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Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre o ft., fel- 
in eZ frt 50 kr., negyed evre 
i ft 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szo m ba
ton Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyv kenek. 

(Széchényi tér).

H ir d e té se k  ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z t ő i  i r o d a :
Ferencziek utczája 22.8Z.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intózendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal űr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K i a d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Politika és közgazdaság.
A közgazdaság befolyása a poli

tikára soha sem volt kirívóbb, mint 
napjainkban, az anyagi érdek a fo- 
rugó, mely iutézi a diplomatia sakk- 
húzásait s ha közbe-közbe a hagyo
mányos hatalomterjesztési vágy is 
beleszól, ennek nagyon hamar vissza 
kell vonulni, ha az auyagi érdekkel 
ellentétben lenni mutatkozik.

A porosz kanezellár szokott éles
látása előtt ez nem maradt titok, 
azért felhasználni kivánja az anyagi 
érdek rugóit arra, hogy a politiká
ban már már sakkba szoiitott Német
országot ismét levegőhöz juttassa.

Minden elbizakodás mellett is 
látta Bismarck, hogy a katholikus 
klérussal folytatott úgynevezett kul- 
turharcz gyászos kimenetelű lesz a 
porosz császárságra, látta, hogy a 
fegyveres béke felemészti a biroda
lom jólétét, mert az államok alap
ját, a földművelést teszi tönkre, de 
arról is biztos volt, hogy a franczia 
megtorló liarcz bekövetkeztével alig 
számíthat a német nép lelkesedésére, 
bármely osztály hoz tartozik is, a 
soeziálisták merényletei is nagyon 
feltárták az örvényt, mely elé jutott 
a német társadalom.

Ideje volt már, hogy tegyen va
lamit a klerikáli8-80ciálista kelet
kező titkos szövetség felbont! asztá- 
sára, hogy kiengesztelje valahogyan 
a partikuláris elemeket, melyek leg
inkább a földbirtokosok osztályából 
valók, kedvezvén ezek anyagi ér
dekeinek, — hogy kedvezzen a bi
rodalom legifjabb tagjainak, Els^ász- 
Lotharingiának, hogy felejtsék el 
az auyragi jobblét karjaiban a fran
czia hajlamokat.

Bismarck a mezei gazdasági véd- 
vámmal hiszi, hogy megtölti a ki
merített birodalmi pénztárakat a fel- 
fegyvérzés további fentartására és 
egyúttal súlyos csapást mér az el
hízott socziálistákra, ámde mélyeb
ben betekintve és mérlegelve ezen 
rendszabályok következmény eit, nem 
maradhatunk kétségben a felől, hogy 
azok bizony csak ideig-óráig fogják 
az ali^ megalkotott német monar
chiát fentartaui, nagyon kétélű fegy
verek azok, miket a német kauczel- 
lár most kezébe vett és jól tudja ó 
is, hogy ezek a ketsegbeesés fegy - 
véréi.

A mi eddig még nem volt jogos, 
azzá fog lenni a létérti^kűzdelem-^

T Á . R 6 Z & .

A z  e l h a g y o t t *
(Vinzhang Konpoltliy rivaúar  ̂

Jetein* czimü történeti
„Az eiuberevök s/.i 
korrajzára.)

J.
A tahiti-pagonyokon 
Az est sötét leple ü l ;
Lenn a tenger ringó tükrén 
Lanyha szellő leng körül.

Halvány csillag bolyg az égen. 
Kibúvik meg uira kel :
Mígnem egyszer vándor utján 
Nyomtalanul tűnik el.

II.
Fennlobog a „B unti“ ormán 
A véivörös lobog" ;
A „kanakok"*) ajkairól 
Föizendü! a „hoihó!** 

Lengedeznek a vitorlák,
Megkondnl a harangcsa..........
Oh, de öröm, vigság helyett 
Szomorú most a hangja.

in.
Tenger szélén, tenger partján 
Busán áll Lau-Loa ;**)
Csinos amaranth indákkal 
Koszorú zott a haja.

*) A Tahit-Ssiget benszülöttei .teher ka- 
öakok '-nak nevezték azon angolokat, * n 
hajón megszállták a szigetet. . ..

**) Lau-Loa a Tahit-Sziget kormányzójának 
»IWaopu '-nak volt leánya.

ben. a belharcz tüze fellángol Né
metországon. ki fogja mutatni, hogy 
a mesterséges parlamenti többségek, 
melyek az elrejtett absolntismustiak 
modern eszközei, csak arra valók, 
hogy- az abso]utismu8t a monarchiá
val együtt mihamarább eltemessék.

A német hadseregre ezeutúl már 
alig fog számíthatni a német csá
szárság, mert annak túluyouaó és 
legintelligensebb — legtevékenyebb 
részét magától elidegenítette.

A visszahatás a külföld részéről 
sem maradhat el.

Igaz ugyan, hogy a mi kettős 
monarchiánk e részb u majdnem te
hetetlen, noha a visszatolásra leg
több oka volna, ámde Bismarck 
megfontolta, hogy a természetellenes 
közgazdasági unió Ausztria és Ma
gyarország közt és ezen unióbau az 
osztrák érdekek prapotentiája, a ma
gyar kormánynak absolut tehetet
lensége megkíméli a német birodal
mat a visszatorló rendszabályoktól.

Az uralgó osztrák iparos tarto
mányok a porosz-német vám és 
vasúti tarifa rendszabályok által 
aüg érintetnek, a mit vesztenek a 
vá . on, dúsan megnyerik a réven, 
— az érdekelt osztrák körökben e 
kérdés szóba hozatván, okosabbnak 
tartották, hogy hallgassanak, mert 
úgy mondják, visszatorló rendsza
bályokra most az idő nem kedvező.

Nem ám osztrák sógor, mert nem 
csak hogy veszteséged nem lesz belőle, 
hanem még nyersz az által, hogy a 
magyar termények kivitele megnehe- 
zittetvéu és benrekedvéu a „monar
chia4' vámsorompói közé, néked annál 
könnyebb lesz azokat a magyar 
termelő kárára potom áron megvenni 
s mig majd Németországból az ipar 
a megdrágított élelem miatt kipusz
tul, addig te olcsó élelem és meg
felelő munkabérek mellett könnyen 
versenyezhetsz a német iparral is.

Közösügyos alapon álló magyar 
ellenzéki lapok sürgetik a magyar 
kormányt, hogy alkalmazzon repres- 
sáliákat a német ipar beviteli czik- 
kek ellen, — nem goudolváu meg, 
hogy a mi kormányunk mindenben 
a mi a külföld irányábaui viszonya
inkat és a közgazdasági politikát 
iileti, csak az ötödik kerék a kocsi
ban és hogy tulajdon képen a rcpres- 
sáliáknak tárgy a sincsen, hiszen az 
előbb alkotott osztrák-magyar bevi
teli tarifa amúgy is már védvámo- 
kat szabott a külföldi ipar ellen az

Szép szeméből eltűnt a fény.
Arczrózsája lekonyult. . .
Kgy év alatt a „fehér“-től 
Fájón sirni m egtanult!

IV.
Zúg a vihar, nő a tenger.
Óriá-i habot h án y ;
Hallgatag komor nép tolong 
Fönn a hajó árboczán.

Villám ezikáz, dóig az ágyú.
Messze hallni m oraját;
A zugó szél partra viszi 
A „Bunti“ buesu szavát.

V.
Tenger szélén, tenger partján 
Bús leányka térdepel;
Vérző szívvel álmodozva 
Játszadoz szög fiirtivel.

Ajka remeg . . . imádkozik:
„Lenne úgy m int hajdanán . . .
Mikor még a „kanak* nem járt 
Tahiti szent virányan 1 . . .*

Bírni G yula.

E g y  víigyaiM  v o ln a .
Egy vágyam volna még csupán: 
Láthatni tégedet,
S vérző szívvel zeugeui el 
Az édes m últ felett.

Egy vagyam volna még csupáu:
Ölelni, angyalom!
ti fájón sóhajtva sirni majd
A régi bús dalon.

osztrák ipar védésére és ennél fogva 
a bevitel Németországból amúgy' sem 
figyelemre méltó.

Az osztrák ipart védő magasabb 
vámoknak mi adjuk meg a kétsze
res árát és ezen állapot fen fog ma
radni mindaddig, mig a közgazda- 
sági közösség meg nem szűnik.

De végre is mi basznunk volna 
abból, ha az osztrák visszatorló 
rendszabálykép az ip trezikkeknek 
Németországbóli bevitele még súlyo
sabban megvámoltatnék, akár íenma- 
rad a bevitel, — akár az osztrák 
ipar versenye kizárja azt, az első 
úgy mint a másik esetben egyaránt 
amaz iparczikkek fogyasztói, tehát 
mi is adjuk meg az árát — hasz
nát pedig egyes egyedül az osztrák 
ipar húzza.

Magyarország önálló beviteli ta
rifát nem alkothatván, még azzal 
segíthetne bajáu, ha a vasúti tarifák 
felemelése álfal az orosz és oláh 
gabonák átvitelét megnehezítené, ezt 
azonban sem az osztrák kormány 
érdekei ellenére ,sem saját kormányá
nak tehetetlenségénél fogva nem 
fogja tenni, hisz az utóbbi azt sem 
tudja meggátolni, hogy' az osztrák 
államvasuttárs.aság, melynek fővona
lai Magyarországot éjszaknyugattól 
délkeletig futják végig a magyar 
gabona kárára nagy előnyöket ne 
adjon az oláh gabonának szállítá
sában !

A kivitel megnehezítését ez év
ben még nem fogjuk nagyon meg
érezni, a termés a külföldön gyenge 
és igy magasabb vám és vitelbérek 
mellett is reászorulnak feleslegünkre, 
de mi lesz a jövőre?

Erről azonban a napról napra 
tengődő magyrar kormányok nem 
érnek reá gondolkozni.

Elmélkedés Szeged re- 
konstrukeziója felől.

'(Folytatás.)

3-szor. Az utczák kikövezésének szük
ségét, azt gondolom, említenem is fölös
leges, annyira magától értetik. Itt Olasz
országban még faint sem tudok kövezet- 
lent. Persze az olasznak könnyű kövezni, 
van köve elég. Szegednek annyi sincs, 
a mivel egy ablakot lehetne beverni kor
tesvilág idején. De Magyarország egy 
mikrokozmosz. Adott annak a természet 
mindenféléből úgy, hogy a kinek szállítási 
módja van, az mindenre szert tehet. Kö
veznie pedig minden utczáját ki kell; 
nemcsak azért, hogy a nagyvárosi névre

Egy vágyam volna még csupán :
Csókolni gyöngyalak . . .
És aztán összeroskadni 
Ez égi üdv alatt.

1>« haj, te már ott lenn alszol,
S a sir göröngye fed . . .
Én meg itt fenn addig bolygok 
Mig szivem megreped !

Paul Gyula.

Asboth-Ziehy botrány,
A Várady Gábor uevévei összeforrott 

bécsi botrány per alkalmával „egy magas 
állású hivatalnokiról is volt szó, ki állí
tólag Váradyur „Gescba‘t ,'-jeit közvetítetne 
volna. — A fáma először csak suttogva 
beszélte nevét, — csakbamar azonban nyilt 
titok lett, mig végre Asboth János buda
pesti publicista a „Magyarország14 hasáb
jain nyíltan kimondotta, hogy az nem más 
mint Zicby Ferraris Victor, ki ez idők 
szerint nem több és nem kevesebb, mint 
a belügyminiszteri tárcza államtitkárja, —• 
vagyis helyettes belügyminiszter, egyúttal 
arról is vádolván a grófot, hogy több olyan 
üzletbe is belemártotta kezét, melyet egy 
solid kereskedő sem tarthatna állásával 
megegyeztetbetőnek. — Zicby a vádra az
zal felelt, hogy felhívta Asbótbot, ez állí
tásának becsület biróság előtti beigazolá- 
sára határidőül julius 10 ét tűzvén ki. A 
becsület bíróság alakításában a felek egyet
értésre nem juthatván, Zichy Asbótbot 
sajtó útján aljas rágalmazónak nyilváuitá, 
kinek „csabolásaira* — mint magát a 
nemes gróf peczérdúsan kifejezé — többé

méltó legyen, hanem még inkább azért, 
mert a feltöltött földet közvetlenül tenni 
ki az esővíz általi ellucskosodásnak, vagy 
épen elmosásnak, abszurdum volna. Ma
gától értetik, hogy a feltöltés által kellő
leg fölemelt talaj kövezetéről az esővizet 
a Tiszába kellene lefolyatni, nem a más 
czélra szánt csatornákba.

