
V. évfolyam. Pécs, 1877 mártius 3-án. 9-ik szám.
G löflE eténi d í j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 15 kr. 
Megjelenik minden szom ba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weídinger N. köuyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té se k  ára :
Egy négyhasábos petit sor 

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  i r ín ia :
Ferenciek utc/.a 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnék

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: K ia d ó  h i v a t a l :
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, tíöhin (J. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében. Király utca (nemzeti easinó épület;, valamint a vidéken minden postahivatalnál. Majláth-tcr 22. szőni alatt.

Három heti alkudozás a haza életére.
A bécsi alkudozó sok, melyek 

utóvégre a magyar kormánynak tel
jes vereségére vehettek, melyek ha
zánkra egy annak történetében még 
ismeretlen megalázást hoztak, mely 
miatt csak l'isza és társai nem tud
nak pirulni, de minden önérzetes 
honfinak arcába szökteti a vért, ezen 
az oiszágot sírba viendő alkudozá
sok nagyjában befejezvék és most 
az ördög két három hétig még ráér 
kisértetbe hozni a lazább lelki isme
reteket. a már megnyerteket pedig 
gonosz szándékukban megerősíteni.

Kiválik azután, a becsületszó 
szentsége az esküt pótló program
ijuk, a hazaszeretet és lelkiismeret 
sugallata lesz-e győztes, vagy sike
rül-e az ördög megkísérléseinek 
mindezek felett győzelmet aratni,

sikerül-e a pokol aranyának 
szemkápráztató, de hiú fényével 
eltántorított, szószegő és becstelen 
megbízottak segélyével a haza né- 
pét v e l ü k  e g y ü t t  sírba dönteni.

Mert ne gondolja ám senki sem 
azok közül, kik a kisértetésnek el- 
lentáUani nem tudnak, hogy a barát, 
ennek életérdekeit feláldozván, sa
ját maguknak és családjuknak arany 
jövendőt biztosítanak, meg van az 
in a  az emberiség több ezer éves 
történelmében és a józan ész követ
keztetéseivel több mint bizonyosnak 
vehető, hogy erki'óc i alap nélkül 
az anyagi jólét nem iehet állandó, 
kifejezést nyert ezen meggyőződés 
minden nemzet közmondásaiban, me
lyet a magyar úgy fejez ki: hogy 
„ebül szerzettnek ebül kell vesznie.“

Jól meg kell gondolni, mi az 
a becstelenség, mily hatással vau a 
közmegvetés. Nincs a világnak annyi 
aranya, melylyel elfelejtetni iehetue 
az elvesztett jóhirnevet, melylyel 
elaltatni lehetne a mardosú lelkiis
meretet.

Hamis pénz a pokol aranya, 
mely ha célját elérte rzetfoszlik, 
és füstjénél egyebet nem lát belőle 
az, ki áruba adta érte lelkiismeretét.

Ks végre ki biztosítja a pokol 
ígéreteinek beváltását? Több mint 
valószínű', hogy a mór menesztetni 
fog. ha megtette kötelességét, az 
általa adott váltóievelet, akkor vég
rehajtási alap hiányában értéke
síteni nem lesz lehetséges, ő neki 
pedig kisebb gondja is nagyabb lesz 
annál, hogy kötelezéseit beváltsa.

A gyöngyösi szabadelvű párt 
nagy gyűléséből felhívja a kerület 
országgyűlést képviselőjét, hogy 
programmjához, és küldőinek aka
ratához híven a bécsi kiegyezés el
len szavazzon. A példa jó, követ
nie kellene mindenütt, és ez kivá
lóan azok kötelessége, erkölcsileg 
vállalt kötelessége, kik jó hiszemü- 
leg a fúzió biveire adták szavaza
tukat az utolsó általános választások 
alkalmával, kik akkor polgártár
saikra a legnagyobb befoly'ást gya
korolták azzal, hogy jeteltjük a 
vámterület önállósítását, vagy lega
lább a fogyasztási adók visszatérí
tését, és az önálló magyar bankot 
pártolandja, — erkölcsi mulaszthat- 
lan kötelességük, mert ha elmulaszt
ják, akkor őket is éri ugyanazon 
bűn súlya, mely a küldőinek meg
bízása ellen szavazó képviselőt.

Pécs sz. kir. város, és Baranya- 
megye közönsége egyhangúlag a 
vámterület önállósítása, és független 
magyar bank mellett nyilatkozott 
és ez iránt feliratot intézett a kor
mányhoz. Ezt az illető kerületekből 
küldött képviselőknek ignorálni nem 
lehet, nem szabad. A becsülettel nem 
fér meg küldői megbízása ellen cse
lekedni, a mennyiben a felelősséget 
iránta elvállalni nem mernék, tegyék

le mandátumaikat választóik kezébe, 
azok majd határozan Inak felette.

Pécs város választó kerületének 
országos képviselője utolsó megvá
lasztása előtt egy terjedelmes röpi- 
ratot tett közzé, melyben feltétlenül 
az önálló magyar bank mellett nyi
latkozik, ez képezte jobbadán vá
lasztási programraját, pártja eddig 
is elvárta tőle, hogy vallott meg
győződéséhez híven kilép a kor
mánypártból, és csatlakozik a „füg
getlen szabadelvűekhez," azonban 
ez mindeddig sem történt meg.

Felhívjuk a képviselő urat jöj
jön haza választó kerületébe, szerez 
zen magának meggyőződést a köz 
vélemény hangulatáról, annyiról biz
tosíthatjuk, hogy nem fog találni 
egyetlen egy számba vehető, csak 
valamennyire független választót, ki 
hajlandó volna a lealázó, liaza- 
rontó bécsi egyezkedéseket elfo
gadni, ugyan ez áll azonban a hi
vatalos állásaikban nem független 
választókról is, csak hogy ezek az 
ostromállapotnál nagyobb pressió 
súlya alatt nem mernek mindenütt 
hangosan nyilatkozni.

A most szóban forgó közgazda- 
sági egyezkedések nem képeznek 
párt kérdést; édes anyánk, szeretett 
hazánk jövője forog kockán, telis 
merte ezt a közjogi kérdésekben 
tőlünk messzeálló „független szabad
elvűek," sőt még a „szélső jobbol
daliak" pártja is, felismerte ezt a 
kormánypárt is, mely egyetlen egy 
„éljen" egy helyeslő szóval sem fo
gadta a bársonyszékét újra elfog
laló miniszterelnököt.

Soha se aggódjék senki a felett, 
mi történik a bécsi egyezkedések 
elvetésével, roszabb állapot annál, 
mit ezen javaslatok törvénynyé eme
lése maguk után hoznak, nem kép
zelhető, ha erről nem is biztosítana 
a királyi eskü szentsége, elég biz
tosítékot szolgáltat az ötvenes évti
zed önkény uralmának siralmas vége. 
Becsben pedig kétszer is megfogják 
a dolgot fontolni és nem merészlend- 
nek a királynak vészes tanácsokkal 
szolgálni. Mi bízunk a király alkot 
mányos érzületében, ki csak törvé
nyes tanácsadói szavára fog hall
gatni és visszautasítaudja hazánk 
elleuscgeinek. kik egyúttal az ural
kodó ház elleuségei is, gouoszlelkü 
fondorkodásait.

A b a n k ü g y i  v á ls á g  b e fe 
jezése vasárnap történt Becsben. A császár 
délelőtt kihallgatta az osztrák miniszter 
elnököt, ez kijelentette, hogy a kormány 
az alkotmáuypárt szavazatát elégnek te
kinti arra, hogy kezességet vállaljon a 
kormányok közt létrejött megállapodá 
sokért, mikre nézve a parliaweuti felelősé
get elvállalja. Ezeu nyilatkozatot az erre 
következett kihallgatáson a király közölte 
Tisza Kálmánnal és déli egy órakor kö
zös minisztertanács tartatott, melyben az 
osztrák kormány határozottan kijelenté, 
hogy a létrejött bankegyességet a bank 
alkormányzók kinevezési módozattal egylttt 
elfogadja és a reichsratb eleibe terjesz
tendő Ezután Tisza formaszerint megbiza- 
tott az uj kabinet alakításával, mely egész
ben a régi maradt, minél fogva felesleges 
lenne a kinevezést tartalmazó 1. k. királyi 
kéziratot közölni. Az egyességi jegyző
könyvet Artusz miniszteri tanácsos vette 
fel, Széli Kálmán b. Wenklieim kíséretében 
csütörtökön Becsbe volt menendő ezen jegy
zőkönyv átvizsgálására, mely csak ezután 
lesz aláírandó. I latároztatott a közös ér
tekezletei), hogy a kiegyezési javaslatok 
még a húsvéti szünidő előtt letárgyaltas- 
sanak a parliauientek előtt, vagy legalább 
azonnal liusvét után. — A bankstatutum- 
nál még nincsen elintézve: a nyereség el 
osztási módozat a 80 milliós államadós
ságra vonatkozólag, továbbá a jelzálog
üzlet neme és módja.

— A z á g r á b i  k o r m á n y  m á r  
megtette előkészületeit arra, hogy a bank- 
egyesség értelmében a magyar korona or 
szagainak területén felállítandó uj bank- 
liókok közül egy egy Zágrábban és Eszé
ken íelállittassék.

— A k ö zö s v á m é r te k e z le t
megtartotta zárülését, az összes vámtéte
leket a két minisztertanács beegyezésének 
fentartása mellett megállapította.

A m a g y a r  p én zü gy  m in i* -
tér a bécsi egyezkedési jegyzőkönyv átvizs
gálása és aláírása végett csütörtökön Béesbe 
utazott, magával vitte Weniuger Vincét is, 
miután egyúttal a felveendő kölcsön ügyé
ben fog alkudozásba ereszkedni.

H o rv á th  B o ld izsá r  volt 
igazságügyi miniszter több képviselő tá r
sával a kormánypártból a független sza
badelvű párthoz átlépni el van határozva, 
alkalmasint több követőre fog találni. V 
bécsi egyezkedést az alsó házban meg 
bukottnak tekintik. A febr. 27. és 2* ki 
országos üléseken az uj kabinet irányában 
a hangulat az ellenzéki padokon a leg- 
elleuszenveselib, a koi'.iiáiiypadokon dér 
mcsztőleg fagyos volt. Tisza egyetlen ,,él 
jent", - egyetlen helyeslő szól nem tn 
dott máskor mindenre készen zajgó ma 
iucliikjaitól kifacsarni.

A tö rö k  l ia d ü g y m in isz te r  
Klapka tábornok kérdésére azon levclbeni 
feleletet adta, hogy nagy örömmel és mély 
elégtétel érzetével vette ugyan azon érte 
sitést, miké)) lagyszámn volt magyar tiszt 
és katona kívánja felajánlani szolgálatát 
a/, ottomán hadseregnek, miután azonban 
a császári hadsereg kereti teljesen kie
gészítve vannak és a török nyelvben) já 
ratlanság akadályul szolgálna, most igénybe 
nem veheti az ajáulkozást, mihelyt azon
ban a császári kormány idegen légió ala 
kitására határozza el magát, a magyar 
lis/.lek első sorban fognak tekintetbe vétetni.

A g y ö n g y ö si sza b a d elv ű  párt n y i
la tk o z a ta  az I8T7. é v i feb ru á r  hó 

IH-án ta r to tt  k ö z g y ű lé sé b ő l.
1870-ik évben (iyüugyös városa két 

nagy pártja l'isza Kálmáu akkori pártve
zérnek 1875-ik tebr. hó Ö-áu tartott ország 
gyűlési beszéde s az ujonan kinevezett mi 
niszteriuuinak 1875. márc. 3-án tartott o r
szágos ülésben előadott, programmja alap
ján azon határozott kijelentéssel egyesült 
s alakitotta meg a szabadelvű pártot, hogy 
mindaddig inig a kormány kifejtett prog
rammja szerint jár el, azt minden eszkö
zökkel támogataiidja, és tette ezt azon ha
zafias célból hogy a kormányt egy rop
pant többség támogatván, teljes erélylyel 
léphessen fel az ő felsége többi országai 
kormányával megindítandó közgazdasági 
egyezkedés alkalmával.

