelnyújtásra biztos alapnak.
töltések által az árvizek lefolyására mes
Itt a helyzet olyan, h«gy a mit a hygieterséges medret lehet készíteni; a minek
uikus tekintetek javasolnak, azt a talaj
az lesz következése, hogy az árviz iszap
vizfakadá808, laza természete imperativ
legnagyobb részben nem a Tisza medrébe
szükséggé teszi. A feltöltés alá kerülő
nagykárosan, hanem a medren kívül ra
városrészek alagcsövezésével összekötött
kodik le a fűldinivelésre nagyhaszuosan
csatornázás által tehát kettős czél éretik
(colmatage).
e l; cs pedig, épen mert a pusztulás foly
Végre a Tisza torkolatának rendezé
tán nem egy fennálló város átalakítása,
sével kapcsolat han az esésnek logikai
hanem ujalkotás a feladat, ez a kettős
sorrendű (8 nem mint eddig, a hydraulika
czél sokkal kevesebb költséggel érethetik
legeleuientárisahi) törvényeivel ellentétes)
el, mint a mennyibe egy már fennálló
növelésével és helybéli folytonos kotrá
nagy város csatornázása kerülne; mint
sokkal Szegednél a folyam ágy emel ehogy a feltöltendő városrészeken az alag
dését mé sékelni szintúgy lehetséges.
csövezés és csatornázás végett nem is igen
Ezt és ennyit igenis el lehet érni, —
kellene árkokat ásni, hanem amint az
de már odáig semmi mesterséggel nem
utczák ki lesznek jelölve, a természetesen
lehet eljutni, hogy a Tisza medre Sze
vízhatlan meszszel készítendő konkrét (be
gednél a török időkori alacsony színvo
ton) csatornákat csak le kellene rakni; az
nalra vissza leszállitta!Itassék. Sőt, mint
alagcsövezés végett pedig jobbra balra
hogy bármit csináljunk is, a Tisza leg
szintúgy nem árkokat ásni, hanem in
alább Csapon, ne mondjam: Tisza-Ujiakon
káhb annyi feltöltést csinálni, a mennyi a
alul mindig lomha f< ly«» löszén — azt is
csövekbe szivárgaudö viz lefolyása végett
bizonyos ténynek vehettük, hogy a folyamszükséges; az igy előkészítendő lejtőre az
ágy, bár a kellő óviutézkedések folytán
alagcsöveket lerakui, aztán a többi kellő
lassan, de mégis folyvást emelkedni fog;
ieltöltést a lerakott alagcsövek s csator
mert hiába, a folyók vizében úszó szilárd
nák iölibe illeszteni.
anyag lerakodása, ép úgy mint a hab(Folyt, köv.)
ciapás általi erózió löídüuk geológiai tör
vényei közé tartozik.
Ezek igy lévén. Szegedet belterületé
uek feltöltése nélkül magas töltésekkel
— Hogy minő tehetetlen ez a
karimázolt katlanba építeni belé — csak
mi speciális és a közös kormányunk ismét
ugyan képtelen gondolat volua. Hiszen
szomorú illusztrálást nyert abban, hogy
igy építve még csak az utc/akövczeten
megvan kötve az illető államok közt az
összegyűlő esővizet sem lehetne a varos
alku, melynél lógva a Konstantinápolyból
minden részeiből levezetni, az alantabb
Philippopolison át Belováig kiépített vasút
fekvésű városrészek csatornáin pedig a
Üszkilbig és innen Dulcigno, vagy Antiviz gyakran nem a városból ki, hanem
vari ádnai tengeri kikötőig lesz meghosza városba be folynék.*
szalntva. — Magyarországot tehát és vele
Lehet, hogy a feltöltés egy vagy
Ausztriát is a világ forgalmi vonal meg
más fennmaradón ház tulajdonosának egy
kerülni fogja — Olaszország javára. Ad
kis kellemetlenséget okozhat. Nem tudom
dig erőszakolták az osztrák és a közös
kormány a sziszek-uovi-i vonalat, hogy
okozna-e? De meglehet. Hanem, midőn
csakugyan azt kell czélul kitűzni, hogy a
ez irányba terelve a keleti forgalmat a
rekonstru' ezió nem egy kétséges jővénMagyarországot és ennek érdekében álló
dőjü fah.v-árost táknljon össze, hanem
zimony-pesti legrövidebb vonalat megke
egy szila, d biztonsággal épült, szép jürüljék és újra megkárosítsák, mig bekö
vendőjű í. agyar várossal ajándékozza meg
vetkezett, hogy most már mindketten mega nemztt ;: egy két ember partikuláris ér- | kerüllek egy harmadik javára. — A bosnyák kalandra vesztegetett milliók pedig
dekecskéj ■ miatt nem szabad magát a
elégségesek lettek volna mindkét vonalat
czélt koc káztatni. Annál kevésbbé sza
le egész a szalonichi kikötőig kiépíteni 1
bad, mert az ilynemű ke’leinetlenségek
csak muhkonyak, azokat az élet kis idő
— Az érintett vasúti vonal angol pénzen
épül ki és előbb lesz készen mielőtt a mi
alatt ki szokta egyenlíteni, miként ezt
ólommadaruuk a közös kormány megkezd
még sokkal kevésbbé fontos közérdek te
kintetéből okozni szokott, sokkal nagyobb
hetné az alkudozást saját vonalai érde
kellemetlenségek körűi is tapasztaljuk;
kében.
például, mindőu pusztán ntcza-szabályozós
— A m a g y a r nyelv tanulására
iniatt egy egy báz kiszögelő része levárendezett póttanfolyamra — mint „Arad“-

ról Írják — nem várt tömeges számban
jelentkeztek az idegen tannyelvű iskoUk
tanítói és pedig T irontálmcgyéből 64, 1 j
mesmegyéből 137, Huoyadn.egyéből 63,
Biharmegyéhől 32, Csanadroegyéből i ,
Krassó-Ször-nymegyéből 197, Nyitraamtryéből 3, Pozsonymegyéből 1, bzatmar
megyéből 1, Aradmegyéből 80.
tehát ötszázuyolezvan. Ezek között nóta
nitó 24 jelentkezett. Miután a tantelUgyelő ily aránylag rendkívülinek mond
ható kontingensre elkészülve nem v o l, a
beszállásolás csaknem meggyőzlietlen ak a
dályokba Uiközik s egyetlen kisegítő esz
közül itt csak Aradváros hazafias szellemit
polgárságának támogatása szolgálhat, a
mennyiben ki csak teheti, egy egy kis sze
rény szá'lás nyújtásával a uagytoutosságu
czél eléréséhez hozzájárul. Az i'y tömeges
részvét mellett e póttaufolyam az állam
nak 25 ezer írtjába kerül.
— S zem le ut a T is z á n . P é c liy

Tamás közlekedési miniszter s vele tizen
négy vizépitészeti szaktekintély köztük a
meghívott külföldi szakértők — a „Maros
gőzösön e napokban indultak el a tiszai
szemleutra. Az nt Náménytól Titelig van
tervezve.

— A m . h í r . c s e n d o r s é g K i
dolgozott szervezési szabályzata két év
óta készen van, s tárgyalásra várt a bel
ügyininiszteriumban, a szabályzat közelebb
ről tárgyalásra kerül úgy, hogy az össze
ülendő országgyűlés őszi napirendjére ke
rülhessen. Ezt külöubcu eléggé sürgetik a
nauonkiut illusztrált közbiztonsági állapi-