Hanem Szeged rekonstrukcziójánál 
tömérdek a teendő. Az egész város ki
kövezése pedig bosszú munka, — s vad
vizes talajon a kövezetbe/, ia alap kell.

Az eszmelánczolat itt eszembe juttatja 
az époly egyszerű, mint bámulatosan czél- 
szerü manipulácziót, melyet néha órákig 
elnézegettem Londonban, a posványos, 
vadvizes nj városrészek építésénél.

Ott a mint az utczák kijelöltettek, 
azonnal hozzáfognak azok felületének ége
tett földdel megraká iához. S ezt a föld
égetést minden költséges, vagy mestersé
ges apparátus nélkül kimondhatlan egy
szerűséggel hajtják végre. Ledobnak a 
földre néhány zsák kőszénport; egy pár 
czövekkel, vagy deszkadarabhal szeleiéről 
gondoskodnak, aztán földet hordanak 
fölihe-köribe targonczákkal, azt közben- 
közben meghintegedik kőszénporral; a 
közbenső szenet meggyujtják, s a mint 
égni kezd, folyvást halmozzák a földet 
körűié, s fölibe heteken-hónapokon át 
közbe-közbe szénport hintegedve, míg ba
lommá, dombbá, ha kell hegygyé emel
kedik; lassan füstölög, tűz nem látszik, 
de az égetett föld készen van. S ez oly 
sikeres szikkasztó, hogy a hol egy napon 
a vadvíz miatt még gyalog sem tudtam 
átgázolni, másnap a mint égetett föld lett 
rajta elegyengetve, egész könnyűséggel 
mentek az építő anyagokkal terhelt sze
kerek ; a városrész felépült s klkiivezése az 
égetett föld-alapon csak azután következett.

Van-e Szeged közelében ily égetésre 
alkalmas föld V — nem tudom. De hogy 
ez a manipnláczió vizenyős talajnál bá
mulatosan czélszerü, azt tapasztaltam.

4-szer. Végre még a czölöpözés és 
koncrét megemlítése egy mondhatlanul 
fontos körülményre vezeti gondolataimat.

Júniust Írunk. Néhány nap híján há
rom hónap óta borítja a viz Szeged bel
területét, s ekkorig még csak a viz szi
vattyúzásához sem lehetett hozzáfogni. Ha 
egyszer hozzáfognak, maga ez a munka 
legalább is hat hetet fog igénybe venni, 
s csak ennyit azért mondok, mert a nyári 
meleg folytán erős elpárolgásra számitok, 
és mert ismerve a magyar természetet, 
tudom, hogy ha majd egyszer a kineve
zendő királyi biztos Szegedre érkezik, 
annyi lesz a sok mindenféle „dictio“ hogy 
a vizáradat jó része eliramodik a szó- 
áradat elől — félelmében. Aztán még a 
viz clapasztása után is mennyi lesz a baj, 
a nehézség, a mindenféle teendő, mig 
építkezésre kerülhet a sor. Csak maga az 
ujona'kotandó város alaptervének meg
állapítása, utczák kijelölése, háztelek-sza- 
bályozás stb. mennyi időt fog elvenni a 
mintegy öt hónapból, mely a tél beálltáig 
még bátra van.

Bizony nehéz télnek néz elébe a sors, 
sújtotta derék szegedi nép! A lelkem is 
sajog bele, ba reá gondolok.
nem hederit. — Erre azutau Asuótli a 
vádpontokat formulázva a nyilvánosság 
elé hozta, nagyon helyesen, mert Magyar- 
ország belügyminiszteri államtitkárnak ilye
tén ügyei nem Zicby Victor grófnak ma
gán ügyei. Asbótb vádjai a következők:

1. Gróf Zichy F. Victor, főrendi tag, 
felsőházi jegyző, s delegátus, ezelőtt né
hány évvel, mint a budapesti municipalis 
bank elnöke az Erlauger testvérektől, mint 
a bauk főtulajdonosaitól tilos jogcziwen, 8 
ártalmas fenyegetés nyomása alatt s z á z 
e z e r  forintot zsarolt ki, miért az Erlanger 
testvérek őt el is csapták. —

2- szór. Gróf Zicby F. Victor teljesen 
zilált vagyoni helyzetben a budapesti föld
hitel részvénytársulattól, melynek pedig 
igazgató tanácsosa volt, h ú s z e z e r  forint 
kölcsönt vett fel, s ennek felét nem fizette 
vissza, hanem, mint barátjáqak a Ősödbe 
jutott gróf tvcglevioh Bélának csődtöweg- 
gondúoka hivatalom hatalmával visszaélve, 
olykép csikarta ki ajándékképp, hogy a 
nevezett inlézet által a csődtömeg tarto
zékát képző ingatlanok ellen vezetett ár
verést, s igy az ingatlanokon levő 350 
ezer jelzálogos követelésnek érvényesítését 
semmiségi panaszokkal akadályozta, — 
mindaddig, mig az intézet 10 ezer forinton 
a némes gróf akadékoskodását meg nem 
vette, — illetve ezen 10 ezer forint tarto
zását el nem engedte.

3- szor. Mint belügyminiszteri állam
titkár Hatvani Deutschtól nemesi oklevél 
kieszközléséért h ú s z e z e r  forint jutalékot 
kötött ki magának, és végre

4- szer, mint államtitkár Drcbcr sör
gyárostól, ki ellen a magyar kincstár ré
szére, több mint egy millió forint elBÍk-

A vagyonosabbak felett nem aggó
dom. Azok majd csak gondoskodnak ma 
gukról, hogy hajléktalanul ne maradjanak 
a zord évszakra. De a külvárosoknak sze
rény helyzetében egykor oly boldog, most 
oly boldogtalan szegényebb háztulajdonos 
népe! — —

Mi történjék ezzel ?
A felebaráti könyörületre ntasittassa- 

nak e, hogy annak ölébe hajtsák le télre 
fejeiket, s nőik és gyermekeik fejeit?

Tudom, a felebaráti szeretet nyilt ka
rokkal fogadná amott az Alföldön e sze 
renesétleneket a télen át is. De ez nem 
megoldása a problémának. Könyörületre 
lenni utalva — nagyon fájdalmas dolog. 
Magyar ember inkább gyakorol köuyörü- 
letet, mint elf'gad. Ez a magyarnak vé
rében van. — És én nem ok nélkül ne
veztem Szeged népét nemzetem büszkesé
gének. Ez a nép valóságos typusa a rom 
latlan magyar faj önérzetes ősi jellemének. 
Ez nem tud, nem szeret tolakodni. Felöt
lött ez önérzetes jellemvonás az uralkodó
nak is. Egy kolduló magyar kéz sem nyúlt 
ki felé, a mint a mindenét elvesztett, fe
dezetlen, didergő csoportok sorai közt el
haladt. Felötlött azon kegyes nők előtt, 
kik a menekültek felruházásával, élelme
zésével bajlódtak. Nem egy levelet vettem, 
mely megilletődéssel adott kifejezést azon 
szembetűnő különbség feletti csodálkózás- 
nak, mely szerényen háttérbe bnzódó „sze
gedi erabör“ — s a kérést kérésre hal
mozva tolakodó „adventitius* szegedi la- 
kós közt fennforgott.

Én egy cseppet sem fogok csodál
kozni, ba majd azt hallom, hogy a tős
gyökeres szegedi embör, a mint elpusztult 
báztelke a vízből kibukkan, „haza“-siet s 
neki áll, hogy összeomlott háza romjaiból 
magának otthont tákoljon össze — ké
szebb, nyomorult deszka-bódéban, de sa
játjában küzdeni még a tél zordonságával, 
mintsem hogy másnak terhére legyen.

Ilyen ez a nép!
Bakay azt mondja Emlékiratában, 

hogy „ideiglenes épületekről kellend gon
doskodni; az üres tereken, az e nyáron 
épités alá nem veendő telkeken ideiglenes 
lakásoknak kell készülni; okvetlenül kell 
hogy készüljenek.*

Igaz. Okvetlenül kell. De csak azok 
számára, kik saját házzal nem bírtak; 
azokra nézve pedig, kik ilyennel bírtak, 
csak annyiban, a mennyiben állandó la
kások e nyáron nem épittetbetnének. Mert 
ba az ideiglenes lakok építésének költsége 
azok terhére esnék, a kik azokat állandó 
otthonaik fölépítéséig lakni fognák: ez 
igen érzékenyen su'yositauá már e nélkül 
is eléggé súlyos helyzetüket. Ha pedig a 
bel- és külföldről összegyűlt segélypén
zekből fedeztetnék e kiadás, az a segély- 
összeget állandó eredmény nélkül nagyon 
megfogyasztaná. Pedig nemcsak az ok
szerűség, hanem az egyszerű kötelesség
érzet is oly eljárást parancsol a segély
adományok kiosztásánál, hogy a történe
lemben példátlan küzrészvétuek maradandó 
látszatja legyen.

A kérdés hát az: lehetségese a kül
városok hajléktalan népének azon részét, 
melynek saját lakházai elpusztultak, oly
kasztása miatt vizsgálat folyik, — két
százezer forintot vett fel kölcsön apjának 
Zicby Ferrarais Bódognak adósságokkal 
szinte túlterhelt birtokára. Ezen leleplezé
sek roppant izgalomba hozták mindazokat, 
kik e korrupczióról vádolvák s a kétség- 
beesett önvédelem minden fegyverét moz
gásba hozzák, hogy a számukra készülő 
erkölcsi sirveremből kiszabaduljanak. A 
védelmi intézkedések titokban megtétettek 
— s azok, kikre Asbóth nyilatkozatában 
hivatkozott, titkos utasítást kaptak a ge- 
scheftelő bandától, hogy mindent tagadja
nak. Ez is czélj ükhöz vezeti tán őket, 
hogy Uzelmeik a közönség előtt rejtve s 
eddig viselt doigaiknak napvilágra hozott 
része,eltagadható' maradjon. Ők azonban 
a sajtó utján emelt vádakat nem tekintik 
elég Súlyosaknak, hogy a sajtóbiróságnál 
keressenek illetékes fórumot, mely előtt 
nemcsak tagadni, de bizonyítani is lehet. 
Vájjon tagadásukat a közönség elegendő
nek tartja a súlyos vádakkal szemben ? 
Nem, á közönség meghallgatta a vádakat, 
megbotránkozott rajtuk s most igazolást 
követel a vádlottól, Z chy Ferraris Viktor 
gróf belügyi államtitkártól, igazolást bizo
nyítékokkal, illetékes fórum, törvényes saj- 
tóbiróság elölt, a nyilvánosság ellenőrzése 
mellett, nyilt ülésben. Addig, mig az állam
titkár nem igazolja magát igy, vádlott tár
sainak tagadó nyilatkozatai csak a per
tárgyat bővítik, a vád étét azonban nem 
veszik el, se a korrnpezió által megméte- 
lyezés gyanúja alatt álló becsületen esett 
karezot nem élesítik ki.

A kormány körében létező korrupczió
ról a „Deutsche Ztg" következőket irja:

„Midőn Lajos Fülüp Franca iaorsxága



építési módra utalni, melylyel még e nyá
ron tökéletesen lakható, egészséges, szilárd 
s az njjáalkotás tekiutete által parancsolt 
városi csin iak is megfelelő, állandó ott
honra tehet szert ?

Én azt gondolom: lehet.
R-á vau e lehetségre matatva Bakay 

Emlékiratának im e szavaiban: „Van egy 
szilárd és gyors épitkeiési mód, a mely 
tűznek-víznek ellen'áll, rögtön száraz és 
azonnal lakható. Ez a vizhatlau mészbe 
tömött kavics vagy homok (szabatosabban 
szólva: kavics és homok) építkezés.* Más 
szóval az, a mit a frauczia „beton“-nak, 
a/, angol „concrete' nak nevez. (Már em
lítettem, hogy a cindad-rodrigói vár égé 
szín ebből van építve. Ez pedig hajdani 
Lancia Trsnscudana helyén a XlII-dik 
században építtetett, nem egy ostromot 
állott ki s mai nap is áll. És pedig vár, 
nem egyetlen család lakán! számított 
házikó.)