Azonban tekintve
1- ször hogy a teljes bizalomnak őr 

vendett kormány Tisza Kálmánnak azon 
programmját, melynek alapján á mmiszte 
rumiba meghivatott s mely szerint Tisza 
Kálmán 1875 évi febr. 3-án kijelentette —

a) a vámszerződés tárgyában, hogy 
ő a szabadkereskedés barátja, és hogy a 
vámszövetség a szabadkereskedés elvének 
hódol, s a bajt nem is a szabadkereske
dés elvében, hanem annak helytelen alkal
mazásában találja, s ennek folytán kész
nek nyilatkozott, indirect adóink érdekei
nek követelményeihez képest egyezkedni, 
sőt az egyességet óhajtotta is, de egyide
jűleg hozzá tette „azon nem várt esetben 
ha az országnak jogos, méltányos érdekei 
máskép kielégíthetők nem volnának; utolsó 
esetben a vámszüvétségről szóló és az 1 >507 
évi X II t. cikkb.u feutartott joggal, a vám
sorompók felállításának jogával is kellene 
élni." Röviden, óhajtom, hogy megmaradjon 
ha lehet, a szabadkereskedés alapján az 
egységes terület, de csak azon feltétel alatt, 
hogy annak egyes tételei méltányosan álla
pitassanak meg, hogy Magyarország to
vábbra is ne fizesse másnak az adóját."

b) a baukkérdésben „A mi a bauk- 
kérdést illeti, azt mondom, hogy előnyö
sebbnek tartom a hozzánk legközelebb 
állókkal a kiegyezést a velük tartott há
borúnál, de minden esetben és minden vi
szonyok közt, csak is egy valóban és nem 
névleg és szinleg önálló magyar bankot 
tartok olyannak, mely az ország érdekeit 
kielégíthesse." nem érvényesítette. Tekintve

2- or Hogy a kormány 1875 március
3-án elmondott következő programmja „A 
kormány célja az államháztartást rendezni, 
érvényesíttetvén azonnal a vám és keres
kedelmi szövetségre vonatkozólag a törvény
adta jogok : oda törekedni, hogy addig is 
inig az átalános vámrendszer bonyolódott 
és rövid idő alatt meg nem oldható kér
dése elintéztetnék, történjenek meg a fo
gyasztási adókra nézve a magyar kincs
tár érdekében levő és az igazság és mél
tányosságnak megfelelő intézkedések, to
vábbá azonnal kézbevéve a bankkérdést, 
azt az ország senki által kétségbe nem

] vont jogának és érdekének megfelelőleg a 
1 lehetőségig mielőbb megoldani." — a mai 
'napig keresztül vive nincsen. -

Tekintve
3-or Hogy az lsii7-ik évi XII t. e. 

M  íjának a vámkereskedelmi és bank
ügyre vonatkozó következő határozatát 
„Magában értetődik, hogy ha, és a meny
nyiben a fentebbi 58—137 §-okban előso
rolt tárgyak felett az egyezkedés nem si
kerülne: az ország önálló törvényes intéz
kedési jogát magának feutartja, s minden 
jogai e részben is sértetlenek maradnak." 

egészen figyelmen kivitt hagyatott. —
Tekintve
f-er Hogy a kormány maga az lK7li- 

iki egyezkedések eredményét ki nem elé- 
gitőknek vallotta, s dacára ennek a laj- 
tántuli országok kormányával újabb és 
mindeneset!' • közgazdasági átalános viszo 
nyainkra terhesebb egyesség megkísérlé
sére vállalkozott: tekintve végre.

•Tor Hogy a miniszterelnök úr a f. 
évi február bó M én tartott országos ülés
ben öukcnyl be állottá mikép az önálló 
bank létesítése a jelenlegi kormányra le 
hetetlenné vált. azonban annak indokolása 
hoz kétely fér, mert ö felsége a magyar 
király iránti láutorithatlan hűségünkből 
kifolyólag kétkednünk kell azon, hogy ö 
felsége aggodalmait a szentesített törvény 
nyel a kézben eloszlatni nem sikerülhetne.

Mindezeknél fogva a gyöngyösi sza 
badelvti párt elhatározza hogy:

I őr A magyar kormánynak a köz 
gazdasági kérdésekben követelt eljárása 
val megelégedve nem lévén, azt el nem 
fogadhatja, ezen kérdésekben a jelenlegi 
kormányt nem támogathatja, és a pártál
lás változtatása iránti határozati jogát az. 
egyeszkedések befejezése és a törvényja
vaslat beadása utáni időre feutartja.

2-or Miről mélyen tisztelt országgyű
lési képviselőnk Kovács László úr azon 
tiszteletteljes felhívással értesittetik, hogy 
a közgazdasági kérdések eldöntésénél az 
1875 évi juuins hó li-ik napján Gyöngyös 
városában választói előtt elmondott s nyom
tatásban is megjelent programot beszédé
nek következő részeihez híven. n. m. „Két
ségtelen hogy egyik legfoutosabh teendője 
les/, az országgyűlésnek a pénzügyek te
rén egy önálló és nemzeti jegybank fel
állítása. E bank felállításánál kívánom 
hogy az teljesen önálló és független le
gyen: kizárólag a magyar pénzügyi érde
keket szolgálja, senki másnak miut a ma
gyar kormánynak rendelkezése alatt álljon, 
még pedig menten minden idegen befo- 
lvástól," — továbbá, — „En a véd vámnak 
és . közbenső sorompók felállítását orszá
gunkra nézve nem tartom előnynek s csak 
is mint végső eszközt használván e két
ségbe vonhatlau jogunkat akkor, — de csak 
akkor t. i. ha szövetségeseik a túlsó fe
len be nem látván igazunkat, a kölcsönös 
előnyöket, hátrányokat a vaui kereskedelmi 
szerződés megújításánál oly makacson ra
gaszkodnának a nekünk kedvezőtlen, egy
szersmind minden méltányosságot és köl
csönösséget mellőző igazságtalan feltételek
hez, hogy más menedék részünkre nem 
maradna, mint a védváni felállítása. — Ez 
esetben de csak is ebben nem irtózom az 
elválasztó sorompók haladéktalan felállí
tásától, sőt ekkor azoknak felállítását ha
tározottan követelném is" — szavazatát 
adui s igy saját programjának megtartá
sával bennünket megörvendeztetni szíves
kedjék.

Végre ezen nyilatkozat hírlapok utján 
a többi választó kerületekkel azon haza
fias kéréssel közöltetik, hogy a közgazda- 
sági kérdésekben meggyőződésükről kép
viselőiket hasoulóképeu értesítsék, s a ka
ros egyesség visszautasítására hassanak.

Kelt Gyöngyösön 1877 évi február 
hó 18-án.
Himfy József és Jakab Péter
Fehér Kálmán Je?7Zo

elnökök

O R S Z Á G G Y Ű L É S .
A múl t  bó 27-én tartott képviselő- 

házi ülésen, mely a házszabályok 182-ík 
§-a értelmében, 20 képviselőnek kivána- 
tára hivatott össze, több képviselők a ház 
elnökének a házszabályok megsértéséért, 
ferde magyarázatáért vagy miként lielfy 
monda, szándékos meghamisításáért: — a 
miniszterelnöknek pedig Becsben viselt gya
lázatos dolgaiért oly böjti praedikációkat 
tartottak, melyek tőleg Tisza Kálmánnak 
izmait galvauikus rángatodzásba hozták.

Ktuök megnyitván az ülést, előlit) ő 
felségének leirata, a melyben Tisza Kál
mán újból miniszterelnöknek kiueveztctik, 
— azután Tisza Kálmánnak átirata, mely
hez a minisztérium tagjainak kinevezésére 
vonatkozó kézirat van mellékelve, felol
vastattak. Most l i e l fy  a házszabályokra 
hivatkozva, szól kér s elmondja: hogy a 
házszabályok 182. S-a értelmében, Y’ido- 
vich Ferenc és Madarász József képvise 
lök, február 25 én 20 képviselő által alá

irt kérvényt nyújtottak be a ház elnöké
nek, hogy 20-ára az ülést összehívja, azon
ban elnök az írásbeli felhívást nem tar 
tóttá elégségesnek, hanem azt kívánta, 
hogy 20 tag nála személyesen jelentke/, 
zék. Bár e követelés törvény és szabály 
ellenes volt, mégis hogy a kérelem és a 
házszabályok kijátszva ne legyenek, 2<> 
képviselő személyesen jelentkezett az ülés 
megtartása végett. — Okát e jogellenes 
eljárásnak szónok magyarázni felesleges
nek tartja: félt az elnök, hogy tán kelle
metlen dolgok mondatnának el a házban 
az a k k o r á b a n  még B e c s b e n  idő
zöt t  d i p l o m a  vesz t e t t  h í v a t l a n  zug- 
p r ó k á t o r o k n a k .  ( Elénk derültség.) 
Hogy ez volt célja a liázelnöknek, kitti 
uik abból is, hogy az ülést nem hétfőre, 
a mint kéretett, hanem keddre hívta össze. 
Ezen eljárás nem egyébb, mint a házsza
bályok m e g h a m i s i t á s a.

Ghi c l i y  Ká l mán ,  a házszabályok 
182. S áliak magyarázása által erőlködik 
menteni eljárását. Mondja egyebek között, 
hogy abban egyáltalában semmi nehézség 
sincs, hogy a képviselők kívánságukat 
az clnökuek szóval is előadhassák. (Helfy 
közbe szól: Hátba Komáromban van! Né
meth Albert felkiált: Vagy Karlshadhan!) 
Xeni ismeri el azon jogot, h o g y  a képvi
selők az ülés napjának meghatározását is 
követelhessék, inért ekkor megtörténhetnék, 
hogy a képviselőknek az ülésén megjelent 
parányi része oly határozatokat hozna, 
melyeket a ház többsége, ha az ülés tar
tásáról idején értesitetik, nem hozott volna.

Si mony  i L a j o s  báró úgy hiszi, 
hogy ezen iigv az egész képviselőházé. 
Nem tartja az elnök feladatának: a ház
szabályokat magyarázni, mert azokat csak 
a ház változtathatja meg. (Helyeslés a 
baloldalon.) Nagy visszáságnak tartja a 
ház elnökének azon kívánságát, hogy 2u 
tag személyesen kérelmezzen előtte, mert 
megtörténhetnék, hogy a ház elnöke tán 
éppen az országon kívül lévén, 2rt taguak 
hozzá kellene utazni, hogy kivánatukat 
személyesen kifejezzék. ( Elénk helyeslés a 
baloldalon.)

V á r a d y  ( t á b o r  helyesli az elnök 
eljárását.

•8 i ni o ll y i Ernő  azt mondja, bog;, 
a gyűlést Magyarországnak 20 különböző 
helyéről is kérhetik a képviselők, ha hát 
20 képviselő 20 oldalról irt ily levelet 
hozzá, neki azt figyelembe venni köteles 
sége.

Szólották még ez. ügyben Cscrnát un 
Németh Albert. Szilágyi Dezső, Rigilyi 
Xándor és Paczolay János.