Külföld.
A lefolyt hét legkiemelendőbb politi
kai eseménye az egyiptomi alkirály kitrónbolitása. Junius 26 án irta alá a szul
tán Ismail pasának léteteléről szóló iradet, s
ugyanez nap nevezte ki a volt alkirály
idősebb fiát, Tewfik pasát a Faraok utó
dává. Ezzel a már nagyon acuttá vált
egyiptomi viszály eliutéztetett az érdeklett
európai hatalmak erkölcsi és anyagi nagy
előnyére — s a féuyes porta souveraine
jogának nagy csorbulására. Törökország
viszás helyzete, belzavarai a külfölddel
szembeni obligat pénzügyi állása s ezek
ből folyó gyengesége és kimerültsége,
mindinkább nagyobb rést enged az eu
rópai diplonmezia országok sorsát intéző
gyámkodó befolyásának. Konstantinápoly
ból ju’iu« 1-ről ismét a legközelebbi uapokhan már kim iradhatatlan nagyvezér
változásról beszél a táviró. Mahuiud Nádim
pasát, a liires orosz irányú lörök államférfiút, ki épen russopliil Uzelmei miatt
száműzetett, — visszahívta a szultán, s
minden kegyeiben részesíti, s igy a lég
valószínűbben ő fogja követni a kegyvesztett Kheirrcdin pasit.
Abdnl Hamid aünjira megundorodott
már az európai diploraaczia sok szaká
csának kotyvalékától, hogy inkább termé
szetes ellensége az orosz karjai közé veti
magát. Egy éhes em' >ert köimyebbeu ki
elégíthet. A hangulat a törökfővárosban,
mint julius 2-áról jelentik, nagyon izgatott.
Az angolokat a görög határigazitás
kérdése fog alkodtatja, melyben még meg
állapodásra nem jöttek.
Cislajthán testvéreink az osztrákok a
képviselő választásokkal vannak eltoglalva,
s daczára, hogy azok legnagyobb részt
megejtettek, nem lehet megállapítani minő
elemekből *og előállni a kormány alkotó,
vagy feutartó többség, mert az egész le
endő Rajxrath, tekintve a beválasztott ele
meket apró töredékekből áll.
Az osztrákok maguk, hozzászámítva
a nagyvárosi és kereskedelmi kamrai kép
viselőket, feloszlanak: kormánypártiakra,
112 es pártiakra, haladókra, centralistákra,
alkotmányhűekre, autoaomistákra, duális
tákra és persoual unionistákra. A csehek
feloszlanak ó és uj csellekre. A lengyelek,
sléziaiak, tirolok stb. a fennebbiek szerint
vannak feldarabolva. — Hogy a jelen kor
mány miként fog belőlük többséget terem
teni, vagy az esetleg alakuló többség mi
ként fog majd inagáuak kormányt taragui,
azzal még maguk a bécsi lapok sincsenek
tisztában.

T ö r v é n y sz é k i csa rn o k .
Előadott polgári ügyek.

Kesies Marko, Kesics Gyúró ingatl.
ir. Szalamsanics Nyeste és t. Dragovatz
Mio ellen iugatlaD. tnljog. — Ullein József
Hölzl Jakab ellen 1032 frt 50 kr. s jár.
iránt. — Pakuszi Gyula illés József ellen
birtokbabocsájtás. — Auth Magdolna Föglcr József és neje ellen, birtokbabocsájtás.
— Barcza zídám Kis Pál József és t. ellen
birtokba bocsájtás. — Vasadi József, özv.
Kovács Péter ellen tulajdonjog. — Grltnhnt Ignácz, mint vb. Schwarz Zsigmond
csődtömege perügyelője özv. Schwarz Re
gina ellen örökösödés. — Nagy Katalin
Józsa Máté ellen ingatl. tulajdonjog.
Előadandó büntető ügyek.

Jul. 8. Heiszenberger János pécsi lakós védtörvény megszegés végett. — Auth
György devecseri 1. ellen szülői bántalma
zás végett. — Tar Sámuel és t. ellen el
lenszegülés, kir. tábl. it. — Pollák József
ellen csalás, kir. tábl. i t — Rudolf Bene
dek bírói kiküldött bántalmazása, kir. tábl.
it. —- Óreg Göbe Boldizsár súlyos testi
sértés.
Julius 9. Lauber József és társa ellen
végtárgyalás. — Szabó Czinderi József
ellen lopás végett — Schrempf István és
t. lopás végett. — Bakó Pál és Plavsics
Mihály ellen végtárgyalás.

Különfélék.
m 0 T Előfizetőinket t'sz‘0.,®atJ®IBktera
iMr Vrtvaskedienek megrendeléseiket a
jövő félévre minél előbb megtenni, hogy
a lap szétküldését pontosan eszkozol-

he38Uí ' 'uZlófclsMÓlamlísi bizottság üUaei t f é.'julius hó 10 én délután 3 órakor
a városház gyüléstermében m e g k e ^ d n
— A székes ehérvari orsz. kiállításon
városunk és megyénkből kitüntetést nyer
tek • éspedig: Díszoklevél it: A DuuagOz
hajózásiPtársuUt bányaigazgatosága I ecs.
Arany érmet: Pécsmegyoi püspöki tti oda
írna. Ztmloay Vilmos, Pécs Hofm mn Ká
roly. — Ezüstérmet:Nádosy lstv.es Kálmán,
Szt-Lőiiucz, két dhot. Engel Adóit és tiii,
Pécs, két dbot. Raprecbt János, két dhot.
Pécs város közöusége. Pécsi püspöki urodalom. Pi esi káptalaui uradalom. Pécsi
papnöveldéi urodalom. Pécsi székesegyházi
uradalom. Pécsváradi ur idolom erdőlnvatala. Weiller Nép. Jáuos, Pécs. Meiszuer
Imre, Pécs. Varga Elek, Pécs. Pintér J ó 
zsef. „Mi asszonyunk14 zárdá|a. H iffler J.
özvegye. Zelesnyi Károly. Ivié Th. Habe
rényi Pál. Prick Mátyás. — Bronczérmet:
Székesegyházi urodaloui. Pécsi püspöki
urodalom. Bach Gyula, Mágocs. Sajuovitz
Marko, Mohács. Kővágó-Szőllős község.
Prick Vincze. Sipőcz István. Dr. Schulhof
R. Károly. Herll Konrad. Gillitzer J. és
társai. Elvers Nándor, Karancs. Hutilösz
Jáuos, Szt.-Lőrincz 2 dbot. Marosi Ignácz,
Simon Péter, Simon János, Helyesfa.
Majláth György, Bakócza. Rosinger Ignácz,
Pécs. Sziicsics Mátyás Pécs. Altman J á 
nos, N. ürögh. Csizmadia Mihály. Olietko
Zsigmond. Gerbecz József. Rozs István.
Kerekes Frigyes. Vizkeleti Fanny. Vizkeleti Irma. Haberényi Pál két dbot. Edelmayer Józset. Hoppé Reinhold. Ro/.inger
Ferencz. Zsillé Vilmos. Kaiser H. Rumpel
János. Umíried Ferencz. Biehert Józset.
Feszti Károly. Schurek Baán Katalin. Köz
ségiskola Pécs. Rom. kath. k ep 'zle Sziegriszt József. Verner Magdolna.
— Botrány. Miután a hegyi forrásokból e tavaszon túlságos bőséggel ki
ömlött vizek tekintetében a hat heti szá
raz időjárás következtén a normális állapot
ismét beállott, a városi kapitány több szőilőtulajdonos sürgetésére elrendelte, hogy a
bálitsi forrásvíz ismét rendes medrébe ve
zettessék vissza, ezt azért is teuuie kellett,
hogy az utat, melyen a viz két hó óta
ideiglenesen folyt le és járhatlau állapotba
juttatta, megigazittatni lehessen. — Ki
adta és pedig illetékesen, mert a hegyrendőrség ügye hozzá van utalva, a ren
deletet a hegymesternek, ki azt szerdán
délután foganatosította. — Ezen több száz
szöllőtulajdouos jogosult érdekében tett in
tézkedés uem találkozott egy virilista szől
lőtulajdonos tetszésével, ki ezen forrásvizet,
melyért mások százat aduának, puszta sze
szélyből es mert magának is vau forrást
szőllőtelkéu, már két évvel ezelőtt a tel
kén keresztül folyástól elzárni és a köz
útra tere'.ui akarta, de ebbeu benbukolt.
— Kapta magát és lóhatálábau a rosszul
informált polgármester által kieszközölte,
hogy a városi segédméruök még az este
kiküldetvén jelenlétében a viz rendes le
folyását belöuiette, és a közönség botrá
nyára ismét a közlekedési útra terelte. —
Mint illetékes helyről értesültünk, a pol
gármester uem tudva semmit a kapitány
intézkedéséről a segédméruöknek meghagy
ta a rendes állapot visszahelyezését, mit a
a már is temérdek kár és visszaélést elő
idézett segédmérnök önkényesen úgy ér
telmezett, a mint azt a jogosultság nélkül
panaszló ki'án ta — Egyébként a polgármester ma délután a helyszínén szemlét
tartaud ez ügyben, mire az érdekelteket
figyelmeztetjük.
— Nyom nélkül elveszett. A pécsi
jótékony nőegylet felhivatván a székesfe
hérvári kiállitásbani részvétre, az általa
fentartott munka oskolában készíttetett két
igen finom vászon férfiinget és pedig az
egyiket kézi-, a másikat gépvarrással, to
vábbá egy gyönyörű gyermeköltönyt és
egy pár finom mői harisnyát. — E kiállí
tási tárgyak annyira sikerü’tek voltak,
hogy szakértők bírálata szerint minden
a kiállításra hozott hasoonemückkel bátran
versnyezhettek a nyerendő győzelem sze
rintük elmaradhatlau volt. — Ezeu külde
mény, mely szabályszerűen megjelelve már
áprd 20-áu adatott fel gyorsszállitmánykép, a kiállított va3uti elismerés szerint
ápnl 23 án vétetett át Székesfehérvárott a
kiállítási meghízott közeg által, tehát oly
időben, uiidőu még alig érkeztek oda ki
állítási küldeméuyek és a túlhalmozottság
mentségül alig szolgálhat — és mégis az
egész küldemény nyomtalau elveszett, —
ellopatott, vagy éppen elsikkasztatott. —
A felszólalásra a kiállítási bizottság mai
napig sem válaszolt, eddig a kiállítás ér
dekében hallgattunk eme botrányról, de
úgy látszik a végrehajtó bizottság legalább
nem érdemelte meg ezen kíméletet.
— Vörösmarthon f. é. junius hó 30-án
sajátságos égitüneménynek voltak tanúi.
— Alkonyat táján ugyanis nyűgöt felől a
fellegtelen kék égboltról gyakori csatta
nások, — minők az elsütött röppentyűké
voltak hallhatók. E hangok mintegy három
perczig folytonosan ismétlődve czikáztak
felfelé, — majd pedig északi irányban,
közbe hatalmasb roppanásokkal is, — s
végződtek halk dörejjel. — A földműves
nép ijedten szakitá meg munkáját s egy
mást rémitve jósolának jégverést, felhőszakadást, égiháborut; sőt némely „opti
mista14 még Novibazárt i s ! (A jégeső
megjött a bekövetkezett éjjelen Péesre, de
esővel vegyest és tetemes kárt nem tett.)
— A sokat panaszolt folytonos esőzés
nálunk május 20 áu szűnt meg, ez időtől