Ez az építési mód van a helyzet által 
.Szegeden azon néposztály számára indi
kálva, melyet Bakay emlékirata Előszavá
ban e szavakkal jellemez:

„Szegeden minden ember iparkodott 
saját házában lakni. Ez volt a szorgalom 
egyik rugója, ez volt a polgár megelége
dése, büszkesége. S minden ember ipar
kodott házát maga családjával lakni; ez 
volt a családi élet tűkre, a patriarchális 
életmód alapja. Ezt követeli a nép jelleme 
jövőre is. Ez átalában sikföldi nép főjel
lege. A közerkölcsök érdekében kár is 
volna őt ettől elszoktatni akarni.”

Bizony kár volna. Nagyon. Jöhet 
idő, midőn Szeged nagyvárosias fejlődésé
vel ez megváltozik, ^[mbár akkor sem 
szükséges, hogy megváltozzék. Az angol 
ugyancsak fejlődött, hatalmas nemzet. 
Övöt kerített a föld körül, melyen az éb
resztő reggeli dobpergés közben jár a nap 
mind a huszonnégy óráján át, mint Webs
ter monda, üe azért azt a szokást, hogy 
külön-külöu házban családjával egyedül 
lakjék, az angol mindenütt, még London
ban — abban a nem egy ország lakossá
gánál népesebb világvárosban is megtar
totta. E jellemvonásánál fogva az angol
nak „home'-ja (otthona) van. 8 csak neki 
van, meg a magyarnak (home =  hon); 
más nemzetnek még szava sincs reá: „zn 
Hause* — „chez sói” — „a oasa” nem 
homo, nem hon. S ennek a bonnak sze
retető, mely a Haza szeretetét s az otthon 
szeretetét egy fogalomba egyesíti — be
cses egy nemzeti jellemvonás, sípolva sze
retném azt látni nemzetemnél.

Hanem Bakay az általa olyan jól 
indokolt építési módnak azt veti ellene, 
hogy „a téglaépület árába kerül s nálunk 
szokatlan.”

Hát mit teszen az ? 1 Hiszen az, hogy 
csak annyiba kerül, mint a téglaépület, 
nem ellene, de mellette szól; — mert az 
adott helyzetben, s különösen ezeknél az 
egy család lakta otthonoknál, a coucrete 
(beton) jobb, biztosabb, mint a téglaház, 
s a mellett gyorsabban építhető, s mind
járt lakható; — a szokatlanság pedig 
nem is ellenvetés. Hiszen minden haladás 
szokatlanságot involvál. Ha a szokatlan 
megszokottá nem válnék, az emberi nem
zet ma is barlangokban laknék. Még csak 
a kőbaltakorig sem jutott volna el; annál 
kevésbbé azon nagy demokrata koráig, 
melynek neve: „gőzgép és telegraph.”

Hát én bizony ideiglenes éoületek 
helyett a vízhatlan mészbe tömött kavics 
és homok állandó-építkezést szeretném 
Szeged külvárosi telekbirtokos népe szá
mára ajánlani.

A mi a ház alakját illeti, megvallom, 
nem szeretném, ha ez a néposztály most 
az uj alkotásnál is a földszinti házak esz
méjéhez ragaszkodnék. — Ebhez ragasz
kodva, Szeged az njjáalkotás után is leg
nagyobb részben csak falu volna, nem 
város. — Ha eljönnek (sokan fognak el- 
jönni) a külföldről megtekinteni, hogy a 
magyar életrevalóság minővé támasztotta 
lel halottaiból azt a Szegedet, melynek 
elpusztulása annyi részvétet költött fel: —
ónas léptekkel sietett bukása felé, midőn 
a Payslégal segélyével a szűkkeblű és 
despotikus doktrinairekből álló miniszté
rium kormányzott s az ország minden er
kölcsi erejét meggyöngité, minden alias 
szenvedélynek tág kaput nyitott, midőn 
(iuizot szava, az „Enrichissez vous* a 
nemzet jelszavaként látszott elfogadtatni, 
akkor úgy villant föl, mint a villám egy- 
egy ügy s világítást árasztott a szür
kületre, mely Francziaorszag felett deren
gett. Két miniszterre — Teste kereskedelmi 
miniszterre és Despans-Cubiéres hadügy
miniszterre — bebizonyult a közönséges 
megvesztegetés vádja és mindkettő a bag- 
nóba vándorolt. Az egész világrészen azon 
érzés vett erőt, hogy a rendszer, mely ily 
gyümölcsöket termett, el van Ítélve. A 
Teste és Cuhiéres elleni perek Guizot bu
kásának voltak előhírnökei, amint a „do
hány régié” botrányai és a Lobbia-per tu
datták a világgal, hogy a régi olasz job- 
oldal lejátszotta szerepét és újabb egészsé
gesebb élőknek kell Olaszországot kor
mányoznia.

A legújabb botrányok a Tisza kabi
netre nézve a lélekharang m egindítását 
elenthetik. Kétségkívül, senki se gond >1 

arra, hogy a magyar miniszterelnököt vá
dolja. De jutott e valaha valakinek eszébe, 
hogy Gnizot ellen vádat emeljen ? Guizot 
keze tiszta volt, ép úgy, mint Tisza keze. 
De T.szát ma ép úgy vádolják arról, amint 
Guizot vádolták, hogy barátainak oly el
járást enged meg, melytől önmaga undo
rodik. — Arról vádolják, hogy gyönge- 
»égből, párttekintelbő; oly embereket tűr 
meg környezetében, a kik a pártot, a kor 
mányt, az országot kompromittálják. Vájjon 
Tisza e rémületes vádakra könnyebben

s egész városrészekben alig látnának egy- 
egy emeletes házat: az,t mondanák róla, 
a mit Beudaut geológus irt e század ele
jén Debreczenről: „Debreczen, Magyaror
szág főbb városai közé soroztatik (est 
mise au rang des princzipales villes;) de 
biz azok a földszintes házsorok, a széles 
sáros utczák két oldalán nem igazolják a 
város nevet; falu biz az, nem egyéb, mint 
„tont á fait viliágé”; falutól csak kiteije- 
dése álul különbözik.”

Nem szabad Szegednek igy szállani 
ki hnllámsirjából.

Mikor ezt mondom a külvárosok szá
mára, nem a belváros paloUszerü typn- 
sára gondolok, hanem az angol építési 
módra, hol még a telkestől 200 font ster
lingbe került mmikásházak is mind eme
letesek. Földszint a konyha, (mely étke
zési helyül is szolgál,) s utcza felé az egy 
vagy két ablakos tágas lakszoba ; az eme
leten a hálószobák. — Ez az építési mód 
úgy hygenikus szempontból, mint csin, 
tiszUság, szemérem s erkölcsök tekinteté
ben is nagyon ajánlja magát. — Nagyon 
visszataszító, ne mondjam: undorító az a 
hajdani (szeretem hinni, hogy csak haj
dani) magyarországi szokás, miszerint a 
lakszoba étkezési helyül is, hálószobául is 
szolgált, s apa. anya, fi és leánygyerme
kek még felnőtt korukban is egy szobá
ban aludtak.

Még költség tekintetében sem hátrá
nyos az az angolos építési mód. Mert 
igaz, hogy a feljáró, közbenső padolat s 
néhány ablakkal s ajtóval több pénzbe 
kerül; de viszont félanynyi tető, félannyi 
alapépítmény kell, s ez utóbbi meggaz- 
dálkodás, kivált a város azon alantabb 
fekvésű területén, a hol czölöpökre taná
csos építeni, igen nagy tekintetet érdemel.

Már most azokat az angolos rend
szerű otthonokat kétféleképen lehet épí
teni. Vagy ngy, hogy külszínre több ktt- 
lön-külön, de egymáshoz ragasztott ház 
egy nagy épületnek látszik, (Londonban 
a RegeDtspark környezetén 30 —40 külün- 
kttlön ház is össze van igy foglalva s 
együtt egy nagy palotának látszik;) vagy 
pedig „villa*-Bzerüleg építtetnek, minden 
ház külön elválasztva áll, jobbról-balról 
vagy legalább egy oldalról kerttel.

Az első móddal kétségtelenül nagyobb 
városias typnst lehetne adni Szeged kül
városainak is, s amellett minden hat ház
nál 12 külső fal helyett csak hétre volna 
szükség; öt külső fal költsége meg lenne 
gazdálkodva.

u4mde azt gondolom, Szeged külvá
rosi né) e nagy részben gazdaemberekből 
áll, a kiknek ólakra, színekre s más mel
léképületekre is szükségük van. Hát e te
kintetből is, de még azért is, hogy Sze
ged idővel necsak kifelé legyen kénytelen 
terjeszkedni, hanem a város most beépí
tendő területének külvárosi részeiben is, a 
jövendő nagy városias fejlődésre azzal 
biijon, a mit az angol „könyök-térnek” 
(elbowroom) nevez: nekem ügy tetszik, 
hogy a külvárosokra nézve, ha nem is 
mindenütt, de bizonyosan a gazdák-lakta 
részekben az elkülönzött, de mindenesetre 
emeletes „villámszerű építkezés van indi
kálva: az utczára ház és kert, (melynek 
ntezára dűlő részét a szegedi magyar asz- 
szonyok, leányok majd szép virágosán 
Urt)ák,) s hátul az udvar és gazdasági 
épületek.

Londonnak nagy része s a környékén 
emelkedett kisebb városok, sőt falvak is 
többnyire igy épitvék. Nincs Angliának 
oly nagy városa, melynek egyes részei 
nem igy volnának építve nemcsak, hanem 
— emlékszem — mily gyönyörrel szem
léltem azt a gyármunkás-lakvárost (Saltairt 
York sbireben,) melyet Solt az Alpacca 
szövetipar teremtője, a ki egy szövőszéken 
maga egyedül dolgozva kezdte carrier-jét 
8 mikor én gyárát meglátogattam, 6000 
munkással dolgozott, s gyára körül mun
kásai számára a kultúra minden kellékei
vel ellátott gyönyörű „Villa“-várost épített, 
hol minden muDkás-család külön-külön 
egy emeletes villában lakik, melyet az
taíál-e feleletet, amint Guizot harmincz és 
néhány évvel ezelőtt feleletet U lált?”

Ez idézet ba egyebet uem is, de azt 
mindenesetre bizonyítja, hogy a kormány 
köréhez tartózó „magas állása urak* ellen 
emelt vádak ügyét mielőbb tisztázni kell. 
Ezt követeli nemcsak az illető arak, de a 
kormány becsülete is.

De hogyan lehetne legügyesebben vé
gezni e szerecsen mosást? Hogyan lehetne 
port hinteni a közönség szeme közé ? . . . 
ezen kérdés foglalkoztatja most a nemes 
gróf barátait és párfogóit. A sajtóbirósági 
eljárást a gróf nr és baráUi egyátaláu 
nem óhajtják. A setétség ezen madarai 
rettegik a világosságot: — a nyilvános
ságot, miért is a f e g y e l m i  e l j á r á s  
zárt ajtói mögé akarnak menekülni. — 
Az ügy n ár annyira a nyilvánosság, sőt 
mondhatni a nagyvilág elé került, hogy 
azt zárt ajtók megett többé becsülettel 
elintézni nem lehet — Egy ember becsü
letességéről, egy államtitkári állás és egy 
magyar főnemes méltóságáról, s egy tör
vényhozó tisztességéről van szó, melyek 
nyilvánosan ország-világ előtt kétségbe 
vouattak, besározUttak. Tények soroltat
nak oly nevek kapcsában is, kikről tud
juk, hogy szeny hozzájuk nem fér, s a 
vádban is az állittatik, hogy, mint például 
gróf Pallavidini Eduárd visszautasig Ua a 
gróf államtitkárnak egy csiklandós ügyé
ben a közveiitést. De hát nem elég bizo
nyíték e ez ar. ellen, ki másokat ily pró
bálásoknak lesz ki?!

De nem praejudikálunk az esküdt
szék ítéletének. Föltesszük, hopr a 12 lát
hatatlan bíró — mint Szemere Bertalan az 
esküdtszéket uevezéj — kit a hatalom keze 
el nem ér, meg fogja teuni kötelességét,

ntcza felé virágos kert körit, hatul meg 
mindenkinek veteményes kertje van. Gyo 
nyörü látvány! ! Sőt a belíordi herczegek 
birtokain még a tülduiives napszámosoka 
is ily villa-falvakban láttam lakúi. ez 
az építési mód a kontinens városaiban is 
mindinkább teljed.