Ezután Tisza Kálmán adott a kormány 
válság lefolyása iránt felvilágosítás:. — 
Elmondja: hogv, mintán ő fel -égé több 
jele» .ér iuval uj kormány alakítás i e.-ij.i 
bői siiter nélkül értekezett, ismét őt szólt 
tóttá fül, hogy a kormány alakítását elvi 
lalja: hogy ő és társai készeknek nyilat 
koztak ugyan ő felségét szolgáiul, de csak 
úgy, ha nem fognak ismét oly kívánság 
gal találkozni, amely miatt lemondásukat 
beadták volt. Ennek folytán történtek kö 
zöttük és az osztrák kormány között 
egészen magántermészetű értekezések, a 
melyek szerént oly propositió jött létre, 
mely midőn a magyar állampolgárok éi 
a magyar állam helyzetének, a monarchia 
másik állampolgárainak és államának hely
zetével a való teljes egyenlőséget biztosítja, 
(Derültség a baloldalon. Halljak! a kiize 
pénj másfelöl lehetővé teszi azt. a mi a 
többi propositiúk mellett lehető nem volt, 
hogy a banknak két kormányzója, minde- 
nik az illető kormány felterjesztésére, ő 
felsége által neveztessék ki. Ily körűimé 
nyék között, folytatja a miniszterelnök, <• 
és társai kötelességüknek tartották a kié 
gyezés keresztülvitelét, a minél őket semmi 
más nem vezette, minta haza érdeke s igy 
úgy találták, hogy a felelőséget elválal 
hatják ezért, de nem válalhatnák el azon 
bajokért, a melyek következhetnének, ha 
ily egyességet el nem fogadnának. — A 
javaslatok nehány hét múlva a ház aszta
lára fognak tétetni, a midőn lesz alkalma 
aháznak azok felett határozni. Sen u y ey  
Pá l  báró kéri a házat, hogy miután uj ka
binet alakítására ő is megbízást nyert volt. 
engedtessék meg neki, eljárásáról és ciha 
tározása indokáról nyilatkozhatni. (Elénk 
felkiáltások: Halljuk! Haljuk 1) Nyilatko
zatát röviden igy adja elő: Midőn a fou 
tos missióra felszóllittattain legelső köte
lességem volt számot vetni e ház hangu
latával. Azon rendületlen elhatározás állott 
előttem, hogy királyomnak és hazámnak 
csak törvényes, csak alkotmányos utón 
szolgálhatok. (Élénk helyeslés, i Azon egyes
ségi pontozatokert a melyek a vámszövet
ségre és az azzal tettleg kapcsolatba hozott 
bankügyre nézve, az előbbeui kormány 
által tárgyaltattak és befejezésig vezérel
tettek. a törvényhozás előtt a felelősséget 
magamra nem vállalhatom. (Hosszas élénk 
helyeslés a bal és szélső baloldalon é»



a szélső jobboldalon Ezen eljárását hosz- 
sznsan fejletei!, és indokolja. Beszédét igy 
l'.-jezl l>e: Ezen iuiiokuál fogra kértem ma- 
ganiat azon missió alól, melyet a trón és 
lia/.a érdekéi) u el nem fogadhatok íelmeu- 
T-tui. kijelentvén egyszersmind, hogy ha 
es ak  ar ró l  van szó hogy  a már  
ma j dnem h e f e j e z e t t  t á r g y a l á s o k  
v é g e r e d  mény re ve z e t t  essenek,  er- 
r e e gy i d ii l T i s z. a K á l m á n t  t a r t o m 
i i i i a tva ,  Elénk derültség a jol)b és hal
old.dóin a ki midőn mandátumot vállalt 
és nyert a mai heizetért és a szeréntem 
n in szerencsés alapokért, a felelőséget ma- 
gától, még a kormányról való lemondás 
esetében sem háríthatná el; (Elénk helyes- 
lé' hal és jobfelül) valamint kijelentem 
azt i'. hogy a mi a banktervezet tárgya
l j a  körül a kormánytanács alakítására 
felmerült akut nehézséget illeti, ha talán 
nem tartom is egész ildomosnak, hogy e 
kérdés az. el' i és közjogi térre vitetett 
át. de miután ez megtörtént, és a túlsó fél 
ii ■ gátiét ja által azzá lett: nem képzelhetek 
magyar férfiút, ki ez elvi téren engedmé
nyeket tehessen és ily eredményt a magyar 
törvényhozás előtt igazolhasson. (Elénk 
tetszés.

i m o ny i L a j o s br. is nagyon élére 
tapintott a miniszterelnöknek. lg}- szólt a 
többek közölt: .Arra, hogy egy legyőzött
i. . étnek küldöttjei leboruljanak a győző
i. kén jenek tőle békefeltételeket s elfo
gadjanak mindent, a mit a győző elébök 
szab. történelmünkben látunk példát, de 
oly  au e se t e t  sem hazánk,  sem bár 
mely más á l l a m  t ö r t é n e l me  nem 
iiiii ta t  fel,  mely s ze r én t  egy or
s z á g  a Iko t mányos  m i n i s z t e r e  egy 
m á ' i k  o r s z á g  p a r l a m e n t i  p á r t j a i  
e l ő s z o b á i b a n  a n t i c h a mb r i r o z z o n ,  

l’aps. helyeslés a hal- és jobboldalon) 
amint legutóbb is történt, midőn Magvar- 
o r-z a g  miniszterelnöke az osztrák parla
menti pártok chihbjainak ajtai előtt vára
kozott arra, hogy azok mit határoznak 
telette és Magyarország sorsa felett. (Zaj o s  felkiáltások: í gy van! Igaz! Kőzbe- 
szédás balfelő!: Gyalázat!)

A ineggyaláztatás nem esak a minisz
terelnököt, de Magyarországot is érte. — 
dazyai ország történetében sok gyászlap 
Min. de egy sincs olyan, melyet .szégyen- 
lenünk kelle. Azon lapot azonban, a melyre 
a legutóbbi alkudozások feljegyezve lesz
nek. az. utókor pirulva fogja olvasni. (4T<rv 
van! halfelöl.)

Simom i bárónak tetszéssel fogadott 
míg. hatású beszédére, I isza válasza olyan 
semmit mondóféle volt.

s  i ni o ny i E r n ő  beszéde a követ
kező ülésre halasztatott.

A I o r e n d i h á /. i s ugyan e napon 
ül. >t tartott hasonló t irgyak felett.

K t  JLFÖLD.
Kele t i  ti gyek .  A fegyverszüneti 

idő letelt, azonban sem annak meghosszab
bítása. sem ;i béke megállapítása iránt 
idáig semmi határoz .t nem történt. Min
den arra mutat, hogy a háborít kikerül
hetetlen.

< > r " s z o  r s z á g a bá honi f. dytatására 
••Szerbia által kért .'í millió rubelt és 20,mHI 
e m b e r  .'egelvkiildéset megtagadta s hozzá 
t e t t e ,  b o g '  >zerbia saját belátása szerént 
intézkedjék jövője felöl. (?)

z o s z t r á k - m a g y a r  monarchiá- 
b i: ragusai tudósítások szerént. napon
ként nagy mennyiségű élelem, lőszerek és 
*•-".' < b liailikészlet szállítások történnek 
gőze rejti és vitorlás bajokon. Minden rak
tár zsúfolásig megtelt. Trieszttől Cattaróig 
mind. n kikötőben nagy számit üteg van 
felhalmozva. .ló lenne az osztrákoknak 
a történet lapjait torgatni, számos szomorú 
példáját lógják ott találni az orosz áluok 
barátságnak, melynek célja Ausztria és Ma
gyarország íuegf íjtása.

A hatalmak GorcsakotV jegyzékére 
még nem válaszoltak: alig hihető, hogy 
az orosz tovább is várjon arra.

Ncwyork .  .Mexikói hírek szerént e 
köztársaság elnökévé l’orlirio Diaz vá
lasztatott.

Konstant inápoly fehr. 28. A fegy
verszünet Montenegróval a békealkudozá
sok '  égett 2*.i napra nieghosszabbittatott s 
a megfelelő utasítások már megadattak.

B e l g r á d  fehr. 2*. A nagy szknpstina 
éjien most fogadta el a portával megálla
pított béke teltételeket, s mintán ezzel tel
jesítette feladatát, befejeztetett. A szerb 
fejedelem a Biszties minisztériumot elbo- 
esájtotta.

K o n s t a n t i n á p o l y  fehr. 28. A tö
rök minisztertanács is elfogadta a béke
teltételeket, holnap délben aláírják a bé
kekötést. — A belügyminiszter újabban 
tudatja a porta külföldi kéjiviseloivel, hogy 
a külföldi lapok által a szultán betegsé
géről. a nagyvezérségben bekövetkező vál
tozásról s a konstantinápolyi lakósság 
nyugtalankodásáról folytonosan terjesztett 
hírek teljesen alaptalanok. — A török had
sereg köréből jelentik, hogy Abdnl Kerim 
a generalissiinus állásától elmozdittatik, s 
hel\ ét l.edief jiasa foglalja el. De valószínű, 
hogy Achmed Ejub lesz utódja.

Serli Sándor tudor felolvasása a mo
hácsi iparos körben.

(Vége.)
Ezen szempontok voltak azok uraim, 

melyek az említettem orsz. egyesület lel
kes indítványozóit és megalkotóit vezérel
ték. Fájós szívvel látták, hogy midőn nem
zetünk oly könnyen kidobja pénzét a sok 
idegen portékáért, akkor öntudatlanul bár,

de biztosan az örvénynek, saját vesztének 
rohan; mert megfosztja önmagát kerese
tétől, pénzéiül és jövő léteiének alapfelté
telétől. A végjmszfulástól, az. öngyilkosság
tól akar bennünket az orsz. egy. megóvni, 
midőn tigyelmeztet a veszélyre, és felhív, 
hogy egyesült erővel és erős akarattal 
küzdjünk az ellen, az által, hogy együtt 
szövetkezve ne az idegeneket, hanem egy
mást támogassuk: midőn felhív,hogy a mit 
uii magunk itt a honban kiállítani képesek 
vagyunk, azért pénzünket többé ki ne küld
jük, — hogy igényeinket korlátolva saját 
készítményeinkkel megelégedjünk: bog' 
az egyszerűség mellett megtakarított pénz
zel saját vagyonúnkat rendezzük s mun
kásságunk jutalmát, a mennyire lehet, ma
gunk is élvezzük.

11a mi az okos szóra hallgatuuk, és 
saját legszentebb érdekeinket megértjük, 
úgy az orsz. hazai iparpártoló egyesület fel
hívására, mely mindnyájunk érdekében tá- 
radozik, a legnagyobb elismeréssel kell 
lennünk és azt működésében tömegesen 
jnirtolnunk, miután az ily nagy fontosságit 
munkában csak úgy érünk célt, ha összes 
polgárságunknak legalább java részt vesz, 
jól tudván, hogy a sokaságbau rejlik az 
erő és a hol eélt nem ér 10!) ember, ott 
biztosan célt fog érni •’>() vagy 100 ezer! 
.Már pedig annyi összejöhet, ha esak min
den századik polgár részt vesz is! — Hát 
ha még egyre-másra minden 20-dikunk 
részt venne — a mint könnyen lehetne 
is — akkor többen lennénk fél -íillióná!!

És mily szép lenne, mily óriási ered
ményt fejthetne ki, ha ez a félmillió azt 
mondaná: én saját érdekemet teljesen meg
értettem s a szerint akarok és f o g o k  is 
cselekedni!!!

Bármennyien szövetkezünk is azonban 
egyelőre a siker el nem maradhat, csupán 
az szükséges, hogy az orsz. egy. műkö
dése — és egymásiránt bizalommal legyünk, 
erős akarattal bírjunk és kitartók legyünk : 
mert előre készen lehetünk rá, hogy ne
hézségekkel kellend megküzdeniiuk. Lesz
nek ugyanis tán, kik az orsz. egy. műkö
dését fitymálni és gáncsolni fogják vagy 
bizalmatlanságot gerjeszteni iránta; mi 
azonban ne csüggedjünk, jól tudván hogy 
mikor mi az országos törekvést támogat
juk, akkor tulajdonképen önmagunkat szol
gáljuk ; miután az or. egy. célja nem 
egyéb, minthogy a mire szükségünk vau, 
s a mennyire lehet, egymástól itthon az 
országban vásároljuk, hogy pénzünket egy
másnak adván, azt alkalmilag egymástól 
vissza is kapjuk: szóval, hogy azon kere
setet. azon péuzt, mit magunk is jól fel
használhatunk, a mire nagyon is nagy szük
ségünk van, ne adjuk ezentúl másoknak, 
hanem azt magunknak megtartván, saját 
jólétünk megalapítására fordítsuk. Ez pe
dig a mi legszentebb érdekünk.