kezdve közbe-közbe e u k három syen, , . .
esőt leszámítva folyton derült ég n í «
veudhetuéuk — in t. i. egyéb baa:~L
nem volnának. A növényzet buján ten*i
szett és lá'hatólag sietett a több heti u
sedelmet kipótolni, nem úgy a megrój^,
napszámos népünk, mely felhasználj*
nagyobb keresletet a napszámnak fen*
verelésére, hogy azután kevesebb mnniu
mellett aunál többet dőzsölhessen és he !
nyéihessen. Városuuk már gyülhelye lett
a három vármegyéből kiárverezett pro|. 1
tál Ságnak, mely csekély kivétellel iUsta
pazarló népség és éppen azért ment tönkre
most már infieiáitak a pécsi munkás népet
is, hogy ezt is reászoktassák a gyönge I
életre, mely azután a munkást a munka'
adóval együtt koldusbotra viszi. — Bizony
jobb volua az ily proietarságot inkább [
városba b 1 sem ereszteni.
— (A'landó hi l Szeyede i.) A'Ianié
bid építésre tesz a városnak ajánlatot egy
bécsi ezég. e ezég hajlandó volna vashidat építeni olyformáu, ha annak jővedelmét 30 évig élvezhetné, — azután a
városé lenne. Természetesen hogy neffl
oly drágán építené, mint az állam a bu
dapesti hidakat és hogy a harcmez ér
alatt nemcsak a tőkét és kamatait, hanem
szép nyereményt is venne ki belőle.
— A hollandi királyné — örvendetes
családi eseménynek néz elébe s nem le
hetetlen, hogy midőn az ország a trón
örököst siratja (?) a királyné u| trónörö
kössel vigasztalja meg a gyászolókat.
— Egy uj hitelintézet alapítását terveli hosszabb idő óta töbo magyar Bar,
ez intézet tervezete már elkészült és bizo
nyos pénzügyi kérdések elintézése végett
az alapítók ügynököt küldöttek Bécsbe,
kinek feladata az ottani hitelintézet igaz
gatóival alkudozni. Ezen ügynök már egy
hétig időzik Becsben, s sikerrel működik.
Az intézet élén — Lónyay Menyhért gróf
fogna állani. — Die Katze liisst das mausen nicht!
— (A szálláspénzek,) a honv. mi
niszter az ez évben letárgyalt és szentesí
tett elszállásolási törvényt csak 1880. évi
január 1 ével akarja életbe léptetni, mi \
tiszt uraknak nem igen látszik inyökre
lenni, — s a közös hadseregből lépések
tétettek az iránt, hogy a törvény must
julius 1 ével lépne életbe. — A honvé
delmi miniszter megtakarítása az utón mi
nagy, mutatja az, hogy Budapesten pl.
egy alantas tiszt havonta 10 írttal keve
sebbet kap, mint jövőre fog kapni. Ezek
és ily utou megtakarított pénzeket a hon
védelmi miniszter igen jól tudja (elhasz
nálni. Eddig ugyanis már létesített a rövid
10 évi fenállása után a honvédségnek 3
nagyszerű sátor-tábort, melyekre nem volt
szüksége az országgyűléstől pénzt kérni.
Most fog egy negyedik mindegyikuél nagyobbszerü létrejönni Pécsett — a brucki
m intájára, — melynek ehhez megfelelő
szép változatos terepe van. — A közös
hadseregnek még csak a brucki és a leitmericzi táborai vannak, és ezekre is kü
lönleges költségek megszavazása után ke
rült a sor. (E közlemény már biztosnak
veszi, hogy Pécsre jön az uj sátortábor,
pedig nem úgy vau az még most, mert
Cseugery, Uolláu és az ördög uem alszik!)
— A Lulu halála által felmerült ujubb
trónkeresőkhöz most egy újabb fog járulni
és ez nem más, rniut Napóleon Lajos herczeg fia. Két hóval ezelőtt Bath híres an
gol tengeri fürdőben egy lelkésznél nyert
lakást egy ifjú hölgy, ki szolgálójával s
alig pár hetes gyermekével meggyöngüli
egészségét akarta helyreállítani. ítju férje,
egy tüzértiszt, őt gyakran meglátogatti és
„nejét44 különösen gondjaiba ajánlotta a
lelkésznek, mert őt, mint monda, köteles
sége délafrikai bareztérre szólítja nemso
kára, s távolléte alatt „neje és gyermeke41
sorsa felől nyugodt óhajtana lenui. PénteKen este érkezett a bír Bathba, Lajos berczeg haláláról, a lelkész az asztal felett
olvasta föl a hirt, mire a goudjaira bízott
nő hirtelen halálsápadt lett, nagy hajjal
emelkedett föl székéről és szobijába tán
torgott. A következő reggel hirtelen el
hagyta a házat kísérőjével és gyermekével
együtt, a lelkésznek összesen névjegyet
hagyván hátra, melyre azt irta, hogy rö
vid időre el kellett távoznia s uem tudja,
mikor térhet vissza. Ezeukivül néhány le
zárt levél feküdt az íróasztalon, melyek
elküldésére az ifjú hölgy felkérte a lelkészt.
E levelek közül egyik német czimirattal
Poroszország egyik légi nemesi családjá
nak szólott. A pap előtt rögtön világos
lett minden. Mindenkinek elbeszélte, hogy
ő a meghalt herczegnek semminemű arezképét nem látta azelőtt életében, az-onban
a most felmutatott arczképe csalódásig
hasonlít az ifjú augol tiszthez. Egy angol
hírlapíró e két tényből rögtön összeállította
a következtetést, melyről azonban ő áll
jon jót. Angol lapok szerint azé közlemény
ben érintett nő az excsászáruéval kihallgatóst kért, azonban a gyász ürügye alatt
elutasittatott.
— Bródból távirják, hogy aSzáván átve
zető vasúti bid felszerelé-e teljesen befejezte
tett. A vonatoknak a hídon át való közleke
dése jnlius 1-én fog megkezdőgni, mire a
Boszniába való szállítás jóval olcsóbbá és
gyorsabbá fog válni. Egyedül egy vashámor
bizonyára nem lett volna képes ezt a nagy hi
dat ily rövid idő alatt elkészíteni, a hadügy
minisztérium a felszerelési muukáuak ke
resztülvitelét több vasgyárra bízta.
— Plon-Plon herceg párbaja. Aumale
herczeg Napolen hercegnek a szenátusban
tartott egyik beszédére — melyben az
Orleans házat sértve hitte — éles és meg
vető kifejezésit kihívással felelt. Plon-Plon
minden barátja a mellett volt, hogy azt
el kell fogadói és megvivini, s fogadtak
rá, váljon a herczeg felveszi-e a kesztyűt