Bakay ugyanazt írja Emlékiratában, 
hogy a városban a veteményes kertek 
meg nem engedhetők, sem a két szom
szédos ház közti udvarok. Én ezen ab- 
szolnt tilalomra nem látok okot. Szeged 
jövendőjének „könyök-tér* kell, s én a 
kerteknek a városokban is barátja vagyok; 
azokat a városok tüdejének tartom; hanem 
azt a városiasság szempontjából igenis sza
bálynak kívánnám, hogy az utczákra se 
veteményes kert ne dűljön, se üres udva
rok ne tátongjanak, hanem ezek a hát
térbe utasittassanak; az utcza télé pedig 
a villaszerű lakokat virágos, bokros kert 
vegye körül.

Még a segélypénzek kiosztásának kér
dése tolul gondolkozásom alá ; de ez a 
szenvedett károk részleteinek oly ismere
tét igénylő nehéz kérdés, hogy „in abs- 
tracto” felosztási kulcsot nem igen tudok 
fcruiulázni; csak arra nézve vagyok tisz
tában magammal, hogy a segélypénzek 
felosztásánál nem a szenvedett károkat 
venném divizornak. — Mert lehet, hogy 
két ember egyforma kárt szenvedett, de 
azért károsodása nem egyenlő; az egyik 
azt tán meg sem érzi, vagy legalább nyo
morúság nélkül elviselheti, mig a másik 
ugyanannyi kárral tönkre jutott. En hát 
első osztályba azokat teunóm, kik a szen
vedett kár által megélhetési módjukat 
vesztették el, s ezeknek kárukat egészben 
megtéríteném. A többieket vagyoni hely
zetűkhez képest osztályoznám, s a mint a 
vágyó' osság növekszik, a segélybeni ré
szesítés arányát kisebbíteném. Nehéz kér
dés! De részrehajlatlauság mellett, a hely
zet részleteinek ismerete mellett meg le
het rá felelni. Politikai arithmetika-féle 
probléma.

* *
És ezzel papírra mázolódtak gondo

lataim, a mint toliam kihívta őket agyam
ból, amúgy diskurzive, mintha phono- 
graph-ba diskuráltam volua.

Már most mit csináljak ezzel a teu- 
gers/.óval, — melynek lefirkálása két egész 
napon át elvonta figyelmemet ezoinbom 
zúzásától, mit az az ostoba elesés okozott?

Mit csináljak az irka firkával ?
Elégessem, mint auuyival annyiszor 

tettein ?
Tán mégsem. Elküldöm Bikavuak 

aunak jeléül, hogy első Emlékiratai figye
lemmel olvastam s gondolkoztam is telette, 
— már auiiut s amig bírtam, — mint az 
a bizonyos hotykai ember, a ki lutheráuus 
vallásu volt — a mig bírta, de a mióta 
megöregedett, azzal is felhagyott. így be
szélte azt el nekem régi jó öreg barátom, 
Szemere Miklós, a ki, örömmel látom, még 
nem lett hotykaivá a versírásban. Altról 
Már még tótul is ve- ., olyan fiatalon 
pezseg benue a költő vér.

Elküldöm Bakaynak az irkát igény
telenül. Ha mondtam valami okosat, ve
gyék használ ha nem mondtam, szolgál
jon köszörűkőül más valakinek, a ki job
ban tudja.

„Fungar vice cotii. exsota ipse necandi.”
Baraccone 1879. junius elejen.

Kossuth, a. k.
*• *

A uiig itt bevert az irka asztalomon, 
megjött az újság, hogy Tisza Kálmán 
saját testvérét, Lajost neveztette ki királyi 
biztosul Szigedre.

Hm! Nem ismerem tehetségei mérté
két ; de nagyon jeles embernek kell lennie, 
hogy Magyarország miniszterelnöke nem 
gondolt a nepotismus oltárán égetni töm
jént, ba Magyarország miuden felbajhász- 
ható kapaczitásai közül épen saját édes 
öcscsét szemeli ki a nehéz feladat meg
oldására.

Lehet, hogy igaza van. Az igaz, hogy 
én az ő helyén nem neveztem volna ki
mindenek előtt pedig feltesszük, hogy Tisza 
Kálmán, ki gróf Zichy F. Victorf 187G 
bán miuÍ8teruek javasolta, s 1878-ban a 
suttogó gyanú daczára államtitkárrá tette, 
nem fog vele bujósdit játszani a közvéle
mény előtt, és ezen elmérgesedett ügyben 
az egyetlen és „ultimuui remedium“-ot az 
esküdtszéket fogja neki ajánlani, illetve 
őt annak igénybevételére kötelezni, mert 
ellen esetben ő lássa ha majd a nemzet 
közvéleménye a miniszter és államtitkárja 
között külöubséget tenni sem nem tud, 
sem uem akar.

** •
A „Pesti Napló” bán a következő pi

káns közleményt találjuk: Oly forrásból, 
melynek hitelessége iránt, az eddig ta
pasztaltak után, teljesen meg lehet bíz
nunk, azon értesítést vesszük, hogy két 
napon i t  Budapesten egy előkelő bécsi 
hivatalnok inkognitó azon czélból időzött, 
hogy a Zichy-ttgyre vonatkozólag megbíz
ható forrásból Mátokat szerezzen és eze
ket pontosan egybeállitsa; valamint a köz
vélemény nyilatkozatait ezen ügy körül 
élesen megfigyelje. Úgy látszik, hogy a 
külügyminisztériumban és azon bécsi kö
rökben, a hol nagy súlyt helyeznek arra, 
hogy a koronának kilátásban levő felszó
lítására, minden tekintetben kimerítő és 
lelkiismeretes választ és felvilágosítást ad
janak ezen ügyben, nem akarnak a ma 
gyár kormányinformáczióból meríteni.

A bécsi kiküldött oly meglepő felvi
lágosításokat nyert, hogy már az első nap 
estéjén azt tiviratozhatta Ischlbe, hogy 
megbízatása teljes eredményre vezetett.

épen saját édes öcsémet, ha széles Ma
gyarországon csak egyetlen egy emberről 
i?gyaníthattam volna, hogy ha nem töb
bel, legalább annyi tehetséggel bír, mint 
fivérem. Sőt alkalmasint abban törtem 
volna fejemet, hogy oly tehetséges embert 
keressek ki az országban, a 
politikai pártköteléken kívül a!., tehat 
egészen független s a prekoncz.pialt esz
mék presszójának meg gyanújától is ment
De hát talán jobban vau így, a miként 
van Tisza Lajos ur érezni fogja, 
neki nagy sikert kell felmutatni, miszerint 
igazolva legyeo hogy érden, alton., *

_  AzA Felsége személye mel-
letti miniszter. A hivatalos lap a követkéz 
kir. kéziratot közli: Kedves Tisza! Báró 
Wenckheim Béla, személyem körüli magyar 
miniszterem elhunyta következtében a sze
mélyem körüli magyar minisztérium ügyei
nek vezetésévei ideiglenesen Ont bízóin 
meg. Kelt Schönbrunuban, 1879. évi jul. 
hó 12. Ferencz József, a. k. Tisza Kál
mán, s. k.

— A kereskedelmi mlnlszte-
rium hivatalosan felszólította a tőzsdebi
zottságot, hogy lehetőleg rövid idő alatt 
adjon felvilágosítást arról, hogy a bor
tőzsde felállításának és megnyitásának mily 
akadályok állottak eddig és állanak jelen
leg is útjában és legczélszerübben mint 
küzdhetők le az akadályok.

— Az o sz tr á k  k o rm á n y v á lsá g  
„se ki se be” állapotát leghUbhen jellemzi 
a „Montagsrevue” czimü kormáuylap kö
vetkező ékes communiquéje: „A miniszté
rium lemondási kérvénye még nincs el
döntve. Elébb azon kérdést tárgyalják s 
döntik el, egyátalán mikép lépjen a kor 
raány a birodalmi tanács elé. Valószínű, 
noha egyelőre bizonytalan, hogy a kabinet 
nem távoli időben le fog köszönni. Taaffe 
gróf fogja az uj kabinetet alakítani. Hiva- 
talnokmiuiszteriumról szó sincs.”

A  D u n a s a a b á ly o u á a  t á r g y á 
ban a közlekedési miniszter tölterjesztette 
Ő Felségéhez jóváhagyás végett azon ter
veket és költségvetést, melyek szerint a 
szabályozás ez évben \ vámpalotától Ér
ési ig volna keresztül viendő. A legfelsőbb 
jóváhagyás megérkezett, s e szerint a mun
kaiatok 301.582 trt. 2 kr. erejéig meg
kezdetnek. A királyi leirat felhatalmazza 
a minisztert hogy az Alig. österr. Bauge- 
sellschafttal megköthesse a szerződéseket, 
s azokat jogérvényesen aláírhassa. (Tehát 
ismét árlej'és nélkül kéz alatt!)

M ozgósítási h ír e k k e l van te le  
katonasági körökben a levegő. így jó for
rásból tudósítják az „E—st*, hogy a bosz
niai határszélen fekvő gyalog és lovassági 
csapatok parancsot kaptak készen lenni 
az elindulásra, minden perezben várják 
Bécsből az elindulási parancsot. Az ottaui 
legénység és tisztek egymásután értesítik 
magyarországi családtagjaikat a küszöbön 
álló eseményről. Több családban ez ismét 
fokozza a tavalihoz hasonló izgalmat. A 
budapesti helyőrség sem meut a nyugta
lanító hírektől és előjelektől. Feltűnést kel 
tett a Schmerling ezrednél, hogy a szoká
sos katonai vizsgákat jóval a reudes idő 
előtt tétették le az önkénytesekkel s a 
háborúban oly alkalmatlan fehér szíjakat 
is nyakra főre festetik be feketére. Szóval 
a novibazári expeditió kalandja sötéten 
veti előre hsdmozgósitási árnyékát.

— A szerb vasalt csatlakozás 
iránt folyt előleges alkudozások be vannak 
fejezve. A vasúti csatlakozásra vonatkozó 
tárgyaláson kívül kiterjeszkedtek még & 
tarifakérdésre is s minden pontra nézve 
teljes megegyezés jött létre, e javaslatot 
az illető kormányoknak még jóvá kell 
hagyniuk. Szerbia az alkudozásokat mind
addig elnapolni kívánta, mig a bolgár 
csatlakozásra nézve teljes megállapodás 
nem jön létre; ez álláspontot az utolsó 
órában feladták. Külügyi hivatalunk kép
viselője, hallomás szerint, a tárgyalás fo
lyamán azon nyilatkozatot tette, miszeriut 
a monarchia egész befolyását érvényesíteni 
fogja, hogy a szerb bolgár vasúti csatla
kozás lehető gyorsan keresztül vitessék. 
A szerb meghatalmazott, Kanko Alimpics 
miniszter elhagyta Bécset.

Konstantinápolyban a szultán szeszé
lyei egyre bonyolultabbá teszik a helyze
tet. Előbb a frauczia és angol nagykövetek 
háta megett vissza bitta az orosz érzelmű 
Mabmud Nedim pasát, — most pedig, mi
után a nagykövetek reáijesztettek, annyira 
megijedt, hogy Mabmud Nedimet nem is 
fogadta még magánál, hanem kinevezte 
Tripolis helytartójává, a szinte nem jó 
emlékezetű Mahmud Damad pasa helyére, 
ennek pedig megengedte, hogy visszajöj
jön Konstantinápolyba.

A német bírod, tanács szétoszlott; a 
szövetségtanács feloszlását pedig a legkö
zelebbi napokra várják. Egyidejűleg je
lenti a berlini Post, hogy Fáik és Frieden- 
thal miniszterek elbocsátása s Puttkammer 
és Lnc.us uraknak a kormányba kineve
zése egy két nap alatt megtörténik. Elzász 
és Lotharingia uj alkotmánya szept. 1 én 
lép életbe. Kormányzóul Manteuflfel tábor
nagy, államtitkárrá Herczog fog kinevez
tetni.