Ha lesznek is, kik közös érdekeinket 
nem fogják fel, és tán még többen, kik 
sokkal közönyösebbek még saját érdekük 
iránt is, mintsem hogy megszokott szeszé
lyüket valamennyire is korlátolni akarnák, 
— legalább az értelmesebbek és jobbak 
egyesüljenek!

Azért alakul meg az orsz. ház. ipar 
pártoló egyesület, hogy t. í. maga köré 
gyűjtve azokat, kik közös érdekünket fel
ismerjük s a szerint eljárni is akarunk, — 
egyesült közös erővel csoportosulva, an
nál nagyobb kilátás — s eredménynyel 
tehessük azt, mit saját legközvetlenebb 
érdekünk s jövőnk parancsol.

Cdvözöijük tehát az or. h. i. ji. egye
sületet, mint oly intézményt, mely hivatva 
van arra, hogy kellő pártolás mellett a 
hazai ipar iránti érdekeltséget felébressze, 
íz idegenek által elfoglalt tért saját ipa
runk részére visszaszerezzük s bennünket 
az egyszerűséghez és saját iparunk meg
becsüléséhez és támogatásához szoktatva, 
a mindinkább fenyegető anyagi romlástól 
megmentsen s jövőnket biztosabb alapra 
fektesse!

Ismétlem: ha az or. h. i. p. egyesü
letet támogatjuk, — ö n m a g u n k a t ;  ha 
azt felvirágoztatjuk, — s a j á t  a n y a g i  
j ó l é t ü n k e t  v i r á g o z t a  t j ü k  fel. . El
lenkezőleg : ha azt bukni engedjük : b u- 
k u n k  mi is v e l e  eg y ü t t !

Tőlünk, a haza közönségétől függ te
hát: hűk j nnk-e még  t o v á b b  is, v a g y  

f e l e m e l k e d j ü n k ? !

Apróságok.
„A capite . . . piscis.“

Vastag jéggel terhelt szekerek járnak 
a község háza előtt el, ugyanakkor 70—80 
ember jön ki ásókkal, kapákkal fegyver
kezve, váljon hová indulnak is mily mun
kára? — Azonban oszlik a rejtély mert 
utánnok jön a tekintetes (!) utibiztos úr pan
dúrokkal, ők hajtják ama embereket utár- 
kolásra. Hasztalan mondták az elöljárók, 
hogy képtelenség ily fagyban árkolni és a 
fagyos rőgőt az útra dobni: parancso
lom:* volt a válasz és a ki ellene mer 
szólni, azt befogatom és . . . ra vitetem. 
De miért ne történnék ez meg a vidéken 
a nép nagyobb zaklatására, — midőn a 
fővárosban felsőbb parancsra az összekötő 
vasúti hidat, „akár mennyibe keríti* azon
nal kell megterhelési próba alá venni.•

Közmunka kötelezettségét megváltja 
a község egy harmada, ezen váltság ösz- 
szege talán tesz 1000 irtot, két harmada 
természetben szolgálja. Midőn megjön a 
kőhordás és törés ideje, a bíró összehívja 
a népet, tudtára adván, hogy a „tekintetes* 
utibiztos úr elvállalja a község által ter
mészetben teljesítendő közmunkáját egy. 
bizonyos összegért példán! 1400 Írtért. :i

nép örül ily olcsó áron szabadulhatni és 
tizét, más szegényebb községek nem ké
pesek az utibiztostól megváltani a köz
munkát, ezek kötelezetetnek néhány köböl 
kövei többet szállítani és megtörni, mint 
eredetileg kivetve volt; — az utibiztos 
pedig jelentést tesz, hogy ennyi és ennyi 
folyó öl országutat meg paprikázott, bocsá
nat kavicsai beliordatott! — És miért nem? 
Hogy a számtalan példából csak egyet 
idézzek, ott a keleti vasút ügye, van 20 
milliónyi és több sikkasztás, de bűnöst 
nem találnak.

*
Hiányzik több ezer közmunkaváltsági, árva 

és egyéb pénz, a számadó nem filggesz- 
tetik fel hivatalától, csak „saját kérelmére 
egészségi tekintetből' szahadságoltatik. — 
De miért nem? Hisz egy emberöléssel terhelt 
exuiinistert az ügy végtárgyalására 
mint tanút és nem mint vádlottat idéztette 
he az állaraügyész!

#
De ne gondolja ám senki, hogy ezek 

Magyarországon történnek Így, dehogy! 
Abderiában estek meg. ott is valami há
romezer évvel ezelőtt, ott hol a kormány 
a nép képviselőinek többségével, mely ha
misított választásokból került ki, a kor- 
rnjitiót meghonosította, ott történt az, hol 
bizonyos programún mellett képviselőkul 
megválasztatjiik magukat, mely programm 
őket becsületszó, vagy eskü gyanánt kö
telezi úgy, hogy ki választóink tett ígére
tétől az országgyűlésen eltér, mint becste
len ember nem tarfatik érdemesnek arra, 
hogy a haza földét tapossa és mindazon
által százanként voltak azok, kik eskü és 
becsületszavukat álltokul megszegték, hogy 
meggazdagodhassanak!

x
„Egy hajszálnyit sem engedünk az 

1861-ki feliratból." Ezt jeleuté ki az 1805-ki 
ké|»viseh'íjeleltek része. — megválasz
tanák magukat és törvénybe igtatták a 
közösügyeket. „Ónálló vámterület és füg
getlen bank nélkül Magyarország elveszett,* 
szólt a fúzió jelöltjeinek serege élükön az 
adminisztrátor tia.* Az előzményekből meg 
vi Irak Bécsbcn győződve, hogy ez „akár
mit* kíván is pártjától, mégis megsza
vazza, habár nem csak saját becsületét 
sárba dobja, hanem a haza életérdekeit 
is elárulja, mért nem követelték vona egész 
szemtelenséggel ezt is? Mejihisto mestert 
majd követik tanítványai és béresei, kik 
a haza vérével Írták alá az áruló szerződést.

*

Ez. egyszer azonban alighanem csa
lódnak Bécsben, nagyon sokat követeltek, 
oly sokat, hogy Mephisto már nem képes 
Ígéreteit beváltani, az elkövetendő büu 
nagyságától felébred a lelkiismeret és al
kalmat véve, hogy Mephisto nem képes a 
szerződésnek helyt .állani, majd emanci
pálja magát a vállalt kötelezettség alól. — 
Tanácsosabb volna is, mert lehetetlen, hogy 
ennyi becstelenséget, ennyi szószegést hall
gatva eltűrjön a megcsalatott választó, 
kinek hosszú a türelme, de rettettetes az 
ítélete. G. J.

P o lg á r  m e ster i je le n tő s
Pécs sz. kir. város múlt évi állat otárúl.

T e k i n t e t e s  Közgyűlés !
A városi önkormányzatról szóló sza

bályrendelet kötelmemmé teszi e város ha
tóságának összes ügykezelését vezetni, erre 
felügyelni s e.yátalán oda hatni, hogy a 
rendelkezésre levő segédeszközök felhasz
nálásával. úgy a közigazgatásnak cgyáta- 
lán, valamint a város emelkedésének és 
fejlődésének, de különösen annak anyagi 
és szellemi felvirágzásának kérdéseiben, 
mind az megtörténjék, minek megtörténnie 
kell, hogy városunk, a kor követelményei 
nek megfelelve, — elfoglalhassa a hazai 
törvényhatóságok sorában azon helyet, — 
mely viszonyainál fogva megilleti.

Ebből folyölag tehát van szerencsém 
az elmult 1876-ik évre nézve a városi ügy
kezelést közvetítő tisztikar tevékenységére, 
úgy az ezáltal elért eredményekre nézve 
alázatos jelentésemet a következőkben meg
tenni, ugyanis:

A) Általában a közigazgatást illetőleg :
Az elmult 1876-ik év folyama alatt be

érkezett összeseu 15532 ügydarab, melyek 
kiosztattak:

A rendőrkapitányi hivatalnak (>401 db.
Lechner Gyula tanácsnok urnák 242."> „

Piacsek József „ „ 413 r>

Majorossy Imre főjegyző „ 2207 7)

Deeleva Vilmos aljegyző „ 1074 1)

Ugyanannak katonai ügyekben 1168 V

Pénztári hivatalnak 718
Számvevői „ 106 V

Ügyészi 29 r
Korházgomlnoki hivatalnak . 42
Szállásolási „ 49
Mértékhitelesitési „ 2 r

Összesen 15532 db.
Ezen ügy darabokból eliutéztetett hat

rendes és ugyanannyi rendkívüli közgVÜlé-
sen . . . . 202 drb
102 tanácsülésen 6803
Rendőrkapitányi hivatal által 6381
Pénztári hivatal által 667
Számvevői hivatal által K m!
Ügyészi 29
Szállásolási „ 49
Korházgondnoki hivatal által 42
Hitelesítési „ 2
Ujonczállitási „ „ 1168 r

tehát eliutéztetett összesen 17)44!) drb. 
és hátralékban illetőleg folyamatban maradt 
az 1877-ik évre 83 ügydarab, és jiedig :

A tanácsi előadó uraknál 12 drb. 
Kapitányi hivatalnál . . 20 _
Pénztári „ . . öl

Összesen *3 drb.

A városi árvaszék tevékenységére nézve 
j>edig vau szerencsém előadni, hogy eh
hez érkezett 3404 Ugvdarab, — melyből 
elintézést nyert 3407, — és folyamatban ma
radt az 1877-ki évre 27 drb.

Választmányi szakülés tartatott össze
sen 86. és pedig :

A gazdasági választmány részéről Itt
Jogügyi „ * »
Szépítést és építészeti „ 23
Korházi választmány „ 8
Pénzügyi „ „ 4
Vízvezetéki „ „ 1 1
Szállásolási „ „ 3
Központi „ „ 2
Iskolaszéki „ „ 1 1

Összesen 86
mely üléseken legnagyobb részt közgyűlé
sen érdemileg elintézett ügyek lettek elő
készítve.

E helyütt felemlitendőnek tartom, hogy 
az 1876. évi V. t. ez. rendelkezéséhez ké- 
pest a városi törvényhatóság keljeiében is 
megalakittatott a közigazgatási bizottság, 
mely 1876. évi Október hó 2-án megala
kulván ezen évben csak is két érdemleges 
ülést tartott, melyen elintézést nyert 43 ügy- 
darab — és 3 drb. átvitetett az 1877.évre.

Nem hagyhatom említés nélkül azon 
örvendetes körülményt, hogy az elmult
1876-ik év folyama alatt több a közigaz
gatás szabályozását és ennek egyöntetűsé
gét ezélzó törvény jött létre (u. m. cseléd
— közegészségügyi — községek rendezé
se, közigazgatási bizottságról — fegyelmi 
sth. törvény), melyeknek hatása azonban 
ezidő szerint alajiosan meg nem Ítélhető.

miután minden részletükben úgyszólván 
még keresztül vive sincsenek. de más 
felől hatályban létük ideje is még igen 
rövid , s igy az általuk elért eredmények 
is csak a jövőben lesznek jelezhetők.

*♦
R) Az egyes hivatalok tevékenységet és a 

közügyé/: terén elért eredményeket illetőleg 
van szerencsém előadni:

A közbiztonsági állapot az elmúlt 1876. 
évben általában véve kielégítőnek mond
ható , a mennyiben bilnfenyitő utón meg- 
torlandó betörés és lopási eset csak is Alt,
— kisebb rendőri kihágás pedig összesen 
464 esetben fordult elő, — melyekből rend
őri utón megtoroltatott fogsággal 326, és 
birsaggal 138 eset: s ezen felül apró je
lentéktelen panasz előfordult 1580, melyek 
rendőri utón eliutéztettek: — megjegyzen
dőnek tartom, hogy a személy és vagyon 
biztonság az egész elmult év folyatna alatt 
komolyabban veszélyeztetve nem volt s esak 
is December hóban kezdődtek a pinczetö- 
rések aggasztó mérvben szaporodni, mely 
bajnak azonban a tettesek kézrekeritése 
által eleje vétetett s ezen felül a meg nem 
telelő rendőrségi létszám támogatására ka 
tonai segédletnek kirendelése iránt a kellő 
intézkedések megtétettek.