sem. Mintán Pion-Plon hallgatott
rtrardm ho/.iá sietett: „Fenség önnek
, ke|i utaznia, megverekedni AumaI , i ^ ek em nincs arra pénzem” — volt
Plon-Plon bölcs válasza. „Adót én, csak
ma este utazzék el, vívjon meg a hercegm 1» Rögtön haza sietett, összeszedett
f5000 frankot és elküldte a herczegnek.
Másnap midőu azt, hitte, hogy már rég
Jutazott, egyszer csak összetalálkozott a
? rezeg titkárával. „Nos önök nem utaz
tak még e l? ' „Nem meggondoltuk.” „No
de hát az útiköltséget arra—” „Itt küldi
vissza önnek a herczeg!” A kis Lulu volt
az első a Bonaparték közt, ki az ellen
i g előtt véletlen elesett, a többiek egy kar
o lá s t sem kaptak még, no de ki tudja
kitől örökölte Lulu a bátorságát?
_ A soproni kereskedelmi és iparkamara elnökévé, Flanorflfer Iguácz lovag
helyébe, ki már több éven át volta kama
ra elnöke, nagy mérvű elfoglaltsága és
előrehaladott kora miatt azonban lekö
szönt. Zergényi Gyula kereskedő és kamarai
tanácsos választatott meg.
_ U) villamosság gerjesztő. Páris
tudományos köreiben jelenleg nagy figyel,
met kelt Clamond chemikus találmánya
melyet a feltaláló nevéről Clamond-oszlopuak' neveztek el. E villamosság gerjesztő
minden eddigi elemet s gépet mellyek vil
lamosság előidézésére szogáltak, mint
mondják, felülmúl. A „Sciences pour tout“
utolsó számában röviden ismerteti e készü
léket s szerinte ez átlukasztott kis fém
köbök lánczolatából áll. Minden egyes
köb fehérbádogból való, mely antimon
8 cink ötvözettel van megtöltve. Az egyes
köbök közt van egy réteg csepüfonadék u“-y, hogy a fémötvözet a bádog
tok s azonkívül még a csepürétek által
egymástól el van választva. Az ekkép
képzett oszlop egy kemencze izzó fémlapján
áll A villamosság egyrészt a hőnek,más
részt a hűlt levegőnek a fém-ötvözetre való
hatása folytán keletkezik. Az egész készti
lék ekkép szerkesztett 60 tagú oszlopból
áll. Az uj készülékhez sokkal keve
sebb tüzelő kell, mint a Grammé féle gép
indításához s amellett a kemencze a főcél
mellett még mellesleg fűtésre is használható.
_ Félreértés. Egyik községben az
elöljáróság kidoboltatta, hogy másnap a
tanfelügyelő meg fog jelenni a községben
tehát az iskolában jelenjenek meg. Másnap
a tanfelügyelő csakugyan megérkezvén,
együtt találta a községi elöljáróságot, s
kitekintvén az ablakon, látja s hogy ott
egy egész disznócsorda heverész. Másfél
óra múlva távozni akar, s midőn a folyo
sóra kilép, ott találja a kanászt levett kalap
pal, akit a tanfelügyelő megkérdezett, vál
jon miért heverésznek ott a a disznók s
miért nincsenek azok a legelőn? A kanász
erre igy felelt: „Megkövetem alásan a
teins urat, mivel tegnap kidobolták a falu
bán, hogy a kanfelügyelő ma meg fog
jelenni a községben, hát úgy gondoltam,
hogy ide terelem a csordát, hadd tartson
felette szemlét.
— Fémes fa. Újabban - - egy német
gazd. szaklap közlése szerint — Ausztria
han szabadalmat nyert egy volt gazda,
évek hosszú során át folytonos munkával
elért azon találmányára, melylyel a fala
pokat a csiszolt fémlapok külsejéhez tel
jesen hasonlóan, tükör fényes felülette!
látja el. Minden fanemet sötét s világos
színekben képes ilykép fémesiteni s azo
kat a láng behatása iránt is ellenállóbbá
tenni. E találmány a monarchia erdészeti
iparára kiváló fontossággal bir, mert eddig
alig használható fanemek, vagy, melyek
jelenleg csekély értéket képviselnek, kivi
teli kereskedelmi czikké tétethetek. A fémes
fa az asztalos, esztergályos iparban, metsző
és szobrász művészetben döntő átalakítást
idézend elő, különösen a gazdasági, épit
kezésben, gépiparban is előkelő szerepet
játszand.
------B e h ü ld e lte u h o z z á n k :

betegségeinek m egism erés s gyógyítása. Állat
orvosok, falusi gazdak és gazdatisztek számára.
Harm adik kiadás, számos a szövegbe nyomtatott
ábrával. Ára fiizve
80 kr.
Kubinyi Lajos. Iparos-gazdák könyve. Az iparos
gazda családok számára. Rajzokkal ellátva. Ára
fűzve
7 0 kr.
Kis nemzeti Muzeum 44 füzete: Báufi János. A
Szántó-család története. Elbeszélés az ifjúság és
a nép szám ára. Ára fűzve
50 kr.
Zámolyi Varga Mihály. A házi nevelés. Példákban
előadva. Szülők, nevelők s különösen népkönyv
tárak számára. A testi ápolás. Ára fűzve I ft 50 kr.
Találmányok könyve. Ismeretek a kézműipar és m ű
ipar mezejéről. A földmivelés-, ipar- és kereske
delemügyi m. k minisztérium megb;zásából át
dolgozta Freeskai János. Sok képpel. 35—40 füzet.
Vége. (IV. kötet 5 —10 füzete.) Egy-egy füzet
fűzve
40 kr.
Ára a most teljes nigy kötetből álló munkának
füzvé
16frt
A 35—31 füzet tartalm a: a sör- s az eczetgyártás.
Fűszerek, orvoslószerek és mérgek. A hús s hasz
nálata. A szappanfőzés és gyertyagyartás. Az
illő olajok és az illatszerek. A világítás, különö
sen a gízvilágitás s az ezzel kapcsolatos ipar
ágak. Fűtés s szellőzés. Gyanták, firniszek és
lakkok. Kaucsuk és guttaperka. A bőrgyártás s
enyvgyártás. A fehérítés. A kelmefestés s kelme
nyomás. A tapéta s viaszosvászon gyártása.
= = A „Képes család i lapok" 18-ik füzeté
nek tartalomjegyzéke: Pagina és Plajbász. Vig beszély Lauka Gusztávtól. Velencze lovagja. Regény.
Irta: Schlágel Miksa. Fordította: K. Beniczky
Irm a. (Folyt.) B. Eötvös József szobra leleplezésére.
(Költemény.) Szász Károlytól. A vörös zsinór. (Tör
téneti elbeszélés.) Tenger M.-tól. jVége.) A m eg
gyilkolt keze. Angol beszély. Rajzok Norvégiából.
I. Egy norvég parasztház. II. Egy nap a hegyeken.
A szem elleni bűnök. Jaeger E.-től. W eninger
Vincze. Egy álom. Ziel E. után. Az Eötvös-ünnepély. Az Ártatlanság. A Szenne-lovak. Fölisin rte.
Aggodalom. Irodalom és művészet. Hasznos tudni
valók. Különfélék. Apróságok. Talányok. Gondola
tok. Képek: W eninger Vincze. A halál útja. B.
Eötvös József emlékszobra. Ártatlanság. A Szennelovak. Fölismerte. Aggodalom.
== „ A föld ós n ép ei czirn a la tt az igen
tevékeny Mehner Vilmos kiadó ismét egy igen kor
szerű derék vállalatot indított meg. — E művet
Helwald és más kútfők után Toldy László Írja meg,
45 —50 füzetre van számítva és 600 képpel lesz
díszítve. — Egy-egy füzet ára 30 kr., mely nem
előfizetéskép, hanem a füzet vételekor fizetendő.
Minden megrendelő saját kívánságára 1 frt utánfizetés mellett kedvezményül kapja Magyarország
legújabb beosztású vászonra vont, teljesen felsze
relt fali térképét, ingyen még 18 különféle kisebb
térkép lesz mellékelve az utolsó hat füzethez. —
A megjelent k ét első füzet Amerika leírását tárgyazza, a kiállítás (Franklin-társulat) tiszta és d í
szes, a szöveg közé nyomtatott és a külön lapokon
adott képek művészi kivitelűek. — Az előszóban
Dr. Hunfalvy a többek közt azt Írja e műről, hogy
minden csalad könyvtárába való, melyet öreg és
ifjú egyaránt érdekkel olvashat. Különösen a taní
tók és tanárok is szedhetnek bö anyagot a föld
rajzi tanítás elevenitésére és érdekessé tételére. Al
kalmas földrajzi olvasó könyvül is szolgálhat. H i
szem azért, hogy a kiadó buzgósága és áldozatkészsége a közönség részéről teljes méltánylásban
fog részesülni.
= = K ét halni Ija is van a félév végén a lap
irodalomnak, de azért nem vesztettünk vele. Az
egyik a kormányparti „Nemzeti Hírlap,” a másik
a Dr. Dárdai szerkesztette „Közigazgatási Lapok."
— A halai oka: Előfizetők hiánya.
== A „Nemzeti k ö n y v tár ib ó l megjelent a
25—27-ik füzet. Szerkeszti Abafi L ajos, kiadja
Aigner Lajos (Budapest, váczi-utcza 1. sz.) A 25-ik
és 27-ik tüzet tartalm a: Vitkovics Mihály müvei
3. 4. — A 26-é Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem.
— Ára egy iüzetnek 30 kr.
=E „M agyar iparosok lapja" czim alatt
Gelléri Mór uj lapot indított jnl. 1-től. Az első szám
tartalm a: Az iparos olvasóközönséghez! — Ifj. Grót
Karolyi István úrhoz! — József foherczeg a szé
kesfehérvári kiállűásoii. — Az ipar nagy eszméje.
— Fővárosi iparosok értekezlete. — Magyarország
iparúnak fejlődé se és jelenlegi állapota. — Sütőink.
— A hektograph. Házi kincstár. — Legnjabb ta
lálmányok. — Belföldi hírek. — Külföldi hírek.
— Munka és üzlet. — Közlekedés. — Tárcza:
Adatok a ezéhek történetéhez és házi szokásaikhoz.
Eiofizetézetési á ra félévre 3 Irt, kiad. htal: Buda
pest sugárút 49.