Parisban meg vannak róla győződve, 
hogy a császári berczeg temetése alkalmat 
ád a czivakodó bonapartistákuak a meg
egyezésre s a Jeromisták s a Viktoristák 
kibékülésére. Hogy ez mely feltételek alatt 
jön létre és sikeiül-e átaláu Cassagnac és 
társainak Plon plon berezeget a néma trón
követelő szerepének letételére bírni, a leg

közelebbi napok döntik el. Mondják, Pl0n 
plon azzal kezdte trónkövetelési pályája
hogy kísérletet tőn Párisban egy miu, j 
franknyi kölcsön megkötésére, — de nem 
kapott. A köztársasági kormány üzemmel 
tartja miuden lépését.

Az uj olasz kormány megalakult g . 
Cairoli kabinet miniszterei letették Umbertu 
királynak a hűség esküjét. Két tárcza: l 
l'öldmivelési s a tengerészeti ugyan niéK 
nincs betöltve. Cairoli programmja az* 
hogy a vasutak kiépitésc s a raalomadó 
kérdésében minden áron megegyezést igy,^. 
szik létre hozni a két kamara között. Ho»y 
sikcrUl-e ez neki, attól függ, vájjon a hal- 
oldali pártárnyalatok eléggé tömörültek-e 
a kabinet támogatására.

Az uj bolgár fejedelem múlt heti csij. 
törtökön tette le az esküt az alkotmányra 
Tiruovában. Azután iudult Sofiába, hol 
azóta az idegen hatalmak képviselői meg. 
hitelező irataikat már átadták neki. \  
bevonulás impozáns volt: 20 000 bolgár
milicz vonult ki a fejedelem fogadtatására.

A görög-török határszabályozás iránt 
kilátásba helyezett nagyköveti értekezlet 
ügye ismét ád magáról némi életjelt. A 
porta ugyanis saját képviselőivé Karatbeo- 
dory és Konstaut pasákat nevezte ki. Egyéb 
mozzanatot e régóta vajúdva heverő ügy 
felől nem jelenthetünk.

Oroszországban a kormány kifáradt 
a nihilisták elleni küzdelemben. A politi
kai gyilkosságok ugyan ritku'nak — de 
amiál inkább szaporodnak a gyújtogatá
sok. S ezen eszköz, mig egyfelől legfélel- 
mesebb, legborzasztóbb, mert életet és va 
gyónt pusztít egyszerre, úgy más részről 
az orosz nép történelmi múltjának s erköl
csének leginkább megfelel. Rostopsiu ör
dögi furfangja csak Moszkva felgyujtásá 
val volt képes egykor megállítani diadal 
más előnyomulásában a győző Napóleont 
s igy a nibilisnius a nemzeti történi lemből 
tanulja a hatalom elleni küzdelem legsi
keresebb eszközeit. Szibéria legnépesebb s 
legszebb városának füstölgő romja- is szo
morúan hirdetik az orosz szabadságbarcz 
borzaszt óságát, — s a rendőrség roppant 
száma daczára sem képes cl -jel veuui ezeu 
őrült pusztításnak. Totlelieu tábornok — 
az orosz vasember — is beadta julius ttí-án 
lemondását azon indokkal, bogy a nihilis
ták ellen alkotott rendszabályai nem ve
zettek sikerre.

Bécs, jul. 15-ről Írják: A novibazári 
okkupáczióra nézve az illetékes körök már 
megegyeztek. Elejtetett azon eszme, hogy 
a megszállás egyelőre elhalasztassék. Vég
legesek nek látszó megállapodások szerint 
a csapatok e hó utolsó napjaiban mozgó- 
sittatnak, hogy a megszállás a jövő bő 
elején megtörténhessék. Az irányadó körök 
úgy remélik, hogy az expeditió uem fog 
nagy áldozatokkal járni. A helyzettel is
merősek azonban komolyan aggódnak, 
hogy az események megint meg fogják 
czáíolui ezen feltevést. A birodalmi tanács 
szeptember végén ül össze.

A román kormány jegyzéket küldött 
a hatalmakhoz, melyben a zsidóemanczi- 
páczió ügyéről hosszabb előterjesztés fog
laltatik. A román kormány korszerűnek és 
humanisztikus tekintetekből szükségesnek 
tartja ugyan az emauczipácziót, azonban 
tekintettel a Romániában jelenleg fennálló 
specziális viszonyokra, annak azonnal 
édetbeléptetését nem látja keresztül vihető- 
nek. A kormány leköszönt. A kamra rög
tön titkos tanácskozásra gyűlt össze, a 
helyzet megvitatására. Az oroszok szom
baton kiürítették Nikopolist, Sistovát; Plev- 
uát és Lovdsát pénteken ürítik ki. Don- 
• lukoff Korsakoff berczeg a fejedelem 
koronázási ünnepélyere ismét Szófiába 
utazik.

Róma. A „Fantulla” jelenti, bogy a 
pápa monsignor Laurencit nevezi ki állam
titkárrá Nina bibornok helyére.

Péesváros b iz o t t s á g á n a k  évne
gyeden rendes k ö z g y ű lé s e .

(Jul. 14-én.)
Főispán d. e. 9 órakor megnyitván a 

gyűlést meleg szavakkal emlékszik meg a 
nagy csapásról, mely a f. hó 7-én elhunyt 
báró Wenkbeim Béla halálával a nem
zetet sújtotta. Indítványára a közgyűlés 
egyhangúlag elhatározta jegyzőkönyvileg 
kifejezést adui a derék hazafi elvesztése 
feletti fájdalmának.

1. Olvastatik ezután a belügyminiszter 
leirata, melyben tudatja, hogy ő felségeik 
megengedték, miszerint a felállítandó sze- 
gényház nevüket viselhesse. Tudomásai 
vétetik.

2. A tanács javasolja, hogy a torna- 
é8 tűzoltó-egylet helyiségének a reáliskolai 
tanulók általi használatáért a városi pénz
tárból 200 ft fizettessék, miután ezen Ösz- 
szegnek az államkincstárra hárításáért már 
két ízben felírtak a miniszterhez, s kérel
mük mindenkor visszautasittatott, azon ok
ból, mert a reáliskola alapításánál a tan
helyiségekről i gondoskodást a város vál
lalta magára.

3. A házaló kereskedés korlátozás* 
iránti közgyűlési felterjesztésre leérkezett 
miniszteri válasz ellenében, mely a háza
lónak évenként négyszer és öt napig en
gedi meg a város területén üzletét gya
korolni, — újból felírni határozta a köz
gyűlés, és első felirata értelmébeu éven
ként egyszer s csak két napot akar a 
házalóknak engedni.

4. A péuzügyminiszteriamuak a féoy- 
llzési adók megszüntetése tárgyábani sem 
hús sem hal értelmű leirata tndomáanl 
vétetik.

5. A tanácsi előterjesztés, mely szerint 
a budai külvárosi plébánia templom ki
javításának munkálatai mint legolcsóbb 
vállalkozónak csekély kivétellel: Mind*



jj boriinak adattak ki 4153 fit 50 kr. 
^uukadijért, — tudomásul vétetik.
® g A tanács jelenti, hogy a Dnnagőz- 

• izási társulatnak eladott városi kőszén- 
hfnyáért járó vételár fejében 96810 ft,
Int első részlet f. évi május 20-án a 

íirosi pénztárba befizettetett. Ezen ösz- 
_j,ől a városnak különféle hitelezőknél 

? 5 kölcsön tartozása összesen 70,422 ít 
kifizettetett, 3150 ft különféle okokból füg- 

-,)CC tartatott, — és az ezek után fen- 
maradt 23,238 ft a pécsi pénzintézeteknél 
kamatozásra elhelyeztetett.

7. A tanács javasolja a sertéshizlalók 
ölőhelyiségeknek a városbóli eltávolit- 

hatása czéljából a gasometer melletti rétek 
eL'yik e czélra legalkalraasbikát megvásá
rolni, s ott az úgynevezett sertés-szállást 
mielőbb felállítani. Az ezügybeni intézke
déssel a gazdasági választmány bizatik

me 3. A katonai lakbér s ennek érde
mében hozott f. évi 36 t. ez. és az erre 
vonatkozó miniszteri utasítás tárgyában 
előterjesztett tanácsi jelentés elfogadtatik,
_  és tudomásul vétetik.

9. A kövezetvám szedhetési jogosít
ványnak ismét 6 évre leendő meghosszab
bításáért polgármester indítványára a mi
nisztériumhoz intézendő felírás határoztatik.

10. Olvastatik a tanács jelentése, mely 
szerint a város közönsége tulajdonát képző 
bérfoldek közül csak 6 hold adatott ki a 
megejtett árverésen, miért is javasolja a 
tanács uj árverési határnap kitűzését, me
lyen a már bérbeadott 6 hold is, — még 
is egyenlő árak esetén tekintettel a jelen
legi bérlőre — árverésre bocsáttatik. El-
íogadtatik. — .

11. A vámház mellé bérlelt helyiségek 
után f. é. második felében fizetendő lakbér 
tolyositása iránti tanácsi előterjesztés el
fogadtatik.

12. Ugyanannak előterjesztése Kovács 
Zsigmond volt pécsi püspök által alapított 
ösz öndij után járó 120 ftnak kiadatása 
tárgyában, elfogadtatik, — illetve a mi
nisztériumhoz felterjesztetik.

13. Az 1879. évre vágatott ölfa ára, 
és beszállítására hozott tanácsi határozat 
jóváhagyatik.

14. A választmány jelentése, mely 
szerint 1878. évről vezetett gyámpénztári 
számadások megvizsgáltatván teljes rend
ben találtattak, — tudomásul vétetik.

15. A községi iskolaszék a szigeti 
külvárosi isko'aépület mellett levő Dr. 
Panthler féle háznak a város részére leendő 
megvételét s tanodahelyiségül leeudő á t
alakítását javasolja. A javaslat elfogadta
tik, mégis azon megjegyzéssel, hogy a 
fenti épület vételára 2000 fton túl nem 
terjeszthető.

16. Olvastatik ezután Dr. Pollák János 
levele, melyben pécsvárosi díszpolgárrá 
történt megválasztásáért, meleg köszönetét 
tejezi ki.

17. Szeged sz. k. város köztörveuy- 
hatósága az ottani árvízkárosultak részére 
segélykép küldött 10,500 ftért egy emelke
dett hangú átiratban köszönetét fejezi ki. 
Tudomásul vétetik, — s az átirat a városi 
levéltárba helyeztetik.

18. A helybeli szinügyi bizottság ké
relme, az eddig nyújtott 1600 ftnyi segély 
njabbi 3 évre leendő folyósításáért, kissé 
élénk vitát idézett elő, s végre határozatba 
ment, hogy a nyújtandó segélypénz csak 
egy évre utalványoztatik ki, a szinügyi 
bizottság a közgyűlés által ujjáalakitta- 
tik, 8 a megszavazott segélypénz csak az 
újjáalakítandó bizottság kezére utalványoz
tatik ki. —

19. A pécsi izr. hitközség kérelme a 
temetőjébe vezető út rendezése, a temető 
megnagyobbitása s az erre szükséges vá
rosi terület átengedése tárgyiban, kiad tuk 
az állandó választmánynak.

20. Dr. Pasitzky Ede városi főorvos, 
saját kérelmére 720 fttal nyugdíjaztak — 
s 18 évi hasznos és sikerdús működése 
jegyzőkönyvbe igtatattni határoztatik

21. Kozinger Ignácz volt tiszti ügyész
nek a 4773 tanácsi határozat ellenébeni 
felfolyamodása, melyben ügyészi dijak ki
utalványozását kéri, — megtagadtatik.

22. Hasonló sorsban részesült Gaál 
György mérték hitelesítési hivatal szolga 
fizetés felemelési kérelme.

23. A pécsi jótékony nőegylet magan
vízvezeték engedélyezése iránti kérelmének 
hely adatik, a kérelem azon része pedig, 
melyben a csővezetést a város által kéri 
eszközölni — megtagadtatik. .

24. Alt Júlia magáuvizvezetek létesí
tési kérelmének hely adatik. _

25. Sziehert Nándor bizottsági tagnak 
a cselédrendtartásra vouatkozó indítványa 
a jövő közgyűlésem jelentés tétel kötele
zettségével kiadatik az állandó választ

á s ú m é  város és vidéke 100 éves ön
állóságának s a magyar koronához történt 
csatoltatásának évfordulati ünnepélye ab 
halmából a város közönségéhez küldött 
átirata, úgy Temes vármegyének hason 
alkalomból intézett átirata tudomásul vé
tetik s levéltárba tétetni rendeltetik.