Tűzveszély előfordult 8 esetben, — me
lyek azonban gondatlanság vagy véletlen 
baleset következményeinek tartandók.

(Folyt, következik.)

Mohács, 1877. február 20.
A mohácsi sziget specialitás volt a 

maga nemében; irthatott, foglalhatott ab 
hói kénye kedve szerint bárki is.

Ezen hallatlan gazdálkodásnak és bot
rányos állapotnak az úrbéri per befejezte, 
valahára megadta a kegyelem döfést. Neiu 
amerikai gazdátlan vadon ez immár, min
den talpalatnyi földnek akadt illetékes és 
jogos tulajdonosa.

E szerint, — kérdik önök, — meg 
van téve az első lépés, hogy szigeti birto
kát kiki okszerű mivelés alá vehesse?

Távol állunk még attól: közdudomásu, 
hogy a Duna árja évenkint tavasszal a szi
get legnagyobb részét elönti, s ott a hús 
berkek és bokrok - ha ugyan uiég van
nak, — árnyában oly otthonosan érzi ma
gát, miszerint nem tartozik a ritkaságok 
közé, hogy a mohácsi szigetben még nyá
ron is a legnagyobb tengeri vitorlásokkal 
hadi evolutiókat tartani igen, de arany 
kalászokat aratni nem lehet.

No de majd segítve lesz ezen is! 
Mohácson e hó 15-én nagy naj* volt; ezen 
a napon alakult meg a „margit szigeti 
védgát társulat.* Célja ezen társulatnak, az 
:>1 ezer katast. holdnyi áldott talajú szigeti 
terület vizmentesitését eszközölni. Szép fel
adat, — csak ki ne táradjanak az ér
dekeltek !

Említett társulat a választottak köz- 
benjötte mellett, e hó 14-én történt elő- 
leges értekezlet után e hó 15-én az érde
keltek illetőleg megbízottjainak hozzájáru
lásával következőleg alakult meg:

Megválasztattak: Perczel Miklós úr 
ezen megye főispánja elnökké; Kisfaludy 
Púi főhercegi bellyei urodalmi ügyész ai- 
elnökké; Koszits Szilárd urad. ügyész 
jegyzővé; Markovics Károly urad. főmér
nök igazgatóvá; Goócs Gyula mohácsi ügy
véd és tekintélyes birtokos pénztárnokká: 
Calzioni llektor, a Ferenc-csatorna építése 
óta ismert olasz származású mérnök mű
ködő mérnökké; végre b. Majthényi kincst. 
urad. igazgató, Rampelt főhercegi igazgató 
Ráth Iván pécsi ptisp. urad igazgató, Pájié 
Sándor dszekcsői urad. tisztartó, Freitag 
1' erenez dszekcsői körjegyző és ottani bir
tokos és Stajevics Pál mohácsi birtokos 
választmányi tagokká.

„Habemus ergo pápám.*
Most lássuk csak az első ülést.
Markovics Károly főmérnök és társu

lati igazgató úr az építendő védgátra vo
natkozó általános tervet és költségvetést 
bemutatván, annak nyomán a részletes terv 
elkészítésével bízatott meg.

Napirenden volt ezután a társulati alap

szabályok megalkotása. Ezen is könny'eu 
átesett a társulat. Radenich János pűsp. 
urad. ügyész igen helyesen azon célszerű 
indítványt terjesztette elő: hogy mintán az 
alapszabályoknak egyszeri felolvasása nem 
elegendő arra, hogy azokra érdemlegesen 
észrevételeket tenni és a netáui hiányokat 
pótolni lehessen, készítessenek el és osz
tassanak szét azok több példányban, a tár
gyalás pedig halasztassék el későbbre, lu- 
ditványa azonban elbukott. Miért? Mert 
az előző napon tartott értekezlet alkalmi 
val az alapszabályok már bemutattatváu 
azokat az ott megjelent többség magáévá 
tette.

Nem ártott volna jiedig az ilyen fon 
tos és annyiak anyagi érdekét oly közel 
érintő tárgyban, nagyobb óvatossággal és 
behatóbb tüzetes tárgyalás után határozni

Káin az alajxzabályok szerint a véd 
gátak részletes tervét készítő bellyei urad 
tőmérnök úr társulati igazgató lett: ezt 
egyáltalában helyeselni nem lehet, mert 
ellenkezik a törvény iiit-iitiójával.

Minden védgáti társulatot a választ 
Hiány képviseli. Ennek admiuistrativ kö 
zegei: az igazgat.'., ügyvivő, pénztárunk 
és szertárnok.

A választmánynak műszaki orgánumai 
pedig a mérnökök, tekintet nélkül arra, 
hogy a védgáti munka házilag, avagy p .’ 
dig vállalkozás utján eszközöltetik.

A társulat igazgatója a választmány 
nak jobb keze, lelke; ott van a munka 
színhelyén, vagy ahhoz közel; ő vau bi 
vatva a költségeket utalványozni.

A társulat főmérnöke, illetőleg mérnöke 
vezeti a terv szerinti munkát.

Mindkettő nem snh — hanem coordi- 
uá.lt állásából, a Mimika körüli eljárásról, 
időről időre a  választmány elnökének je
lentést tesz.

Üsszcférhetleu tehát az igázgatúi ad- 
ministrativ állás, a Tőmérnöki inűsziki ál
lással: összcférhetlen pedig a dolog ter
mészeténél íogMi. dacára annak, hogyaz 
alapszabályok ezt c inpatibilisnek decre- 
tálták.

1 ovábbá igen mostohán bánik az ala|i- 
szabály a kisbirtokosokkal.

Ugyanis az alapszabályban ki van 
mondva, hogy csak 300 kát. hold birto
kosának lehet egy szavazata. Nagyon tor 
mészetes! Hisz köztudomású, hogy az e^ész 
ói teiiileteu. az uradalmakat kivéve, egv 
birtokos sincs, kinek 300 holdnyi árterü
lete lenne.

Ezen kimondott elvnek ceutralisticus 
máza van és az alkotmányos érzülettel 
össze nem fér. Tán csak nem céloztatik 
szándékosan kizáratni az érdekelt intelli
gens osztály oly ügytől, melynél hasznot 
tényező gyan ánt szerepelhetne.?

Nem azt kívánom én, hogy' miudeu 
egyénnek — bírjon az bár egy holdat -  
szavazata legyen: jól tudom, hogy ilyen 
kis birtokosok együttesen választanák kép
viselőt.

De hogy annak ki 100 -150 s több 
holdnyi ártért bir és ezek után ezerekre 
menő ármeutesitési költséget tizet, szava
zati joga ne legyen, már bocsánat oly égbe 
kiáltó sérelem, melyet eltűrni a kisbirto
kosok nem fognak soha, hiába mondja 
most az egyszer a mohácsi „búsó* — csuti 
pák jilati— „halgass és űzess.*

( gyan azért a társulati alapszabályok
nak Radenich János ügyvéd úr indítványa 
szerinti revisióját ajánlja egy szintén ér
dekelt szigeti ártéri kisbirtokos.

Mohács 1 *7 7 . febr. 27.
A mohácsi hölgyek néhánya pár hét 

előtt összebeszélvén, tépést készítettek a 
török sebesültek részére.

A rokonszenves munkában a követ
kező hölgyek vettek részt:

Balogné, llenéné, Bőmné, Bubregné. 
Tormetné, Gállné, llatosné, líerrué, Hu- 
berné, Jczevicsué, Kerékué, Lászlóné, Mi
liőimé, Nárayné, Orzechovszkyué, Preisz- 
bergerué, Pyrkerné, Sereglyné, Seriiné, 
Szabimé, Szlamayué, Temmerné, Treni- 
pacherné, I lleinné és Vargáué asszonyok: 
— továbbá: Balog Mariska és Nina, Ber
talan Erzsiké, Főmet Etelka, Hatos Ma
riska, llornan Irma és Zsóű, Jezovies Krisz
tina, Kramberger Hermin, Kugyeray Gusi- 
tika, Náray Gizella, Spitzár nővérek, Tem- 
mer Ilka és l ,'llein Zsóű kisasszonyok.

Az öszvegyiilt 7 kilogramm tépést a 
múlt héten a budapesti török focousulá- 
tusnak felküldvén egy szép levelet kap
tam, melyben a fokonsul a közreműkö
dők szives ajándékát megköszönvén, köte
lességemnek tartom ezt ezennel tolmácsolni. 
A levél gyenge fordításban igy hangzik:

„ Budapest, 1877. 23/j.
U ram!

Folyó hó 21-ki becses levelére felel
vén, vau szerencsém értesíteni, miszerint 
Mohács nemes hölgyei által az ottouián 
császári hadsereg sebesültjeiuek részére 
felajánlott láda tépést az elismerés élénk 
érzelmével fogadtam.

Megköszönvén önnek tudor ur azon 
fáradságát, melyet ezeu ügyben szives volt 
résztveuni, — felkérem önt, hogy azon 
nagylelkű hölgyeknél, kik ezen jótékony’ 
munkában resztvettek, legyen tolmácsa az 
én és hadseregünk sebesültjei — s sziv- 
beli érzelmeinek.

Fogadja stb. . .
Sermed 11. s. k. 

íokousul.*
E széj) sorokhoz részemről ssak azt 

teszem hozzá, hogy igen örülnék, ha mi; 
nél többször lenne alkalmam a mohácsi 
hölgyek nemes tettei által felkeltett érzel 
meket tolmácsolhatni!

Serli Sándor.



H l V A T ALDS .
-181. sz- P ályádat. Postamesteri 

állomásra (Jörcsönvben (Baranya megye) 
szerződés és 100 forint biztosíték mellett. 
Kvi járandóság 150 frt tiV.etés, 40 frt iro
dai és 960 frt szállítási átalány. A kérvé
nyek barom hét alatt a soproni postaigaz 
igatósághoz intézendők. — Sopron 1877. 
február 20-án. M. k. postaigazgatóság.

H ird etm én y . Pécs sz. kir. város 
tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, 
hogy mindegyik helybeli adózó polgár ki
vonatára. birtokának földadó kataszteri 
lapja hiteles másolatban 12 kr. kiállítási 
díj letizetése mellett a városi adóhivatali 
pénztárban ki zolgáltatni fog. Kelt Pécs 
sz. kir. város tanácsának 1 s77. évi febr. 
lm 21 ti tartott üléséből. Pécs sz. kir. vá
ros tanácsa.

Pécs sz. kir. város l*7ü. évi gyám- 
pénztárának mérlege.

KüveteléM i á lla p o t:
1'7 'i évi dec. végén naplónak bezárásával 

pénztárban maradt készpénz 3 frt 15 kr. 
ls76. évi kimutatás adósok tartozuak tő

kevei 522022 Irt 7>3 kr.
l'Tö. évi kimutatás adósok tartoznak ka 

matokkal 4045 frt 2* kr.
Ulamkötlevelekben s sorsjegyekben vau

nak 83323 frt lő kr.
K ö v e t e l é s i  á l l a p o t 

nak ö s s z e g e  409394 frt 17 kr.
Tartozást! á l l a p o t :

1876. évi kimutatás szerint árvák követelnek 
a Kamatozó tőkét 105825.53

ib Nemkamat, tőkét 135838.29 
le Kamatokat 2603.37
|d Kezelési dij címen adósok 

által fizetett hetedik száza-1 
lékből város pénztár nyerj

325142.68

’i f 1 „ kamatot: 875.49|
Allamkötleveleket s sorsjegyeket árvák 

követelnek 83323 Irt 16 kr.
T a r t o z á s i  á l l a p o t u k n a k

ö s s z e g e  408465 frt 84 kr.
K szerint felesleg mint tartalék alap 

f e l v e e n d ő :  928 frt 33 kr.
Kelt Pécsett, 1870. évi december 31-én 

Pirkuer József, gyámpénztáruok.