fönn. Ennélfogva a magyar vasutak közül
csupán az egy alföld-fiumei tagadta meg
föltétlenül a jegyzőkönyv aláírását és a
szövetkezésbe lépést, melylyel szemben
aztán a kormány képviselője részéről kijeleutetett, hogy a kibocsátott min. rende
let értelmében 1880. jan. 1-től kezdve
csupán a tényleg szenvedett károk össze
gei fognak tőle elszámolásra' elfogadtatni.
Remélhető azonban miszerint e komoly
kijelentés mégis meggondolásra fogja in
dítani Kocbnieister és Fucbs urakat, kik
mint biztositó társulati emberek, e külön
érdekükben eddig a szövetkezéshez járulás
józan elhatározását megbirták akadályozni.
— Kosztka Nándor építésznek, egy az
építészet körébe vágó nevezetes találmá
nyáról értesítenek. A talá'm iny egy ha
barcs, melybe az egyszerű föld vályog belemártatván, oly szilárd burkolatot nyer
mint a legkeményebb kő, s teljesen víz
hatlanná válik. — Hetekig állt az ilyen
cementes vályog a vízben, s nemhogy szétomlott volna, hanem széttöretvén, belseje
teljesen száraz volt. — A műegyetem az
ily babarcsozott vályognak súly képességét
már meg is vizsgálta, s a vizsgálat ama
nevezetes eredményt derítette ki, hogy az
igy készített vályog alapra, emeletes há
zakat is lehet építeni. Kosztka Nindor most
kiváltságot száudésozik kérni találmányá
ra, miért is e fontos iparágra, előre fel
hívjuk szakférfiúink figyelmét.
— A ntortrix pillériuná“-ról, a legujabban oly aggasztólag tellépő szőllőpusz
tító bogárról az „E—s“ egyik gazdasági
tudósitója a következőket Írja : A tortrix
pilleiiana hernyó zöldes-sárgás szinü, teste
vékouy, 3—4 cemter bosszú, feje fekete,
— a bekötött levelet kibontva messze ug
rik. Petéből kelni kezd junius l-ső felé
ben és pusztít julius 10 —15-ig! azontúl
beköti magát és néhány nap múlva kibú
jik — miut éjjeli lepke. Legjobb, legkevésbbé költséges pusztitási módja volna:
a lepkéket pusztítani, hogy petéiket le ne
rakhassák; e czélra legajánlatosabb, hogy
a szőlőtulajdonosok 6 —8 éjszakán át ve
nyigéből tüzet rakjanak, mikor is a lep
kék a lángba repülnek.
— Kártékony rovarok annyira ellep.
tek egy csongrádi hajószállitmány árpát,
hogy a kihordáshoz kezdő muukásak tes
tét teljesen összemarták, minek folytán
ezeket gyógykezelés alá kellett venni. A
táviratilag értesített belügyérség rendele
tére az árpát megsemmisítették s a hajót
kénsavval fertőztelenitették.
— A fővárosi pénzintézeteknél az urál
it) pénzbőséget eléggé illustrálja az, hogy
az összes betétek május hó folyamán 11.9
millió írtra rúgtak 9.4 millió kivitellel szem
ben; s ennek folytán az april végén 75
millió írtra rugó összes betétálladék május
végéig 77.5 millióra emelkedett; az e. p.
hazai takarékpénztárnál. 1.3 millió, a fő
városi takarékpénztárnál, 487,000, s a le
számítoló és váltóbauknál, 378,000 fr.tal
emelkedett a betétek összege. — A pénz
centralizátiója nagyon is halad előre.
— A lágráb károly városi vasútvonal
eladása tárgyában az alkudozások a déli
vaspályatársaság igazgatósága és a ma
gyar kormány közt folyamatban vannak.
A magyar kormány már irásbelileg tu
datta a déli vaspályatársasággal e vonal
megvásárlására vonatkozó szándékát és
felszólította a társulatot feltételeinek elő
adására. Ennek folytán a társulat most
tanulmányozza a javaslatai megtételéhez
szükséges számszerű adatokat.