Ezzel a gyűlés feloszlott. Jövő ne
gyedévi rendes közgyűlés főispán áltál 
szeptember 15-ére tűzetett ki.

Különfélék.
— A  pécsi tanitó-egylet f. évi julius 

hó 12 én tartott választmányi'ülésén : Varga 
Ferencz, Szvácsek Mihály és Vizer Endre 
tanító urakat választá meg, kik a J u a 
pesten tartandó országos tanító szövetség 
alakuló gyűlésére, mint az egylet képvi
selői küldetnek fel.

-  Bogdáni Wanda (Van dér Meer 
gTÓfné) a párizsi olasz opera tagja ma a 
„pécsi dalárda* közreműködésével nagy

hangversenyt ad a szinházi helyiségben.
A hangversenyzőnő hire ismert lévén való
ban örvendhetünk az alkalomnak művésze
tében gyönyörködhetni és azért a közön
ség figyelmét e hangversenyre különösen 
felhívjuk.

— A pécsi nőegylet óv oda-gy érmék - 
kert tanonczai számára f. évi julius hó 
24 éré az „Engel“-féle kertben nyári mu 
latság rendeztetett. Kedvezőtlen időjárás 
esetén ez ünnepély 8 nappal később tar 
tátik meg.

— Herczenberger tánezmester ur f. 
évi julius hó 22-én (kedden) a „Scbolcz"- 
féle helyiségben az eszéki utazása előtt 
búcsú tánczestélyt rendez. Belépti díj csa
ládok számára személyenkint 60 kr. Sze- 
mélyjegy 80 kr.

— A  zirczi apátkijelelés a rendtagok 
titkos szavazatával akként történt, hogy 
első helyen Supka Jeromos előszállási 
plébános, másod helyen Szvorényi József 
perjel és egri gymnaziumi igazgató, har
mad helyen Horváth Zsigmond alperjel 
jeleltetett ki. Ezen kijelölést Kovács vesz
prémi püspök mint királyi biztos holnap 
terjeszti fel ő Felségének kinevezésre.

— Városi közgyűlési tudósításunk 
szerint tervben van, hogy a városon kívül 
egy közvágóhely állíttassak az apró marha, 
boiju, sertvés, juh sat. ölésére. Valóban 
igeu óhajtandó, hogy mie'őbb létesitessék 
ez intézmény, mert már kiállhatatlan kezd 
lenni azon fertelmes bűz, mely jobbára az 
illetők hanyagsága folytán némely hente
sek házaik környékét inegmérgezi, és cso
dáljuk a szomszédok türelmét, hogy el
szenvedik békén ez örökösen fertőzött le
vegőt. — A rendőrség addig is, mig a 
közvágóhíd felállitatik , intézkedhetnék , 
hogy az illetők szoros kötelességüknek 
tartsák a vért és hulladékokat hamuval 
fcrtőztelenitve földdel betemetni, nehogy a 
szabad levegőn erjedésbe menjenek.

— Öngyilkosság. Gsell József ko>cs- 
máros e napokban két pisztolylövés által 
vetett véget földi küzdelmeinek, nőt és két 
gyermeket kelle eltartania és a korcsma 
jövedelméből a lakbér sem futotta ki. — 
Valótlan azonban a „F. Z “ azon hire, 
hogy a bérbebirt korcsmaház tulajdonos
nője őtet bér nem fizetés miatt kidobatta 
volna, mert a felmondás april 1-én meg
történt ugyan, de kidobásról szó sem volt 
sőt a liáztulajdonosnő a bérhátralékot sem 
követelte tőle megelégedvén ígéretével, 
hogy a jövő negyedre kimegy a lakásból.

— Az úgynevezett „Uj fürdő“ (régen 
volt az, mikor uj fürdő volt) kertjének az 
utczára szolgáló deszka kerítése az alap
jául szolgáló földréteggel együtt a múlt 
tavasszal ismételve bedőlvén a hajdani 
város falát övedző mély árokba, ezen köz- 
veszélyes állapotban lézeng már most 
hónapok óta. — A mint értesültünk, a 
tulajdonos egy általa fellebbezett, de a 
minisztérium által helybenhagyott tanácsi 
határozat szerint köteles az árokbeli kert
jét az utcza felőli part bedölése ellen épí
tendő fallal védeni, ezen határozatot azon
ban a feledékenység örvényébe temették 
és a városi levéltár pora még meg is 
emésztette volna, ha a múlt tavaszi esőzé
sek és az utcza egy részének ujabbi be
szakadása újra emlékezetbe nem hozza. —
A környékbeli lakosság általunk felhívja 
a városi hatóságot, hogy határozatát im
már egész erélylyel hajtsa végre és ne 
tegyen kivételt az illetővel, mert — virilista.

— Előkerült végre a becsomagolások 
alkalmával azon tartály is, melyben a pé
csi nőegylet kézműiskolája által Székes- 
fehérvárra küldött munkák csomagolva 
voltak és pedig a fegyencz ipar kiállítási 
tárgyak tartályai közé rejtve. — A ládá
nak alsó feneke ki volt feszítve és a mint 
a végrehajtó bizottság előtt beigazoltatott, 
— egy finom vászon férfiing hiányával — 
a többi tárgy feltaláltatott. Lopás tehát 
mégis történt és bizony nem valami pél
dás rendről tesz bizonyságot ez eset is 
kapcsolatban számos megbirálásra bekül
dött finom boutellia boroknak eltüntetésé
vel — A jury már feloszolván, a végre
hajtó bizottság végzé a bírálatot ezen a 
kiállítás alatt sutban tartott női munkák 
felett.

— Vettük a szegszárdi államilag se
gélyezett községi polgári fiú és felső le
ányiskola értesítőjét, mely szerint Kram- 
mer János igazgató-tanár vezetése alatt 13 
tanár összesen 14 rendes és 2 rend
kívüli tantárgyat adott elő. A tanulók szá
ma 117, kik közül 97 magyar, 19 német 
és 1 olasz. Az iskolai takarékpénztárba 
betettek a tanulók összesen 270 frt. 52 krt. 
kivetítek 26 frt. 18 krt, — maradt a pénz
tárban 244 frt. 34 kr. Ebből esik egy ta 
nulóra átlag 3 frt. 22 kr.

— Beküldctett hozzánk a magyar ko
rona területén levő állami és vasúti távír
dák statisztikája 1878. évről, melyből a 
következő érdekes adatokat közöljük: A 
hálózat vonalainak hossza 14.687 kilométer. 
A hálózat huzalainak hossza 50.466 kilo
méter. állami távírda állomás van 385, 
vasúti 575, összesen 960. Ebből éj- és 
nappali szolgálattal 50, egész napi 175 
és korlátolt napi 735. — Gépkészülék van 
összesen 1373, ebből Morse-féle 1342, 
Hughes 7, Autómat 7 és kékiró 17. — 
Személyzet 1301. Távirat feladatott, a 
szolgálati sürgönyöket nem számítva, az 
összes állomásokon 7,633.808. Összes be
vétel 1,314.522 frt 18 kr. Kiadás 1,469.452 
frt 62 kr. Ebből a személyzet fizetésére 
esik 1,067.824 frt 44 kr. A vonalok és 
állomások fentartási költsége 401.628 frt 
13 kr. — A magyar korona területe 
322.350 Okin. Lakosainak száma 15 mii. 
417 327. — A pécsi távirda állomásnak 
van’4 állami, 1 vasúti vezetéke; — mű
ködik 5 írógép, 2 tisz és 4 kezelőtiszt, 
kik mindnyájan nők. Feladatott 20.467

díjköteles sürgöny és megérkezett 22.126. 
Szolgálati feladatott 547, megérkezett 421, 
közérdekű érkezett 465. Helyi forgalomban 
feladatott és megérkezett 44,026, közve- 
tittetett 9860. — Feldolgoztatott összesen 
53.886. Bevétel 10.863 frt 87 kr. Pécs la
kásainak száma 23.063.

— F. hó 10-én ülte a szigetvárvidéki 
tanitó-egylet 10 évi fenállásának emlék
ünnepét, az érdeklettek nagy részvéte mel
lett. — Az ünnepélyt a hymnus eléneklé- 
sével a szigetvári dalárda nyitotta meg.
A gyűlés kiválóbb mozzanatai: a) Szélig 
János elnöki beszéde, b) Maislis Ferencz 
értekezése „A tanító egylet hivatásáról", 
c) Hecht Fülöp értekezése „A természet- 
tudományoknak a társodalmi életrei be
hatásáról", d) Fejes Zsigmond paedago- 
giai értekezése és végre e) Szélig János 
elnöki berekesztő beszéde. Az ünnepélyes 
gyűlést társas ebéd s ezt a szigetvári ka
szinó kertjében kedélyes mulatság követte.
E derék egylet működéséről hoszabb le
vélben értesít tudósítónk, mely azt mutat ja, 
hogy a szigetvárvidéki tanitó-egylet ren
deltetése magaslatán áll, továbbá, hogy az 
intclligenlia őt nemes törekvésében támo
gatja. Bizony csak is igy lehet a népta
nító működése áldásos. Önművelés, hala
dás a korral, ez a" tanító kötelessége, s 
támogatni őt az elhanyagolt népnevelésügy 
emelésének s fejlesztésének nemes-, és fá
rasztó munkájában : az iutelligentia köte
lessége. — Örvendünk, hogy a szigetvár
vidéki tanítói testület tudatában vau hiva
tásának s ekkor természetesnek találjuk, 
ha a szigetvárvidéki iutelligentia őt támo
gatja. De hogy is ne támogatná, hiszen 
hála az idők előrehaladásának s közmű
velődési állapotainak fejlődésének: levele- 
lezőnk distinctiója a tauitóikar és az in- 
tclligentia között legfelyebb egy a múlt
ból felidézett szomorú emlék, — mert ma 
már a néptanítói kar az iutelligentia ki- 
kiegészitő része, — mert fel kell tennünk, 
hogy a szigetvár-vidéki tanítói kar sem 
tűrné meg kebelében azt, ki akár milyen 
tekintetben nem érdemlené meg az intelli
gens ember nevet.

— Lapunk múlt számában közlött 
kis déri tűz — mint lapunk egy barátja 
f. hó 17-ről írja — kémény kigyulás foly
tán ütött ki. Egy fóldmivesnő ugyanis 
szalonnát olvasztván a sustorgó serpenyőt 
a tűzhelyen felügyelet nélkül hagyta, mi
alatt a zsir kigyult, melytől azutáu a soha 
nem tisztított kéményben levő korom is 
meggyűlvén az egész házat pillanat alatt 
lángba borította. — A tüzeset egyéb rész
leteiről múlt számunkban szóltuk; — most 
csak levelezőnk panaszának adunk kifeje
zést, hogy jó lenne ha a tüzrendőri sza
bályok megtartására a közigazgatási tiszt
viselők jobban felügyelnének, illetve az 
erre rendelt közegeik által felügyeltetné- 
nek. — Az elhamvadt házak közül egy 
sem volt biztosítva.

— Tűz. F. hó 16-án a szigeti külvá
rosban levő és a Zidarits örökösök tulaj
donát képező istállóépület a padlásán fel
halmozott szénával együtt a lángok mar
talékává lett. A vész színhelyén idején 
megjelent tűzoltók, a vízhiány daczára, a 
tűznek az égő istállóval összeköttetésben 
levő lakházrai kiterjedését megakadályoz
ták. A tűz keletkezésének oka még eddig 
kideríthető nem volt.

— Lopresti Árpád báró, a hajdanta 
Temes és Aradmegyében nagy szerepet 
játszott Lo Presti di Fontana d’Angioli 
család sarjadéka meghalt Budapesten a 
Nemzeti szállóban. Ő nevét a szabadság- 
harezban való részvétel s nemzeti adomá
nyai által tette felejtbetlenné. A forrada 
lomban Görgey segédtisztje volt és számos 
bravourja által tűnt ki. Az akadémiára öt
venezer frt alapítványt tett. A szabadság- 
harcz után egy ideig külföldön tartózko
dott. 51 évet élt s dicsteljes emléket hagy 
hátra. Béke poraira!