KiilfmMék
Tisztelettel 'adatjuk a t. c. közön

séggel, hogy e hó elejével uj előfizetést nyi
tottunk lapunkra és pedig március 1-tiil ju- 
tniis régéig számítandó 1 ft. ti? kr. az ér 
regéig pedig 4 ft. 11 kr. előfizetési díjjal.

A . Pécsi Figyelő-' kiadó hivatala.
A ceglédi küldöttség uta

zását Kossuthoz tárgyazandó és Si- 
monyi Ernő által kiadandó röpirat 
március ló-én fog megjelenni. Elü- 
tizetések és megrendelések ezen ha
táridőig szerkesztőségünk által el
fogadtatnak. Egy példány ára 50 kr.

— Tűzesetet jeleztek tegnap délután 
fél egy órakor a városház tornyáról. A 
vész jelzése mindenkit rémületbe ejtett, 
mert éles északi szél dühöngött az egész 
város felett. Az aggodalmak azonban el 
oszlottak, mihelyt köztudomásúvá lett, hogy 
a tűz a város területén kívül vau. I gyanis 
Pirkuer J. városi gyáuipénztárnoknak az 
Ignác kút mellett levő szőllőjébeu dolgo 
zott napszámosok eléggé meg nem róv- 
ható vigyázatlansággal közvetlenül a prés 
ház mellett raktak tüzet. A szél valaho
gyan felkapott egy iiszköt s a présház 
zsindcles tetejére hordta azt. A tető ki 
gyilkolását csak akkor vették észre, midőn 
már minden mentési kísérlet hasztalan volt 
s igy a szép présházat rövid idő alatt 
teljesen elhamvasztották a szél által hatal
masan élesztett lángok.*"

-  .1 nem rég alakult pécsi „ Petőfi 
kör- holnap (vasárnapi délután 2 órakor 
a hét fejedelemhez1* címzett vendéglő első 
emeleti nagy termében első s egy
úttal alakuló közgyűlését tartja. A kör 
célja: az önképzés mellett, a hazafias szel
lem fejlesztése s istápolása, s igy megér
demli városunk fiatalsága részéröl a szük
séges figyelmet és érdeklődést.

— A magyar ruha-viseletet — mint 
több vidéki lapban olvassuk - kezdik or
szágszerte ismét felkapni. Ismerjük már 
ezt a szalmatlizet. Különben Pécsett semmi 
jele, hogy ily irányú mozgalom megindul
jon. Itt oly hangadók vannak, kiknek leg
kisebb gondja is nagyobb, mint sem hogy 
nemzeti irányú mozgalmat indítsanak. „Sze
gény ördög* meg hiába kezd valamit, 
mert — kinevetik. .Mágnásbál! menyecske 
bál!!! szegény-legény bál!! Clique, claque, 
frack, lack ! No ezekhez már aztán értünk.

— A helybeli rendőrség egy tisztvi
selőjéhez beállít egy polgár s igy kezdé pa
naszát: „Tekintetes ur! igen nagy bajom vau 
kérem segítsen rajta.* „Hát mi baja van ?“ 
kérdé ő „Hát bizon kérem alásan tek. ur, 
egy gazember a feleségemhez kapott. — 
„Na kedves barátom* felele az „azon a ba
jon én nem segíthetek.* „Nem is kívánok 
én egyebet* mond a panaszló „csak hogy 
hivassa maga elé azt a gazembert s kér
dezze meg tőle, ha eltudja-e mondani a 
tiz parancsolatotV* „Kedves barátom* fe
lel az élces tisztviselő, azt én nem teszem, 
mert én magam sem tudván a tiz paran
csolatot, nem tudnám megítélni, ha ő azt 
jól moudja-e. hanem menjen el a papjá
hoz ezen kérésével, azt az embert nem 
csalhatja meg, mert az tutija a tiz paran
csolatot.*

— Midón — fájdalom — annyira 
emlegetjük kereskedelmünk és iparunk 
pangását s zilált anyagi viszonyainkat: 
nem lesz érdektelen tudni, hogy itt Pé

csett a múlt évben összesen 37 csőd lett 
mondva.

— Időjárásunk noha csak március 
elején vagyunk — java aprilisinek mond
ható. Folytonos szél közt. majd permete
zik. majd esik. majd pedig hópelyhek szál
lingóznak. 4 nap óta fagyponton áll a hév- 
mérő. Fsak itt-ott verőfényes rövid időkö
zökben enged egy kissé a csípős hideg. 
A gazdák ez időjárásból a tavaszi fagyok 
elmaradását remélik. Adja isten, hogy ne 
csalatkozzanak!

— A pécsi zenegyelet által rendezett 
ez évi első kamarai hangverseny február 
25-én szép számú, nagyobbrészt zeneértő 
közönség előtt tartatott meg. A múlt heti 
számunkban közölt programmban érintett 
verseny darabok előadása kitűnő volt, a 
közönség tapsaival és elismerésével nem 
fukarkdott. Ezúttal a zeneegylet, kivéve 
a szívességből közreműködött líettelheim 
Janka kisasszonyt, saját erőivel lépett a 
versenytérre. A zeneegylet terme majdnem 
egészen megtelt, és ülőhely már alig ma
radt rendelkezésre.

— „4 pécsi nőegyletnek 1877 éri ja 
nuár 28-án tartott tisztújító közgyűlésében, 
3 évi időtartamra mint legtöbb szavazatot 
nyertek közül, lielloberg Ottilia, Bruuuer 
Teréz, Frank Katalin, Gindl Katalin, 
Itainpl Magdolna Kovácsics Teréz. Hegyessy 
Kandin.Dulcz Mari, Lakits Magdolna.Kant 
maiin Nándiimé. Kittel Berta, Likl Ka
talin, Magyarli Róza Mészáros, Anna. Neu
mann Ludovika, Német Katalin. Moro- 
uetz Karolin, Stirliug Mari. Szontág Herrnin, 
W eidinger Katalin. Jobszt Jozefa, Forrai 
Mari és Tallián Mari úrnők leköszöuete 
után. választmányi taggá következő úrnők 
választattak meg: u. m. Aidinger Helen, 
Angyal Tekla, Baldauf Paulin. Billitz Leo
nóra, özv. Blauhorn Teréz, Blauborn Júlia, 
Bubreg Antalné. Czvetkovits Jozsefa. Da- 
nitz Mari. Dischka Matild, Erretb Teréz. 
Fekete Irma, Fereuczy Ilka, Förster Adél 
Friedrich Antónia, Grünhut Adél, Gutmanu 
Regina, Haksch Etnilué, Haidecker Auua, 
Hilcser Ágnes, Jeskó Matild, Johann Jú
lia, Kaufmann Eleonóra, Kisági Matild, 
Kis Eleonóra. Kovácsics Mari, Krasznay 
Mari, Kínul Amalia, Lammer Róza, Littke 
Berta. Maleter Ernesztin, Mendl Matild. 
Pasitzky Paulin, Pintér Teréz, Ratkovits 
Mari, Rath Teréz, Reeh Kataliu, Riegl 
Karolin. Rupprecht Karolin, Rziha Jeauette, 
Schwartz Kataliu, Scüaurek Karolin, Scbul- 
hof Róza, Scholcz Klára, Szeéh Teréz, 
Simoufay Mari, Vachauer Júlia, Valentin 
Ottilia. Vész Mari. Virtl Amalia és Zeis 
Mari. Kaufmann Nándor egyleti titkár.

A pécsi ze reegyleti ll-ik  kamarai 
hangversenynek, mely március 4 én délu
tán 5 -5  ig. az egyleti helyiségben (Oert- 
zeu féle házban) tartatik, míísorozata: 1. 
• Kiáltott (op. 18. nr. 5.) Beethowentől, 2 
hegedűre, 1 mély hegedűre és I gordon
kára: Előadják Jaksclt, Ilonig, Fserny és 
Zoller urak. 2. I ’nnepi induló, zongorára 4 
kézre, szerzé Liszt Ferenc. Előadják: 
Gríinhuth Adélé urhölgy és l’rcuss Adóit 
ur. 5. „Loreley* dal Liszttől és „Widuiung* 
Schumanntól, előadja Jeszenszky Sarolta 
urhölgy. 4. Göncért Práhtdium Lickltől, 
zongorára, hegedűre és harmóniámra, elő
adják Schwarz, Jaksch és Zoller urak 5. 
Trió (op- 15. Nr. 2. G. moll) Rubinstein 
tői. Előadják: Jaksch, Zoller és Sclnvar* 
rak.

Színházi hírek. Mintha va'ami 
gonosz daemon intézné a mi színházunk 
sorsát. • biik ős panasz, jaj veszek lés úgy a 
színigazgató, mint a közönség és a színé
szek részéről. Melyik-melyiknek mi a pa
nasza, az képzelhető. Az igazgatónak nem 
eléggé „teltek” a házak, a színészek ki 
selib nagyobb bozzádásokkal ugyanezt táj
ialják, a közönség legnagyobb része pedig 
a mostoha időket nem akarván ürügyül 
felhozni, a játékrend rósz megválasztásá
nak tulajdonítja a „ház ürességét* stb. stb. 
Kiknek panasza indokolt, azt hamarjában 
meg sem lehet mondani. Elég az hozzá, 
hogy színházunkban nem állnak rendén a 
dolgok, mit a színi bizottság is észrevé- 
vén, c permanens hajon azáltal vél segít
hetni, ha a színház ügyeit egészen kezébe 
veszi s illetőleg, ha azt a Székesfehérott és 
és Aradon alakult sziui bizottságok pél
dájára kezeli. E célra való módozatok meg
állapítására — mint értesülünk — legkö
zelebb gyűlést tart a színi bizottság. Fsak 
aztán dugába ne dőljön e szép terv a köz
ügyek ellenében tapasztalható Ugybuzgó- 
ság és közreműködési kézség hiánya miatt. 
Ez az egyik hir. A másik az, hogy múlt 
kedden kitűzött s a kardaluokok javára 
tartandott „Lucia* cimü opera a primo- 
donna elrekedése miatt nem lévén megtart
ható: Schiller „Haramiáit* vették elő, mely
nek meghallgatására azonban csak I4-eu, 
mondd tizennégyen váltottak jegyet s igy 
az előadás — a mi itt már évek óta nem 
történt meg — „közönség hiánya miatt* 
megtartható nem volt. Ezek után felemlít
jük a közdudomásul vétel kedvéért, hogy 
e hó 7-én Ferency Józsefnek „Ludas Ma
tyi cimü tündéries, énekes boltozat, Lovászy- 
nak a „Saintropezi úruő, vagy a méreg
keverő, Faludy Antalnak pedig ma (szom
baton) az „Ármány és szerelem* cimü drá
mával lesz jutalomjátéka.

— A pécsi nö-dalegylet és dalárdának 
vasárnapi (febr. 25.) estélye igen sikerült, 
annál inkább meglepő volt a nagyszámú 
részvét a közönség részéről, miután ez es
télyt megelőzte a kamarai hangverseny, 
bizonysága ez annak, hogy a pécsi közön
séget a zene és dal nem fárasztja ki, mert 
annak nagy kedvelője, csak igényeinek 
megtélelő legyen. Az első dalestély sikere 
és a közönség elismerése biztosítja a be- 
következők sorsát is.

— Egy bukott nő öngyilkossága, licnd- 
őrségüuktől vettük a következő hirt: A

helybeli kigyó-utcai demi momle uak egy 
Kovács Vilma nevű hölgye csütörtökön 
reggel 3 órakor öngyilkossági szándékkal 
körülbelül 5 deciliternyi választóvizet ivott 
meg. A bevett folyadék annyira megtá
madta testszervezetét, hogy a nemsokára 
érkezett orvosi segély már nem menthette 
meg. Iszonyú kínok közt még vagy 14 
óráig élt, mig végre a halál megkönyörült 
rajta. Tettének indokát nem tudjuk.