a) A pécsi püspöki fitauító képezde
első értesítvénye, mely szerint a lefolyt
1878/79 évi tanfolyamon Schulz Imre igaz
gató tanár vezérlete alatt az intézet kebe
lében 5 rendes tanár működött, — az elő
adott tantárgyak száma 13, a hallgatóké
== „Iluza fiús egyházi .szónoklatok" a
83. Az értesitvénv „A hazai tanítóképzés re
mohácsi vész emlékünnepén és a szigetvári v érta
formja” czimtt igen é’dekes értekezést hozza.
nuk elestének évfordulóján tartotta G a r a y A l a j o s
b) A cisterczirend pécsi kath. főgympécsmegyei áldozár, dunaszekcsői plébános. Ára 40
nasiumának a lefoly 'anévroli értesít vé
k r , kapható szerzőnél Dunaszekcsőn. A befolyandó
nyéből kiemeljük Dr. Szalay Alfréd igaz
összeg u mohácsi vérmezőn elesettek emlekszobra
gatónak „Az igazi keresztény nevelésről”
felállítására fordittatik. Az 56 lapos füzetnek ta r
irt értekezésén kívül a következőket. Az
talm át a jelzett két beszéden kivül egyházi hymigazgatóval együtt 13 szerzetbeli s két vi
nusok es a mohácsi emlékszobor-egylet alakulása
lági tanár 14 rendes és 2 rendkívüli tan
és működése 1871 —1878 képezi.
tárgyat adott elő. A tanulók száma 461
= „A m a g y a r L e x ik o n ” 3 0 —31-ik füzete
kik közül 243 magyar, 168 magyar német,
jelens meg. Szerkeszti Somogyi Ede; Kiadja Raut12 magyar-német tót, és 11 magyar-szerb.
m ana Frigyes. Ára egy füzetnek 30 kr. — Ezen
Származási helyükre nézve 113 pécsi, 128
két füzet a B betűt még nem haladja meg, egybaranyamegyei, 18 bácskai, 66 somogyi,
egy rajz van mellékelve: Magyarorszag hőmérséki
62 tolnai, 11 szlavouországi, 1 horvátor
viszonyainak graphikus térképe a négy évszak sze
szági, 1 bécsi, 2 morva, 1 sléziai, 1 stá
rin t és a vasúti kocsik különböző ábrái.
jerországi és 30 Magyarország különféle
=
r j z en e m ü v e k . Táborszky és Parsch
zeneműkereskedésében Budapesten m egjelent: Szé
megyéjebeli. —
c)
A tolna-baranya-somogyi ág. hit-kesfehérvári kiállítási emlék. Fehérváron szép az
felekezet bonyhádi algymuasiumában mű
é le t.. . A kis leány kertjébe.. Piros, piros, p iro s..
ködött Wiesner Boldizsár igazgató veze
Csingilingi. Ez a kis lány jól vigyázzon szivére. .
tése mellett 4 tanár; előadatott 10 tantárgyat
Reczepicze h a ji Csárdás zongoiára szerkesztő ElTanulók száma 137, kik közül 116 ma
lcnbogén Adolf. Ára^bO^kr,
gyar és 21 német. A budapesti m. k. ál
K Ö Z G A Z D A S Á G .
lami felsőbb leányiskolában Berecz Antal
igazgató vezetése alatt 18 tanár, 14 ren
A vasutak kölcsönös biztosítási szövet
des és 3 rendkívüli tantárgyat adott elő.
kezetének
módozatait tartalmazó jegyző
A tanulók száma 282.
könyv
a
közlekedésügyi
minisztériumban
A főreáltanoda elfeledte értesitvényéaláíratott az arad-temesvári, duna-drávai,
nek beküldését.
______
epeijes-tarnovi, első erdélyi, északkeleti,
győr-sopron-ebenfurti, mohács-pécsi, tiazaIR O D A L O M .
vidéki, magyar-gácsországi, magyar-nyuLj k ö n y v e k . A Fraklin-Társnlat kiad á
goti és kassa-oderbergi vasutak részéről;
siban Budapesten újabban megjelentek:
a pécs-barcsi vasút képviselője által azon
Eisenmiyer Sándor és Göbel C'oelesztin. Állatgjrónyilatkozat tétetvén, hogy társasága részé
gyászat, avagy a lovak, szarvasmarhák, juhok,
ről az elhatározás a közgyűlésnek tartatik
kecskék és sertések g egyéb hasznos háziállataink

Elköltözés folytán még egészen új és
elegáns

bútorok garniturral
olcsó áron azonnal eladandók
ntcza 8. sz. a.

Bekttldetett.
Az ételek és italok helyes választéka nagyfontosságú az emberek jólétére nézve, ki
vált azért, mivel e részben a legkisebb
vigyázatlanság első sorban az emésztő szer
veket gyönriti és melyek elhanyagolása
gyakran hosszas gyomorbajokat von maga
után. Miután azonban ily vigyázatlanságok
a legnagyol b óvatosság mellett sem ke
rülhetők ki, felhívjuk a figyelmet a dr.
Miller féle, Bécsben 1863-ban hatóságilag
megvizsgált

g ö r c s e l l e n i v é d b a lz s a m r a ,
mely a gyomor tevékenységét szabályozza,
a gyomor és belek mindennemű heveny
és idült lobjait, a hányást, hasmenést, szél
kórságot, mindennemű gyomorbántalmat,
étvágytalanságot, gyomo'katarrlmst feltűnő
rövid idő alatt megszünteti. Egy üveg ára
használati utasítással 1 frt 50 kr. fél üveg
80 kr.
Pécsett valódi minőségben egyedül
kapható Reeh Vilmos fUszerkereskesédéhen.

GABONA ÁRAK
a f. é. junius hó 28-án tartott heti vásáron.
I. oszt. II. oszt. 111. oszt.
Búza 100 klg. ft. 7.30 ft. 6.50 ft. 6.—
„ 5.30
o .—
Kétszeres
„
4.80
4.40
Rozs
4.60
. 4.80
Árpa
5.—
„
5.20
Zab
4.20
Kukorieza
„ 4.50
Hajdina 100 klg. ft. 0.00
Széna
„ „ „ 2.20
Szalma „ „ „ 1.60

2^T 37‘i l t - t é r / )

Egy tanító
ajánlkozik kisebb (6— 12 éves)
gyermekek mellé

házi oktatóul.

Bővebb felvilágosítást ad e lapok ki
adó-hivatala.
(3—1)
Vau szerencsém a t. ez. közönség be
cses tudomására juttatni, miszerint

ügyvédi irodámat
Pécsett, Ferencziek utczája 27. sz. a. meg
nyitottam.

C algő J á n o s
köz- és váltó-ügyvéd.
Van szerencsém a nagy érdemű kö
zönséget értesíteni, miszerint lakásomat
Dárdáról Pécsre tettem át, s hogy

Ügyvédi irodámat
f. é v i J n l l u s h ó 1 -é v e l Barátok ut
ez áj a 24. szám alatt megnyitottam. Tisz
telettel maradván
FODOR PÁL
köz és váltó ügyvéd.

loaxfcv I
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Meghívás.
A pécsi egyesült külvárosi tarékpénztár
1879-ik évi julius 27-én dél előtt ÍO órákor

rendkivoli közgyülsst
tart saját helyiségében (Pécs király utcza
34 ik szám) melyre a t. ez. részvényesek,
hivatkozva az alapszabályok 14 § ra tisz
telettel meghivatnak.
TÁRGY:
1. Két felügyelői tagnak megválasz
tása. —

B e k ü ld e te tt.
Rendkívüli fontos, mellbajok és ma
kacs köhögésben szenvedők részére az or
vosok által eddig legjobbnak elismert és
meglepő sikertől koronázott gyógyszer (a
gümőkor minden fokában, gégehurut, idült
köhögés, vagy rekedtségnél)

a dr. M ille r -fé le

mohnövénynedv.
A szenvedő emberiség ezen szerben a mellre
nézve rendkívül becses eszközt bir, mely
nek biztos gyógyerejére nézve feltűnő bi
zonyíték rejlik abbau, hogy fenállásáuak
rövid ideje alatt, daczára a számtalan, fen
nen dicsért és ajánlott szereknek, magának
mindenfelé utat nyitott. Eredeti tégelyek
ben van gyermekek és felnőttek számára.
Egy tégely ára használati utasítással együtt
50 kr.
Pécsett valódi minőségben egyedül
kapható Reeh Vilmos fttszerkereskereskedésében.
97 (6—6)
A magas aristocrátia és t. ez. közönségnek
ajánlom 1850. évben alapított
bútor és diszitményi telepzetemet.

Az igazgatóság.
14 §. Közgyűlésen csak azon részvényesek
bírnak szavazatul, kiknek a részvé
nyek az intézet részvény könyveiben
8 napiul a közgyűlés m.-gtartása előtt
neveikre Írattak, és kik részvénye
iket a közgyűlés napja élőit az in
tézetnél leteszik.
S/.avazatjogot megh <talmazott ál
tal is lehet gyakorolni, de ezen meg
hatalmazott — a törvényes képviselők
kivételével — csak részvényesek so
rából választható.
Minden részvény egy szavazatra
jogosít, minden továobi részvéuy egy
re, de 10 szavazásnál többet sem sa
ját, sem más nevében gyakorolni nem
lehet.
(1—1)
6237
szám.
1879

121. (2—2)