— Székesfehérvárról Írják : A legidő
sebb emberek sem emlékeznek oly jégesőre 
minő hétfőn este 7 órakor városuukat súj
totta. Ezer és ezer ablak bezuzása hir
dette a jég dió- és helyel-közzel tyúktojás- 
nagyságát s vagy 26 perczig tartott. Tete
mes károkat okozott a határ terményei
ben és a szőlőhegyen. — Egy kocsin ülő 
embert is ugy vagdalt főbe, hogy elszédül- 
vén a kocsiról leesett s életveszélyesen 
megsérült. A jég verebeket, fürjeket, fog- 
lyókat szintén agyon vágott.

— Balaton-Boglárról Írják. E  hó 
13-án 6 fiatal ember, egy rozzant csóna
kon elevezett Löllére hová megérkezve, 
dolgaik végeztével betértek egy fogadóba, 
melyet ittas állapotban hagytak el. Visz- 
szajövcte'Uk alkalmával a Balatonon a csó
nakot ringatni kezdték, sőt ami még több 
néháuyan a csónak egyik oldalára állot
tak, mely nem lévén képes az egyensúlyt 
fentartani felbillent, és mind a hat a vízbe 
bukott. — A szerencsétlenok közül kettő 
rögtön alámerült és nyom nélkül eltűnt. 
Egyik úszás által kisérte meg élete meg
mentését s egy jókora utat beúszott, azon
ban erejéből kifogyottt és szinte a hul
lámok között találta siijá t Hármat pedig 
halálfélelem között lelt, egy a környéken 
lévő halász, ki őket ezenállapothól kiszaba
dító. A holt tetemek feltalálására még 
csak másnap tétettek kísérletek, azonban 
eddig nem kerültek napfényre. A Jvizbe- 
fultak voltak: Horváth színész Szuesics 
aszlalossegéd és Juraskovics czipészsegéd.

— Egy mágnás, egy kutya és egy 
néptanító. Ez ugy kerül össze, hogy egy 
fiatal mágnásnak a napokban elveszett a 
mopszlija. A kis borzasfarkut nem rég 
kapta ajándékba s ezi st nyaklánczot ké
szíttetett neki, belevésette a nevét és rá- 
forrasztatta a 10 frtos ebvédjegyet. Ez a 
kis nyakék kerek 50 forintjába került. A

mint most elveszett, kihirdetlette és száz 
forintot Ígért annak, a ki meghozza, 50 
—|— 100—150. Az újságokban való hir
detésért fizetett 45 forintot — 195 frt, a 
kapitányságnál 15 öt — 210. Ezenkívül 
egy kutyakereskedőt, a ki az állatot is
meri megbízott azzal, hogy utánna nézzen, 
mely munkáért négy forint napi dijt kap 
(majdnem annyit mint a képviselő) s tart
ván ez immmár öt nap óta, eddigelé tehát 
már 20 irtot, a mi a föntebbi összeghez 
adatván kerek 230 frtot tesz. A néptanító 
pedig ugy kerül ide, hogy ugyanennek a 
fiatal főurnak a birtokán J. községben a 
múlt évben beszüutették az iskolát, mert 
nem volt meg a tanító fizetésére szüksé
ges évi százötven forint. Mig a patronus 
a kutyáját igyen keresi, a község iskola 
nélkül ma-adt s a kenyerétől elesett (ta
nító kóborol. így kerül össze egy mágnás, 
egy kutya s egy néptanító. (Szabadkai Eli.)

— Borászati dolgok. — A  szollá el
virágzása előtt általában és igen csekély 
eltéréssel azt írták a gazdasági tudósítók, 
hogy legalább is oly jó szüret várható, 
minő a tavali volt, azonban most a virág
zás közbeni viharok következtében a fürtök 
igeu megritkultak, a bogyókat elrúgták, 
már bizonyos, hogy az idei termés a tavali- 
nál sokkal kissebb lesz. — Rothweilban, 
Németországban Schwarcz Izsák és Nándor 
borszaporitó ezég tulajdonosokat büupcrbe 
fogták, a kihallgatott pinczcmester és mun
kásai által beigazoltatott, hogy nevezettek 
bevásárolt 5772 liter olcsó borból viz 
— szesz és egyéb szerek segítségével 
8823 litert csináltak, — ebből eladtak kis 
korcsmárosoknak 4908 litert, de 2502 liter 
a vevők által visszaküldetett és a hüufel 
jelentés megtétetett. — Elítéltettek egyen- 
kint hat heti fogságra, mint csalóú és 1500 
márka pénzbírságra. — Van itt Pécsett 
is egy pár ilyen borszaporitó Jebuzeus, 
azonban a mi rendőrségünknek nincs ahoz 
érkezése, hogy kiszámítsa, mennyi az ille
tők borbevitelo — eladása és készletük 
és ennél fogva kitudható borszaporulat. A 
mostani falusi borárak mellett már a bor- 
szaporitás nem oly jövedelmes üzlet, mint 
volt néhány évvel ezelőtt, azután amúgy 
is i n g y e n  veszik az illetők a bort a sze
rencsétlen eladósodott termelőktől.
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Egy szolid, ifjút

tanoneznak
fölvesz L i l i  J á n o s  ft!szerkereskedő Pé
csett a sörház utczában._____________ _

Harkányban
közel a fürdő helyiséghez szabad kézből 
eladandó

egy cserepes ház
melyben 4 szoba, konyha, kamara, pincéé, 
félszer és istálló van. — Bővebben tuda
kozódhatni a helyi kir. postahivatilnil, 
vagy D. Miholáczon Sehmiermund G. tu
lajdonosnál.__________________ (3—1)

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

S c l iu l l i o f  K á r o ly  R ó b e r t
manchesteri lakos által feltalált

osztrák
magyar

császári 
királyi

kizárólag, szabadalmat
nyert ,

SOPIANA-SZAJSZESZ
H a t á s ú :

1. A Sopiana-szájszesz a száj- és orriiregnek 
(odvas avagy m&fogak. dohányzás vagy bánni más 
okból ered.") minden bűzét nyomtalanul eltávolítja

2. Erősbiti a petyhüdt foghust es az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadia természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkö képződését, védi a 
fogak zomanezat és óv a fogfájás ellen

3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikus) bantalmait gyógyítja, üdíti es p :rositja a 
foghusi; és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fé 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel r  - . 
e le g y íte tt  szájszoszszel megnedvesittetik.

5. Dlphteritia és más torokbajoknal . ,e
keres gargarizáló szer. ü í .i lf
Megrendelések elfogadtatnak: D r. S e  h u  - 
h o f  A d o l f  orvos urnái és minden gyógy

szertárban Pécsett.
Weisz Ferencz urnái T lo h ác s , Felrósz 

gyógyszerész urnái Ni h i ú «, Heindlhofer 
Róbert urnái Z o m b  ír ,  Török J . gyógy
szerész és Édeskuti L. uraknál B p e s l. 
Dieballa György gyógyszerész urnái S íé*  

k e s l e h é r r á r o t t .
773
1879

sz.
145 (3—1)

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

házi oktatói,
Bővebb felvilágosítást ad e lapok ki

adó-hivatala. (3—3)
Van szereucsém a t. ez. közönség be

cses tudomására juttatni, miszerint

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

€sigő János
köz- és váltó-ügyvéd.

Van szerencsém a nagy érdemű kö
zönséget értesíteni, miszerint lakásomat 
Dárdáról Pécsre tettem át, s hogy

Ügyvédi irodámat
t. é v i ju lin s  hó l-é v e l  kis piacz 5.
szám 1 ső emelet (Nagy Gy. féle házban) 
megnyitottam. Tisztelettel maradván 

FODOR PÁL 
köz és váltó ügyvéd.

Eladó ház.
B elv á ro s, K ls-F 16rián -u tcza

l l - l k  s z á m  alatt lévő ház (alkalmas 
korcsmának) igen szép kerttel, kedvező 
feltételek mellett szabad kézből eladó vagy 
bérbe adó. Értekezhetni az iránt Siklósi- 
utcza 29. szám alatt a tulajdonosnál.
A magas aristocrátia és t. ez. közönségnek 

ajánlom 1850. évben alapított 
bútor és diszitincnyi telepzetemet. 

R é c s  é s  P a r i s
összeköttetésben lévén elsőrangú gyáraival, 
mindig azon kellemes helyzetben vagyok,

tökéletes bútorzatot
a legolcsóbb áron és legújabb minta sze

rint idom- és izlésteljesen előállítani. 
Rajzok és fényképekre kívánatra in

gyen szolgálok.
Budapesten, Ferencz József-tér 5 sz. 

B am b erger F r ig y e s ,
kárpitos és diszitő.

Hangverseny jelentés.
H étfő n  1879*lk  é v i jn lin *  hó  

21-én a pécsi színházban tartja

nagy hangversenyét
Bogdáni Wanda asszony tagja, a párisi 
olasz operának a pécsvárosi zenekar köz
reműködése mellett.

M űsorosat
I. szakasz

1. Magyar vigjáték nyitány Kéler B.-től
2. Dallam Cnamonixi hinda

czimü dalműből Donizetti-től
3. Hugenották czimü dal

műből Ballabil Meyerbeer-től
4. Magyar dallam Kovács tól

II. szakasz
1. Cavatina a Jevillai borbély

czimü dalműből Rossini-től
2. Nocturnc Tschirch-től
3. La Manola (boleró) Bonrgevis-től

Jegyek előre válthatók Valentin Ká
roly ur könyv- és zeneműkereskedésében, 
a hangverseny estéjén pedig a pénztárnál.

Siklós nagyközség Elöljárósága által 
közhirrö tétetik, hogy a siklósi közönség 
tulajdonához tartozó mindennemű kisebb 
királyi haszonvételek u. m. a „Pelikánhoz" 
.czimzett és a vendéglős lakásán kívül egy 
ebédlőből, egy kávéházból — egy nagy 
tánczteremből — egy csapszékből — egy 
konyhából — hét szállószobáhól álló nagy 
veudéglőépület hozzá tartozó tágas udvar 
ral és kerttel, valamint a bor, sör és pá
linka mérési joggal — továbbá a bárány 
vendéglő épület szinte bor-, sör- és pá
linka mérési joggal — ezenkívül tizenhat 
bor- és pálinka mérési — négy sörmérési 
és két pálinka mérési állomás — valamint 
az országos és hetivásárok alkalmával a 
helypénzszedés — úgy a zuhanyai kőbá
nyánál a inészégetés — bor- és pálinka 
mérés 1880. év April hó 24 tői számítandó 
1882. év deczember hó 31 ig éjfélig árve
rés utján a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe 
ki fognak adatni és az árverés megtartá
sára 1 8 7 9 . é v la u K iis z lu s  h ó  2 6 -n a k  
d é l e lő t t i  9  ó r á j á  és a következő na
pok — Siklóson a városházához kitüzettek.

Mikorra a haszonhérleni kívánók oiy 
értesítéssel hivatnak meg; hogy az árve
rési feltételeket a siklósi jegyzői hivatal - 
nál megtekinthetik.

Siklós, julius hó 17-éu 1879.
Fintér János, K o s s á  G á b o r ,  

jegyző. _________ h. biró.____

Örök eladási hirdetmény,
A  p é c s v á ru d l  k i r .  Egyetem 

a la p .  urodaloiu tulajdonát képező, s 
Pécsvárad nagyközség határában fekvő 
következő földek, és pedig:
3410 telekkönyvi szám alatti

kert a zsidó temetőnél 464 □  öl
2598 telekkönyvi szám alatti

íejérhegy szántóföld 1380 □  öl
2718 te'ckkönyvi szám alatti

fejérhegy szántóföld 1486 □  öl
3203 telekkönyvi szám alatti

szUrUskert 1182 □  öl
A nagyméltóságu vallás és közokta 

tási in. kir. minisztérium f. é. 85 sz. enge
délye alapján zárt ajánlati verseny nyel 
egybekötött nyilvános árverés utján fog
nak a legtöbbetigérnekörök áron eladatni.

A zárt ajánlatok a pécsváradi, köz
alapítványi számtartósághoz czimezve, az 
ajánlott összeg atánni20°/#bánatpénz mel
lékletével minden egyesbirtok részre külön 
adandók be f. évi au g u ss tU K  h ó  3 . 
d é l e lő t t  9  ó rá ig .

A nyilvános árverés folyó évi augusz 
tns hó 3 án délelőtti 10 órakor fog a pécs 
váradi számtartósági hivatallá megtar
tatni, hol az eladási feltételek is a hivalo* 
órákban betekinhetők.