Az 1878-ik évben itt Pécsett tar
taná') dalár-ünnepély az ugyanazon időre 
eső párizsi közkiáilitás miatt — mint hall
juk — valószínűleg elhalasztatni fog az 
utána következő esztendőre. E tervet csak 
helyeselnünk lehet, mert az ez időben való 
megtartása előreláthatólag sokat szenvedne 
azon körülmény által, hogy az „utazható* 
közönség jó nagy része Párizst keresendi fel.

— Halálozás. Kővetkező gyászjelentést 
vettük: Szomorodott szívvel tudatják ut. 
Főző László botykai ref. lelkésznek február 
hó 19-én esti 8 órakor 43 éves korában 
történt gyászos kimultát: szeretett neje: 
Mészöly Eleonóra, s gyermekei: Ilka, Ma
riska, Eleonóra, László, Sándor, Jenő és 
Jolán. Valamint kesergő édes anuya Szé
les Mária, ugyszinte: Mészöly Sándor ref. 
lelkész özvegye és kedvesei. IlUit tetemei 
febr. hó 2l-éu délután 2 órakor temettet- 
tek el. Az élte delén családjára nézve na 
g>ou is korán elhunyt férfiú a független
ségi pártnak haláláig hű és rendithetlen 
tagja volt, tisztafénvii hazafisága, művelt
sége és megnyerő külmodora az egész vi
dék értelmiségének közbecsülését és szere- 
tetét szerzé meg neki, mit jelenlétével a 
temetésen politikai elv, vallás és nemzeti
ség külümbségenélkül tanúsított. Áldás és 
béke lengjen hamvai felett1

— Kimutatás. A pécsi joghallgatók 
ez évi január 13-án tartott táucvigalmáról 
a bizottság a következő kimutatást teszi 
közzé. Bev é t e l :  Családjegyekért befolyt: 
398 frí., személyjegyekért: 421 frt., aján
dék: 235 frt. és 3 db. arany, felUltizetés: 
201 frt. és 2 db. arany, — A „pécsi jogász 
segélyegylettől* kölcsön: 20 frt. Összes 
bevétel 1275 frt. és 5 db. arany. — K i a 
dás.  A bálra fordított kiadás: 853 frt.
4 kr., a jogász segély egyletnek visszafize
tett kölcsön 20 frt.— Összes kiadás: 873 
frt. 4 kr. - A bevételből a kiadást levonva, 
marad a tiszta jövedelem: 401 frt. 96 kr. 
és 5 db. arany. — A t. ajándékozók nevei: 
Cseh Sauska Maria 5 ft, Cherny N. 5 ft, 
Delimauich István 10 ft, Deutsch Lipót
5 ft, Erretb ügyvéd 5 ft, Kovács Zsigmond 
pécsi püspök 20 ft, Koszits Szilárd 5 fi, 
Kosza Ferenc 5 ft, Molnár József 1 ft, 
Németh József 5 ft, N. N. 10 ft, N. N. 1 ft, 
Pucher Vilmos 3 ft, l’ucher József 5 11,
l)r. Pollák János 3 db. arany, Br. I‘ran
dán Gusztáv 20 ft, Burmáim Károly 3 ft, 
Rang Antal 5 ft, líáth Iván 5 ft, Siskovits 
Tamás 30 tt, Szömörits Simon 2 ft, Schell 
Antal 3 lt, Sebedéi Béla 5 ft, Gr. Somsieh 
Imre 20 tt, Simon Zsigmond 3 ft, S/.eiue- 
lits Ferenc 5 ft, pécsi takarékpénztár 10 ft, 
Vojnits Lukács 10 ft. Szemző Vojnits Jó
zsefit 10 ft, Vojnits Olga 5 ft, Vojnits Sán
dor 5 ft, Zsolnay Vilmos 5 ft. Összeseit 
235 ft, és 3 db. arany. A t. felülfizetők 
nevel: Aidinger János 1 db. arany, Dr. 
Bors Emil 2 tt, Czvetkovits Gyula 2 ft. I)r. 
Dacmpf Sándor 2 ft, Egry József 3 tt, 
Egry Bélái ft, Förster Béla 8 ft, Gr. For- 
gách Béla 3 lt, Folly Józset •> tt. fekete 
Mihály 2 ft, Gruber Ferenc 5 ft, Galamb 
Gyula 2 ft, llauer Franciska 5 tt, id. Je
szenszky Ferenc 50 ti, Kisfaludy István 
2 fi, Dr. Kphárics Károly I db. arany, 
Krasznay Mihály 2 ft, Dr. Lukács Átlóit 
2 ft, Dr. Loncsár Józset 3 ft, Likl János 
2 ft, Major Béla 7 ti, Dr. Mutschenbacher 
Viktor 2 ti, Nádosy Kálmán 5 ti, Nyers 
Lajos 2 ft, Percei Miklós 5 ft, Plainer La
jos 5 ft, Ráth Zsigmond 50 kr, Scy László
1 ft, Szily László 27 ft, Zsinkó István 2 ft, 
Sehönherr Mihály 2 ft, Dr. Szeredy József
2 ft, Sziebcrt Nándor 2 ft, Skublits Mihály 
10 ft, Szikszay János 2 ft, Dr. Sehatirek 
Bódog 2 ft, Tibiásszy József 7 tt, \ ojuits 
István 8 ft, 5o kr. Összesen 201 ft. és 
2 db. arany. Mely ajándékozók és felülfi- 
zetőknek a „pécsi jogász segély egylet* 
nevében a legőszintébb köszönet nyilvá- 
nittatik.

— Az idei tavasz kezdete. Egy angol 
természettudós: Harrison Weir, azt állítja, 
hogy az idei tavasz már beköszöntött, még 
pedig febr. elsején. Ó roppant adathalmazt 
gyűjtött egybe, melyekből kitiiuik, hogy 
a természet életében azon pont, mely a 
tavasz kezdetét jelzi, az idén február el
sejére esett. Az állat — és növényvilág 
teljesen igazat ad Weirnek. íme néhány 
példa : Február l én látta az első lepkét, 
c hó 6-án az első darázsrajt, 12-én nagy 
mennyiségű méh düugiesélt, nem is tekintve 
a sok legyet, úgy szinte a szunyograjokat. 
A rózsák már több helyütt kinyíltak stb. 
Egyszóval az idei kalendáriumok hazud
nak.

— Szeget szeggel. Berlinben egy fiatal 
pár hazajővén az esküvőről, jó kedvvel 
látott hozzá a nászebéd elköltéséhez, mi
dőn hirtelen megnyílik az ajtó s belép egy 
öreg asszony, ki az általa vezetett gyer
meket következő szavakkal mutatja be a 
férjnek: _E szegény gyérnek anya a na
pokban meghalt. Most, mint apán, önön 
a sor hogy gondoskodjék róla.* A férj
nek nem volt még ideje magához térni, 
midőn neje kalapot s köpenyt öltve, már 
szó nélkül elrohant. Mit fog tenni? tiipren- 
kedett a megijedt férj, a ki már már hinni 
kezdte, hogy neje nem fog visszatérni 
többé hozzá. Egy kínos félóra múlva azon- 
bau újra megnyílik a nő, kis leányt ve
zetve karján, a ki egy régebbi benső vi
szonyának gyümölcse volt. Az érdemes 
házaspár — mint berliui lapok erősitik —

kibékült egymással, megtartva a /két gyer
meket. „0 tempóra, o mores!*

— Egy orosz ezüst érem van birtoká
ban Kunváry urnák éreragyiljteinényétyeu, 
melyet az oroszok 1849 után a magyar- 
országi hadjárat emlékére verettek. Az 
érem főlapján következő föl írás van orosz 
nyelven: „Magyar-és Erdélyország lecsen- 
desitéseért: 1849.“ — a hátlapon pedig 
ó-szláv nyelven a következő szavak állnak : 
„Velünk az isten. Értsétek meg pogányok, 
és vessétek alá magatokat.*

— A lakások egészséges volt i képezi 
hazáuk szakférfiúinak ez időszerűit egyik 
főfoglalkozását. Sokan számokkal igye 
kéznek kimutatui, hogy a járványokat nem 
csak a posvá iyos helyek, de a nedves 
szobák is nagy mértékben előidézik. Ki
mutatták, hogy Lyonban még nem volt 
cholera, mert a város sziklára van épülve, 
s nincs benne egyetlen nedves lakás. Bi
zony nagyon kívánatos, hogy akkor, mi
dőn az emberek pusztítására folytonosan 
újabb fegyvereket találnak fel. az embe
riség oltalmazására is tegyenek európai 
intézkedést.

— A gáz/orrá tok Pennsylvaniában. 
E nevezetes gázkutakról L. Smith a kö
vetkező hiteles s érdekes d Ágikat közit: 
A legjelentékenyebb gázforrasok Butrer 
grófságban (Peuusylváaiabaa) vaunak, a 
szomszédgrófságokbau levőn kevesbbé gaz
dagok. Ha e vidéken bizonyos mélységre 
lukat fúrnak, nagy erővel gáz áramúk 
azon ki. A legtöbb gázt árasztják Burns 
és Delnmater kutak. Ez utóbbi a legneve
zetesebb. Ennek gázával az egész környé
ket világítják, és fütenek is vele. A kút 
egy magas begyekből övezett völgyben van. 
Iuueu több csövön vezetik el a gázt. Az 
egyik Saiut Joe városáuak szolgáltatja a 
világításra való légszeszt; egy másik egy 
nagy gép hengerébe torkolta és a gépet 
rendkívüli erővel hajtja. Egy harmadik cső 
gáza egy vaskohó ércét széniti, még pedig 
oly menuyiségü ércet, mennyit Pittsburg 
összes nagy olvasztóinak fele. Ismét egy 
másik 3 hüvelyes cső 40 láb magas tüz- 
oszlopot tápiái. E láng oly robajt okoz, 
hogy a hegyek rendülnek belé. Csendes 
éjszakán a láng zaját 15 (angol) mérfóld- 
nyire elhallani. Mikor télen a környező 
hegyek hóval vaunak fedve, a kút körüli 
táj növényzete teljes virágában vau. A gáz
0 . Wath meghatározása szerint kivált szén- 
hygrogénból áll, elegyesen kevés szénoxvd- 
dal és szénsavval. Világító ereje megfelel 
7 7s gyertyának, Tüzelőereje egyenlő súly 
mellett mintegy 25 százalékkal nagyobb 
a jó kőszénuél. A mi e gázkutak tartamát 
illeti, azok már tizenkét éve árasztják tar 
talmit kát anélkül, hogy megfogyatkoztak 
volna, eddig ipari célokra nem igen ak
názták ki e kutakat.

— t'j gyapot-növényt fedeztek fel
nemrég Egyptomban, a melyről szakértők 
azon nézetben vannak, hogy pár év alatt 
valóságos forradalmat fog előidézni az 
cgyptomi gyapot termelésében és üzletben. 
Bttssi Jakab alexandriai osztrák-magyar 
kereskedelmi ügynök érdekesen Írja le az 
uj gyapot felfedezését és eddig elért ered 
uiényét. A/, uj növény Egyptom belsejében 
Mcnutia kerületben mintegy két évvel eze
lőtt fedeztetett fel a többi gyapot növény 
közt s legott magára vonta a tulajdonos 
figyelmét eltérő alakja és számosabb gya- 
potliüvelyei által. A tulajdonos legott el 
szigetelte az uj növényt a többiektől s gon
dosan kezdte ápolni; az eredmény arról 
győzte öt meg, hogy az uj növőnyröl nyert 
gyapot a közönségesnél sokkal jobb minő
ségű s hogy Egyptomban misem gátolja 
nagyban termesztését. Az. uj növény kitű
nősége csakhamar átalános elismerésben 
részesüli oly annyira, hogy a nyert magot 
a tulajdonos l2 egyptomi aranyon adta el 
ardebenkint, inig a közönséges gyapotmag 
ardebje sohasem drágább í aranynál. Az 
uj gyapot némelyek szerint Brazíliából 
eredt, mig mások a közönséges gyapotmag 
keverékéből eredettuek tartják. Termékeny 
sége igen nagy s 15 -50 hüvelyt hoz ren
desen. mig a közönségesnél legfelebh 25 35
hüvely található.