H IR D E T M É N Y .
Alulírott városi tanács részéről ezennel
köztudomásra hozatik, hogy a tettes köz
gyűlés m. é. 165/9039. szám alatt hozott
határozatával 4 0 0 0 fo r in t erejéig el
rendelt b n d a l K ü lv á ro si te m p lo m
h e ly r e á llítá s a alkalmából előforduló
kőmives, kőfaragó, asztalos, lakatos, üve
ges. ács és bádogos munkák-, melyek a
városi mérnöki hivatal által készített erre
vonatkozó terv és költségvetésben részle
tezve vannak, —

t. é. j u l i u s h ó O -lk n a p já n a k

reggeli 10 órakor város ház Il ik emelet
ben lévő gazdasági hivatalban zárt aján
lattal összekötött n y ilv á n •* á r le jté s
B e c s és P a r is
utján ki fognak adatni.
összeköttetésben lévén elsőrangú gyáraival,
Fe'hivatnak ennél fogva a vállalkozni
mindig azon kellemes helyzetben vagyok,
szándékozók, hogy ezen nyilvános árlej
tésre megfelelő lÓ°/0 bánatpénzzel ellátva
jelenjenek meg, úgy továbbá a zárt aján
a legolcsóbb áron és legújabb minta sze
lattevők, hogy erre vonatkozó 10 °'0 bá
rint idom- és izlésteljeseu előállítani.
n a tp é n z z e l ellátott ajánlatukat, — me
Rajzok és fényképekre kívánatra in
lyekben kiteeudő. hogy a feltételeket is
gyen szolgálok.
merik, — le g k é s ő b b f. é. j u li u s h ó
Budapesten, Ferencz József-tér 5 sz.
8 -á n d é lu tá n i 5 ó r á ig a polgármes
teri hivatalaiban adják be, mintán a ké
Bamberger Frigyes,
sőbb netalán érkezendő ajáulatok tíg ekárpitos és díszítő.
lembe nem fognak vététni.
6169
0
0
Végre, köztudomásra hozatik, hogy
sz.
1879
az erre vonatkozó terv, költségvetés és
szerződ si fettételek a városi mérnöki hi
vatalban az árlejtésnapjáig mindig a hi
vatalos órák alatt, bárki által betekiuthetők
Alnlirt városi tanács részéről ezennel
leendnek.
köztudomásra hozatik, hogy Pécs sz. kir.
Pécs sz. kir. város tanácsának 1879.
város közönsége tulajdonát képező földek,
évi junius hó 24-én tartott üléséből.
úgy mint:
Pécs szab. kir. város
1- ször: A szigeti külvárosi legelőben fekvő (P. H.)
T anácsa.
szántóföldek összesen
14 kataszt. hold.
2- szor. Ugyanott fekvő szántóföldek
összesen
16 hold 800 dől.
2-szor. A szigeti városi temetőn alul
A n é m e tb ó ly l h e r c z e g
fekvő szántóföldek összesen 4 h. 1540 □31.
4- 8zer. A budai külvárosi marhatér
M o u t e n u o v o A l f r é d n r gazd.

tökéletes bútorzatot

Hirdetmény.

Haszonbérlet!

alatt fekvő szántóföldek összesen

6 hold és
5- ször. A budai külvárosi legelőn lévő
11 hold 550 Dől nagyságú, úgy a
megyeri malom melletti s)4 hold,
vagyis összesen
12 hold 150 Dől
folyó év j u li u s h ó l l - é n d é le lő t t
ÍO ó r a k o r a városház Il-ik emeletén
lévő gazdasági teremben zárt ajánlattal
összekötött nydvános árverés utján és pe
dig f. é . n o v e m b e r h ó 1-töl számí
tandó tiz egymás után következő évre,
vagyis 1 8 8 9 -I k é v i o k tó b e r h ó v é 
g é ig a feut elősorolt 5 csoportban ki fog
nak adatni.
Felbivatnak ennél fogva a haszonbér
leni szándékozók, hogy erre vonatkozó zárt
ajánlatukat, — melybe az eddigi jövede
lemnek megfelelő 10°/0-ka melléklendő és
kiteeudő, hogy a feltételek ismeretesek, —
legkésőbb f. év julius hó 10-én délutáni
5 óráig a polgármesteri hivatalban annál
is bizonyosabban beadni el ne mnlasszák,
miután a netalán később beérkező ajánla
tok figyelembe nem fognak vétetni.
Felbivatnak továbbá az árverezni szán
dékozók, hogy a kitűzött időben az eddigi
bérjövedelemnek megfelelő 10°/o*ki bizto
sítékkal együtt megjelenni szíveskedjenek.
Végre köztudomásra hozatik, hogy az
eddigi bérjövedelem, úgy szerződési felté
telek Lechner kiküldött tanácsnok úrnál
az árverezés napjáig mindig a hivatalos
órákban bárki által is megtudhatók lesznek.
Pécs sz. kir. város tanácsának 1879.
évi julius hó 3 án tartott üléséből.
Pécs szab. kir. város

T an á csa .
NAflT FERENCZ
Uptnl&idonos.
H A K S C H EMIL
KIS JÓZSEF
telelő* uerkesstú.
Saerkeutü tán .

tisztsége részéröl közhírré tétetik,
mely szerint folyó évi j u l i u s 2 8 .
r e g g e l i Í O ó r a b o r liczitáczio
utján 3 évi haszonbérletre a követ
kezők leeuden k bérbe adva: Né*
metbólyban:
•
1. Németbólyi nagykorcsma.
2.
„
vásár bormérési jog.
3. Belvárdi bormérési jog.
4. Devecseri
„
„
5. K.-Tótbfalusi „
„
6. M.-Pcterdi
„
„
7. Jakabfalui
„
,
8. Nagy-Budméri korcsma.
9. Kis-Budméri
„
10. Kassai
„
11. Lothárdi
„
12. Mislényi
„
13. Tapolcza-Vörösi „
14. Nyomjai boltbáz.
15. Jánosi korcsma.
16. Belvárdi malom.
17. Borjádi vörösmalom.
18.
„
Payermalom.
19. Devecseri malom.
20. Magyar-Peterdi malom.
21. Trinitási malom.
A bérleti feltételek elölegeaen
betekiuthetők a fennt irt tiaztséguél.
Zárt ajánlatok megfelelő bánat
pénzzel elfogadtatnak.
Németbóly, juuius 20. 1879.
U ra d a lm i g a x d a tls s ta é g .

116. (3 -2 )

k gépgyár m m

Párisi vliágk^illitás 1878
2 a r a n y - én e g y e f i s t - é r e m m e l k i t ü n t e t v e .

GANZ

és

T Arsa>

1879. évi julius 20. délelőtt 10 órakor

Budapesten, II. kér.

manchest-ri l'ikós állal feltalált

rendkívüli közgyűlést

^

Ajánlják

tart, melyre a t. ez. részvényesek, figyelmeztetéssel az alap- |j
szabályok 25-ik §-ára, tisztelettel meghivatnak.
tk

kérgnntetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket
I

S c h u lh ftf K á r o ly IM b ert

Pécsett saját helyiségében

v a s ö n t ö d e és g é p g y á r - r é s z v é n y - t á r s u l a t ,
9 (2 0 — 10)

Kellemetlen szájszag és
fogfájás ellen.

«. ; u „ ,

Ab. , bel- és külföldi malmokban eddig használatban lévő köveket mind* a*kiaebb niaímokban is, az 3 ,lé, kitüoobb m in ő s b e vegeit
igen előnyösek.
Ezenkívül mindennemű *óp- és Öntödei m u n k á la to k a t. körgOntvényO k e r e k e i
k e t b á n y ásza ti m u n k á la to k ra stb. a já lja k .

Tárgysorozat.

osztrák (/JU
j » ycsászári *
magva r \ s ^ királyi
kizárólag, szabadalmat
nyert

1. A vashámori éa gépgyári ingó felszerelvény értékesítése éa
eladása

Krondorfi savanyú kuiiviz Carlsbad iM L
A krondorfi savanyuviz mérsékelt mennnyiségben (meg
felelő időközben 400—500 gramm) éhgyomorra hasz
nálva a fokozódott mozgás és kellemesen nö
vekedem melegség érzelmét idézi elő a gyo
morban. Az emésztés gyorsabban következik
be és az étvágy nagyobb mérvben nyilvánul.
A húgymennyiség gyarapodik és a lehelési szervek nyákhártyáinak elkülönítése
^
higabbá válván, könnyebben eszközölte
tik. A vér bőségesebben megszabadítva
a szervezetre hasznavehetlen anyagoktól
(húgy és szénsav) gyorsabban kering és
a táplálás fokozódik.— Az imént
**'%
említettekből kitű
nik, hogy a kron
dorfi víz, mint tiszta
lúgos sóska, kétsze
res irányban értéke

SOPIANA-SZÁJSZESZ

2. Az ezen felazerelvényért fizetendő 4000 frtnyi kártérítési öBzlet
feletti rendelkezé8.
3. Alapazabályok módosítása.
4. Az igazgatóság éa felügyelő bizottság tagjainak 3 évrei meg
választása.
Kelt a pécsi kőazénbánya és gépgyár részvénytársulat igaz
gatósága részéről 1879. évi junius 14-én tartott üléséből.