Utó, vagy a feltételektől eltérő aján 
latok figyelembe nem vétetnek. ' 

Pécsvárad 1879. julius 8-án.
S a ib e r th .  S e y  F e r e n c i ,

ellenőr. számtsrtó
J—  '--------  I—  I NI |,

NAGF mtKVt lZ 
laptnlsjdonos.

HAKSCH EMI L KI S J ÓZ S E F
felelői szerkesztő. Szerkesztő társ.



Pályázat. (31)
L a a t i a b l  körjegyzői hivatalnál í. 

évi augusztus hó 1 -ével egy

s e g é d i á llo m á s
jöu üresedésbe. Pályázótól megkivántatik 
solid magaviselet, magyar és német nyelv
nek szó és irásbani tökéletes bírása. 
Bővebben értekezhetni levélben.

Eladó ház.
Előnyös föltételek mellett a

Báthory utczában lévő

16, szá m  ház
(közel a sétatérhez) szabad kéz
ből örök áron eladó.

Bővebb tudósítást a nevezett 
házban. (3—2)

Meghívás
az 1-ső pécsi betegsegélyző és 

temetkezési egyletnek
f. 1879. évi angusztna Ii6 24-én

9 órakor a „ H a t t y ú ” teremben tartandó

k ö zg y ű lé sé re .
A közgyűlés tárgyai:

1- szőr. Kimutatása az egyletben létező, — 
valamint a folyó évben szaporodott, vagy 
törlésbe hozott egyleti tagoknak.

2- szor. Átvétele és felülvizsgálása az évi 
számadásoknak.

3- szor. Kimutatása az eszközölt segélyezé
sek és támogatásoknak.

4 szer. Kimutatása a kifizetett temetkezési 
költségek és végkielégítéseknek.

5- ször. Az egyleti ügyek vezetésével meg
bízandó tagok újra választása.

6- szor. Jelentés az évközben előfordult rend
kívüli esetekről.

7- szer. Ajánlat az elhalt tagok eltemetését 
illetőleg.

T a ll in n  K á r o ly .
elnök.

S Hirdetmény.
A „PÉCSI TAKARÉKPÉNZTÁR" részéről, 

|  .. vatkozással a f. évi május 15-én kelt hir
detményére ezennel közhírré tétetik, hogy

áfa # 1 il

úgy P I M  kiadandó

jelzálog kölcsönei után
is jövő 1880-ik évi Januar l-töl kezdve to- 

í  vábbi intézkedésig a kamatláb
T°!0 t o l i r s u  

szállíttatott le.
Kelt Pécsett 1879-ik évi julius 10-én § 

|  tartott igazgatósági ülésből.

A p é c s i  t a k a r é k p é n z t á r

igazgatósága.

Stróbl, Baris és Kollerich
gazdasági gépgyára

B U D A P E S T E N ,
IX. kerület, nyúl-utcza 15. és 

17. szám

ajánlja legjobb szerkezetű cséplő 
gépeit járgány és gőzerőre, el
ismert jé rostáit, ekéit, cservá
góit, szecskavágóit, répavágóit, 
kukoricza-morzsolóit, szóró vető 
gépeit, s z é n a  és szál  m a - s a j 
t ó i t ,  b o r - s a j t ó i t ,  s z ő l ő  
z uzó i t ,  u. m .: mindennemű 
gazdasági gépeket és eszközö
ket a legjutányosabb áron.

Raktár szinte Kollerich Pál 
és fia uraknál IV . kér. Aldunasor 14. 
szám alatt is létezik. (4—1

P I R N I T A  J Ó S
fnézőiiazdasáfthebraMir h

J-|;:j==|,N-fI ÍJA yiT^üH Eií:
46. >■ j H p I v l

Aezér üQynoKe az 17?ü = i»vö^h alap it t  a to tt gep'Qyárnak A  

CH. BURRELL & SONS THETFORDBAN. ANGLIA $
Ai egyesített csép lőgépek feltalálói, a ja n lja  ezen gyár felulmulhatian '1 
oo/.mozdünyait ss Qozcscploit.nem különben mindennemű mezo-
oa/ddsáo i Qüpeit a lê iutányosabb árakon és kedvező feltételek mellett 

Kepis árjegyzékek kívánatra inbyen és bérmentve.
(Bizonyítvány.) A* öntől v er Burrel-féle gőzcaéplő készlettel 

igen megvagyok elégedve,.(valamennyi eddig is ismert gyártmány elé helye- 
z-m, ■ nem mulaszthatom el önnek eziránt teljes elismerésemet kifejezni.

Déva, 1878. a gusztus 10. 90 (12—9) I.ajos.. . .»  -1

E r o á r fi savaayu hilíviz C v l s U  ssllslí.
A krondorfi savanyúm mérsékelt mennyiségben (meg
felelő időközben 4 00-500  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 es a Icbc- 
lési szervek nyákhártyáinak elkülönítése 
higahbá válván, könnyebben eszközölte
tik. A vér bőségesebben megszabadítva 
a szervezetre basznavchetlen anyagoktól 
(húgy és szénsav) gyorsabban kering és 

a táplálás fokozódik. — Az imént 
említettekből kitű
nik, hogy a kron- 

% dórii v íz , mint tiszta 
lúgos sóska, kétsze
res irányban értéke

síthető : 1. életmódi szer gyanánt, mint oly ital, mely könnyű módon gerjesztő lég hat 
és a táplálást előmozdítja. 2. gyógyszerül különféle betegségekben. Kizarólgos toraKUr 
Magyarhonban :

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

Párisi világkáillitás 1878
2  arany- és egy e íis t-é re m m e l k itü n te tv e .

G A N Z  é s  T ÁR8A>
v a s ö n t ö d e  ós g ó p g y á r - r é s z v é n y - t á r s u l a t ,  

Budapes t en ,  II. kér.
139 (5 -1 ) Ajánlják

kórgnntetii hengerekkel ellátott hengerszékeiket
melyek néhány év óta a bel- és külföldi malmokban eddi*; használatban lévő köveket m ind
inkább b ttérbe szorítják, és a kisebb malmokban is, az őrlés kitünóbb minősítése végett

igen előnyösek.
Ezenkívül mindennemű g ép - és öntödei m u n k á la to k a t, k é rg ö n tv é n y (1 k e re k e i

k e t b ányásza ti m u n k á la to k ra  stb. a já lják .

Ingatlanok eladása.
Több pécsi lakház, gőz- és vízimalmok és egy 150 holdból álló kellő épületekkel 

és fundus instructussal ellátott, közvetlen Pécs mellett fekvő puszta, legelőnyösebb felté
telek mellett eladaudók.

Bővebb tudósítást adnak az alulírottak a hol úgy vevő mint eladási megbízások 
elfogadtatnak.

Hermáim és Piernikarski,
ügynöki és bizományi üzlete

122 (4—0) P é c se tt , feren cz lek -n tcaa  á . szánt.

Ár verési hirdetés.
Mágocsi kir. vallás alapítványi uro- 

dalom által közhírré tétetik, miként a 
mágocsi erődalomhoz tartozó nagyveudég- 
lővel való csárdákkal a jenői falusi szeszes 
italmérési jog lityoki csárdával, valamint 
a mágocsi országos és heti vásárjog 
helypénz beszedési jog 1 * 7 9 . év i de- 
c z e m h e r  u to l s ó  n a p j á t ó l  3 évre 
nyilvános árverés utján haszonbérbe fog
nak adatni. Az árverés 1 8 7 9 . év  j u l i u s  
faó tSO-án fog a mágocsi nrodalmi hi
vatalos irodahelyiségben d é le lő t t i  10 
ó r a k o r  megtartatni. Zárt ajánlatok is 
elfogadtatnak, ha azok a kellő módon 
vannak felszerelve, és világosan ki van 
téve, hogy az árverési feltételek előttük 
ismeretesek és azt mindenekben elfogad
ják ; a zárt ajánlatok csakis 1879. évi ju
lius 29-ig délután 5 óráig fognak elfogad
tatni, a későbben érkezők felbontatlanul 
tognak visszautasiltatni. Utóajánlatok semmi 
szín alatt el nem fogadtatnak.

Kelt Mágocson, 1879. julius 7.
Mágocsi kir. alapítványi 

138 (2— 1)_______  t i s z t a r t ó
/ /

BROGLE J. & MULLER gép- és rostaleuiez-gyárosok
B u d a p e s t ,  M a r g it - l i id  k ö z e lé b e n ,

Tersen^ssegeri eiS'

Trieur-jeiket-íí

113. (1 0 -5 )

ajánlják a már közelgő idényre bonunk több gazdnsígí kiállításán 
versenykép-sségért első díjjal jutalmazott s javított

váltható porszitákkal, .konkolyt, bükköny, 
zabot stb. választó rosta), mely gépnek 

szapora és tiszta munka-eredménye miuden más afféle gyártmánynyal 
versenyez, valamint

II  C1/ )  ifi t  Backer mintájára. Rostálni az elis-
A l ö Ó L I L U  1 l l o f  i i  IVmert legjobb, Backer rendszere szerint 

készitvék, az eredetitől semmiben sem térnék el. s ennélfogva munka- 
eredményük is azonos marad az eredetűivel 

Ajánlják továbbá tisz tító -ro s ták h o z  és csép lőgépeikhez  való ro s-  
ta lem eze ik e t mindennemű m inta és nagyság szerint, a legjufánvesabbáron. a n t -  Árjegyzékek ingyen

A közúti ló vonat n v a sp á ly a  a  g y á r ig  köziek  C ilii és bérmentve.

p iJeps iac -
m  (Nehéz kór) orvomol és gyó-
I m ^ g y i t  Dr. Killisch szakorvos 

Dresdá-ban (Neustadt) levélbelli 
értekezés utján. Eddig már l!,00ü-nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14—14)

Steiner Adolf szállodája 

István főherczeghez
Budapesten a Ferencz-József-téren első 
rendű és legjobb hirli 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 számitatik fel, elismert 
jelességü konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt 
áru. — Árnyas természetes kert és kávé
terem a szállodában kínálkozik. Haviszo
bák megegyezés szerint. — A nagy terem 
lakodalmak, táncz és más vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá
mitatik. 85 (12—10)

B IL I!!
s a v a n y u  v iz .

a é n t a v a s  a z ik e n y  tartalmánál fogva (10000 súly részlet
beni 33.633 J) minden nemetfoldi savanynvizek között határozottan az első he- 
!yet tog'alpa el, s kitűnő hatással bir a vérnek Ingany savitására, siker’esen 
mukodtk a gyomorégés, gyomorgörcs, gyomorburut, az úgynevezett bugysav,
ÍHHbUn u%’ mF  68 r e" f ^ ek ellcni h»8*“°8 szolgálatot tesz a köszrényi 
idült csuz idü't hólyag es tüdobumt, epekövesttlés, máj clzsirosodás, nyál kas

^  f IC"’ ,U,Ult “ * * « '-« ■ .  ölttel, Iltzmoiiii,auchlch stb. tanárok sokszor elégge elismerték. I>e r n ia t  tellria- 
sito a kellemes i t a l  Is, bor é s  cxukorral, v a g y  g y ü m ö lc s -

b í í S " m* J, r 0 | - n » P ™  “ Ő r t "  > « «  l » * l « l  « l •

Főraktár: . tr  í c l . o s J i c u . ' t y ___
, u » K y a r  k i r á l y i  u d v a r i  & s v ó n y -v iz - s z t t l l i tó n ó l

Budapesten, E rzsébetté 7. sz 
K a p h a t ó  m i n d e n  g y ó g y t á r b a n  é s  ftn szerk eresk e*  

d ő s b e n , ú g y s z in t é n  v e n d é g lő k b e n  Is. 92.(i2-8)

szeg tendszerre l, 2 3 és 4 vonó marha erőre, szalmaszoróval, szita 
és tisztító szerkezettel faálványon, vagy egészen vasból; legújabb 

I I .  08 kiállításban jutányos árakon Bécs és Pestre vitelbér mentesen 
p _  .  68 a SePfk hibátlanságáérti jótállás mellett szállít.

w ,  gazmag elválasztó gépeket szállít
w VV * ayf*rth és t,ár®» gépgyára Hajnal Frankfurtban.
Megbízható erelyes ügynökök kerestetnek1 83, (13_<rj

N yom atott T aiaa M ihálynál P écse tt 1879.