H a t á s a :
1. A Sopians-sjajszesz a száj- és orrú regnek
(odvas avagy müfogak, dohányzás vagy bánni más
okból eredő) minden bűzét nyomtál inul eltávolítja.
a. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér
szinüket, meggátolja a fogkó képződését, védi a
fogak zoinanezat és óv a fogfájás ellen.
3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skorbutikusi bantalm ait gyógyítja, üdíti es pirosítja &
foghast és edzi a nyákhártyákat.
4. A m ár létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó
fog és szomszéd fog busa pár csepp, vizzel nem
e le g y íte tt szájszeszszel megnedvesittetik.
5. Diphteritis és más torokb^joknal igen si
keres gargarizaló szer.
67.(13—0)

Kószits Szilárd,
társulati titkár.

115. (5—3)

iXCRA

-KjJ^Rá

D'UkQ

Ingatlanok eladása.
Több pécsi lakház és egy 150 holdból álló kellő épületekkel és fnndus-iustructussal ellátott, közvetlen Pécs mellett fekvő paszta, legelőnyösebb feltételek mellett
eladandók.
,
, ,
.. . ,
Bővebb tudósítást adnak az alulírottak a hol úgy vevő mint eladási megbízások
elfogadtatnak.
,
..
, .

Hermann es rierm karski,

sít kető: 1. életmódi szer gyanánt, mint oly ital, mely könnyű módon gerjesztőiig hat
és a táplálást előmozdítja. 2. gyógyszerül különféle betegségekben. Kizárólgos főraktár
Magyarhonban :

ügynöki és bizományi üzlete
P é c s e tt, f e r e n c ile k - n tc z a 4 . sz á m .

122 (2—0)

Radocsay és Bányay Budapesten,
fűszer, bor, csemege, rum, tbea, lőpor, tűzijátékok és természetes ásványvíz nagyban
112 (3— 1)
kereskedőknél.

Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S e b ü l ,
hol" A d o l f orvos urnái és minden gyógy
szertárban P é c s e t t .
Weisz Ferencz urnái H o h á c s , Petrász
gyógyszerész urnái S Í á l ó . , Heindlhofer
Róbert urnái / e i m b >r, Török J . gyógy
szerész és Édeshuti L. uraknál II p e s t,
Dicball i György gyógyszerész urnái S z é 
li e s l e h é r v á r o t t .
1S&.
-Stru

BROCLE J. & MŰLLER

gép- és rostalemez-gyárosok

ISiidupest, M a rg it-liid közelében,

- m
».

ajánlják a már közelgő idányre honunk több gazdnságí kiálli'ásan
versenykép 'sségért első díjjal jutalm azott s javított
m
•
• • l r r v f váltható porszitákkal, (konkolyt, bükköny,
l l l ü I l i " J t J l K t J l z*abot stb. választó rosta), mely gépnek
szapora és tiszta munka-eredménye minden más afféle gyártmánynyal
versenyez, valamint

5
4i

s a r n n y u v iz .

N a g y m é r v ű s z é n s a v a s s z i k e u y tartalmánál fogva (10000 súly részlet
l>en 33.6339) minden németföldi savanyuvizek között határozottan az első he $
lyet foglalja el, s kitűnő hatással bir a vérnek lugany savitására, sikeresen
működik a gyomorégés, gyomorgörcs, gyomorhurut, az úgynevezett hugysav,
diátliese, föveny, hugy és vesekövek ellen; hasznos szolgálatot tesz a köszvéuy,
idült csuz, idtt't hólyag- és tüdőhurut, epekövesülés, máj-elzsirosodás, nyálkás
aranyér és görvélykór ellen, mint azt H i l l r o t h , D i t t e l , l l t z n i a n n , =
I v a n c h l c h stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. D e m i n t t e l t r l s s l t ö ■ k e l l e m e s I t a l Is , b o r é s c s o k o r r a l , v a g y g y ü m ö lc s s x ö rp p e l k e v e rv e n a p r ó l- n a p r a n a g y o b b t é r t fo g la l el a
b llln l s a v a n y u v iz .
^

Tisztító-rosták, B‘"‘er

i
113. ( 1 0 - 3 )

am

Főraktár:

p iJ ep s ia

E

m a g y a r k i r á l y i u d v a ri ásvány-viz-száilitón ái

Budapesten, Erzsóbettér 7. sz.

(Házi- és kézi gyógyszertárok)
a legjobb minőségben kaphatók S ip ö c z
l á t v á n gyógyszertárában a „Szereesenhez“ Pécsett.

Soda-viz.

Árverési hirdetmény.

m ._

i

_____ a__ t a

(kik f i o

n\

v X .Z . m

Steiner Adolf szállodája
István főherczeghez

l

(Nehéz kór) o r v o s o l é s győ«
I g y i t D r. K illlH c h szakorvos
Drcsdá-ban (Ncnstadt) levélbeni
értekezés utján. Eddig már 11,000-nél több
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.
71 (14—12)

K a p h a tó minden gyógy tárban éa füazerkereskedénben. úgyszintén vendéglőkben is. 92^12- 6)

( B i z o n y í t v á n y .) ....
vett Burrel-féle gőzcséplő készlettel
igen megvagyok elégedve, valamennyi eddig is ismert gyártmány elé helye
zem, s nem mnlasztbatom el önnek eziránt teljes elismerésemet kifejezni.

“ ”"*•

km ert legjobb, Backer rendszere szeriut
készitvék, az eredetitől semmiben sem térnék el. s ennélfogva munka)
eredményük is azonos marad az eredetiével
____
Ajánlják továbbá tisztító-rostákhoz és cséplőgépeikhez való rostn lc m cz cik e t mindennemű minta és nagyság szerint, a legjutányesabbiron. 9 l ^ , Árjegyzékek ingyen és bérmentve.
A közúti lóvonatu vaspálya a g y árig Közlekedik

DIETZ DzÍNIEL vasúti főmérnök ha- ;/j
gyatéka csődtömegéhez tartozó: oltott mész, 3
E tűzifa, zsákok, ngy több rendbeli ingóságok iTÍ
Jr és bátorok f. évi j u l l u w b ó 7 -é n , hét- ^
főn d. u. 3 órakor a D le tz (Hegertli)-_
jjj? féle m a l o m b a n nyilvános árverésen^
Jfi készpénzfizetés mellett elárvereztetni fognak, jj!
Kelt Pécsett, 1879. évi julius hó 1-én. öjt
a
B O LG ÁR K Á L M Á N
„
ügyvéd, mint tömeggondnok,

Alolirt a t. ez. közönségnek szives
tudomására hozom, hogy újabb beren
dezések folytán azon helyzetben vagyok
állandó vevőimnek a soda-vizet ingyen
kézhez szállíthatni.
Ebbéli rendelések gyógyszertá
romban fogadtatnak el.

Nipőcz István,
gyógyszerész
Pécsett.

36. (10—9)

T

-

r i e

- u

Budapesten a Ferencz-József-téren első
rendű és legjobb hírű szálloda a gőzhajók
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitaiik fel, elismert
jelességü konyhája és pinezóje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt
áru. — árn y as természetes kert és kávé
terem a szállodában kínálkozik. Haviszo
bák megegyezés szerint. — A nagy terem
lakodalmak, táucz és más vigalmak és
ünnepélyek részére mérsékelt áron számitatik.
85. (12—8)

szeg rendszerre 1 ,2 3 és 4 vonó marha erőre, szalmaszoróval, szita
lés tisztitó szerkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legújabb
(tartós kiállításban jutányos árakon Becs és Pestre vitelbér mentesen
és a gépek hibátlanságáérti jótállás mellett szállít.
- r - e

l s e

t ,

gazmag elválasztó gépeket szállít

Ph. Hayfarth és társa gépgyára Hajnal Frankfurtban.
Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek-

83, (13_8)

__

gőzm ozionyok, vaskerelii cszplogópek,

ú ü .

„R0BEÍ“‘féle álló gépek, malmok,

stb.-ért.

Egyszersmind ajánlunk

R O R F Y

^

omp.

járgány-cséplőgépeket,
so r v e tö -g é p e k e t, e k é k e t , b o r o n á k a t,

B akerfele rostákat,
B U D A P E S T .
dyárhelyliég:

Irodahelyiség:

IX. k,, üllői-ut 35. sz,

TY. k

f t íik n s - n t ip .z a 7 . s z .

tr le u r ö k e t, s x e c s k a v á g ó k a t,
^
v a la m in t m in d e n m á s e g y é b a gaz- ^
d a sá g i sz a k m á b a v á g ó s a le g k it ü -

S í? r

r k ! “ tö
** “ lk S «8 k «*s - b u . , „ w . ..
Árjegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek meg.
Mindennemű javítások jól és olcsón eszközöltetnek.
____________

7 2 .(1 2 -1 1 )