Nyilvános köszönet. Alulírott igaz
gatótanács kedves kötelességének tartja : 
Nrn. Kovács Zsigmond pécsi püspök urnák 
25ft, a Ft. káptalannak 7)0 ft. és ngs. Feszti 
Karoly kanonok úrnak 5 ftnyi szives s 
nagylelkű segélyezéseikért, melyeket az első 
pécsi betegsegélyzö és temetkezési egylet 
javára tettek — ezennel hálás köszönetét 
e helyütt is nyilvánít aui.

Az igazgatótanács.

K öszön et.
Azon őszinte részvétéért a sz.-lőrinci, 

szigetvári és vidéki értelmiségnek, melylyeí 
nt. Főző László botykai ref. lelkész ur te
metése alkalmával a gyászoló család fáj
dalmát enyhíteni kegyeskedett, hálás kö
szönetét moud a bánatos özvegy uevében.

Bátory István 
lelkész.

Rövid liirek.
— Az 1878-ban Párizsban tartandó 

nemzetközi kiállításban Magyarország is 
részt fog venni. E célból tanácskozott m. 
bó 26-án Budapesten egy a fbldm. ipar
és keresk. miniszter által egybehívott en- 
quette, megjelölvén egyenkint a kiállítási 
programmban foglalt azon osztályokat, 
melyekben Magyarország versenyképesen 
részt vehet a kiállításon.

— Mégis csak hamis az ánglus. Leg
közelebb 20.000 bibliát küldöttek Angliá
ból az orosz hadsereg számára, mintha 
csak azt akarták volna mondani: imád
kozzatok, hogy kisértetbe ne essetek.

— Mitliád pasa vis>zj'ii\ávira alá 
írási iveket köröztető -k Konstantinip 4y 
bán, melyek már is SUJkU nevet tártál 
utaznak.

— Nem uúud arauy ami fénylik. A Irán 
eiák ismét feltaláltak egy uj arany nemet, 
mely' réz, ón, salmiak, mész és borkő mes 
terséges keveréke, azt mondják különb 
lesz a talmi aranynál is, de hogy arany 
nem lesz annyi bizonyos.

— Aristokratikus mozgalmak. V bécsi 
kutyabarátok — kik is lehetnének azok 
mások mint az aristokratia hóbortos tag 
jai — elhatározták, hogy kedveltjeik szá 
mára egy intézetet állítanak fal Hietzing 
ben hol a kutyamlivés/.et minden ágábao 
tanfolyam uvittaíik. A tanoneok teljes el
látására is felvétetnek, avagy csak mint 
bejárók vehetnek részt a leckeórákb m. Az 
intézet alapitó tagjai közt csapi grófok 
és bárók vannak. (Aztán imal j i  valaki, 
hogy a mai aristokratiáuak nincs lé joga.

— Gyémánt inenyekző. Sopron-ui> 
gyében Maubeimir József uéptauitó a a l 
pokban töltötte be 102 ik évét s ümepdte 
egyszersmind gyémánt lakadalm t J J  éves 
élete párjával R mókával. iE t i< rí ka 
eset, hogy egy néptanító — pl 11 ■ m igyar- 
orszagi-ilyeu mag is életkort ée még.)

Tisztelt Szerkesztő U r.'
Miután a mohácsi olvasó közönség nagy ré

szé azt hiszi, hogy a becses lapja 8. szamában 
megjelent „mohácsi farsangi bohózat -nak én va
gyok a szerzője, vagy hogy annak „szinrehozati- 
laban” legalább is résztvettem, — és érette min
den szóbeli ellenvet isem dacéra utón útfélen „gra 
tulalnak.* . . . : nem ohijtvan id:gen t ilUkkal 
ékeskedni, indíttatva érzem magamat nyilvánosán 
is k jelenteni, miszerint „Ttlald ki" nem en va 
gyök, sőt hogy a kérdéses „bohózat‘-ról — bar 
meséjét mar magam is ismertem volt — annak ol
vasásiig még csak tudomással sem birtam. — íu
mar csak a „próza"-nal maradok....................

Fogadja .Szerkesztő l ’r őszinte tiszteletemet' 
Mohács. 1877. s : ,

az a bizonyos
_____  „Fimrár doktor.”

I H 0  D A Ja 0  Al.

UJ KÖNYVEK.
K a p h a tó k :P é c se tt  V a len tin  K á ro ly
könyvkereskedésében (főtér Oertzcn féle bazbanj. 
Kallay Béni. A szerbek története. 1780—181f» 1 

kötet ára :i frt (10 kr.
Csengery Antal, Deák Ferenc emlékezete 1 frt. 
Kobinyi Lajos, Iparunk. Ára 1 frt.
I)r. Kocli Antii. A dunai tracbit csoport, ara 2 frt 
Harsanyi. Felforditott állami lét, ara fűzve g.Hii 
Magyar országgyűlési emlékek. Szerkeszt • Frak- 

noi Sándor 4. kötet ára :i frt
Erdélyi országgyűlési emlékek szerkeszti Szilagyi 

Sándor 2. kötet ara ;! fr t
Ifj. Neumann Sándor. A kereskedelmi törvény 174.

§-»■ Ára 40 kr.
Gyermek humor, rajzok és jellemző vonások a gyer

mekvilágból. Ára 1 frt.
Jókai M. Szép Mikbal. Kegeny 3 kötet ara .'! frt. 
Kislap. Képes gyermek újság II kötet ara 2.80 
Németh P. A valtóeljaras, ara !)0 kr.
Petőfi S. költeményei 2-ik kiadas fűzve ara 8 frt.

., „ aranymetszés, kötve 12 frt.
.. ., ,. egy kötetben kepes diszki-

adas, kötve 1»> frt. 
„ „ „ 10 füzetben, füzetként 1..V i

Piros mint a rozsa. 2 kötet ara 2 frt <0 kr. 
Porzó tárca levelei 2 kötet, ára 4 fit.
Webard Mario. Barbassu nagybátyám. 1 ír. .,0 kr. 
Bartalus. Zenet0rb.net I. 2 frt 2 ) kr
Markovit'' I. Gyorsiruszat, GabcUberger elvei sze

rint. Példákkal bővített S-ik kiadas 1 rész 80 kr. 
Mayer M. Vozérkönyv az alkotmanyun oktat isa-

ban | ót g,y t r.
Találmányok könyve, ismeretek a kézmü-ipar és 

műipar mezejéről: eddig 10 füzet jelent meg, 
ara egy füzetnek 40 kr.

Schwarz Julius. Die Dalnokritic I. :i ír. 84 kr. 
Illyés Balint. Költemóuyek 1 frt ISO kr.
Mutschenbacher V. jogtanába magyar váltójog 1.2 > 
Verne Gyula. Rejtelmes sziget 2 frt.
Coz Gy. A mytbologia kézikönyve. 1 frt öt) kr. 
Kvassay Ede. Egy világfi albuma 2 frt.

=§ Táburszky és Pnrsch zene kereskedé
sében Budapesten megjelent „Dér Kleine Postilloii • 
induló zongorára szerző: if. Fahrbich Fiilöp. 
Ára tíO. kr.

=§ Gyakorlati tőrük nyelvtanra hirdet 
előfizetés Tettoy Nándor és t. könyvkereskedése 
Szerzője Dr. Erődi Bála vezérfonalat ig r, mely
nek segélyévűi tanító nélkül 33 leckében a török 
társalygó nyelvet megtanulni lehet. Egy kévés 
török nyelveni tarsalygasra elegen lő lehet a 3ó. 
lecke és ez is a munkának célja. Elóf. ara 80 kr.

GABOXA ÁRAK
a f. é. febr. hó 27-én tartott hetivásáron.

L oszt. 11. oszt. Ili oszt. 
Búza 103klg. ft. 11.5J tt. 1124 fi. 11.—
Kétszeres „ „ * 9.4) „ 9 . -  „ —
Rozs „ „ „ 9 . -  „ 8.63 „
Árpa „ „ , 6.40 „ 6.— „ —
Zab „ 7.85 „ 7.40 „ —
Kukoricza (uj) „ 5.40 „ 5.10 „ —

Hajdina 100 klg. ft. 5.90
Széna 7) J* V

Szalma ,  ,  .  1.90

NA®r FÉKÉNCZ
laptulajdonos.

H A K S C I I  E M I L  K I S S  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.
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Hirdetmény.
A Nagyin, m. kir. kőzro. és közlekedési 

Ministerium f. é. Február hó 16-án 476. sz. 
a kelt rendeletével a Baranya megyebeli 
Budapest eszéki állainut 28é'/8 •>•> mért-
föld közti szakaszának 1877—1880 évek-
beni lentartására szükséges kavics előálli-

l’ées sz. kir. \ áros tanácsa részéről 
ezennel közhírré tétetik, hogy a városi 
utakra f. 1^77-ik évben szükségelt kötül- 
beltil lTáJO k. méter kavics, — úgy a király 
utca részbeni kikövezésére szükségelt kö
rülbelül 752 □  intr. mecseki télkocka kő 
előállítása és szállítása f. é. m á rc iu s  
l:ó S-án reggeli IO A rakor a város
ház 2-ik emeleten lévő gazdasági hivata
los helyiségben nyilvános árlejtés és zárt 
ajánlat utján kiadatni fog.

Miről a vállalkozni szándékozók az
zal értesitetuck, hogy az erre vofnatkozú 
teltételeket, és a megkivántatott él kocka 
minták, az árlejtés napjáig Zsilla városi 
főmérnök urnái a hivatalos órákban bár
mikor betekinthetők.

Végre értesittetnek a zárt ajánlat te
vők. hogy erre vonatkozó s kellő biztosi- 
lókkal ellátott ajánlatukat azon kijelen
téssel, miszerint a feltételek ismeretesek, 
az árlejtés napjának reggeli 10-ik órájáig 
a polgármesteri hivatalba beadni ne kés
senek, mintán a netalán később érkezett 
ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

tása iránt ujabhi verseny tárgyalást elren 
(lelni méltóztatott.

Az 1877-ik évben a 285/g—30*/8 mért- 
liild közti szakaszára engedélyezett 440 két 
méteres rakásoknak a nagy-harsányi ba- 
nvábani termelése annak szállítása a villá
nyi vasúti államásig továbbá annak elfuva- 
rozására a monostori vasúti államástól em
lített szakaszra továbbá aprítása és felhal
mozása 3287 frt 50 kr. összeggel.

A villányi kőbányából termelendő 770 
két köbméteres rakásnak a dárdai, és 
eszéki vasúti állomástol a 50* „ mért- 
töld közti szakaszára való elfnvarozása 
aprítása — és felhalmozása pedig 3416 
Irt. 75 kr. összeggel, összesen tehát 1210 
rakás 6703 frt. 57 kr. költség összeggel 
engedélyeztetett.

Ezen négy évi szállításnak verseny 
tárgyalás utánui biztosítása céljából abara- 
nvamegyei kir. építészeti hivatal helyisé
gében P é c s e tt  f. é. m á rc iu s  lió 15-én
délelőtti 10 órakor zárt ajánlati tárgyalás 
fog tartatni. 42. (3—2)

Felhivatnak ennélfogva a vállalkozó
szándékozók, hogy

jnek 10%-nyi biztosi-

Pécs sz. kir. város tanácsának 1877. 
ói i február hó 37-én tartott ütéséből.

P écs sz. k ir . varos ta n á csa .

A legolcsóbb s legjobb lábbelik 3 [
TKMKSYÁlíY MÓRICÉNÁL

kaphatók Budapesten, kerepesi-ut 2. szánt alatti bazárban. 
M i i i g  yek számára:

70 kr.
00 r

1 ft. 70 .
2 „ 20 „
2 ft. 90 kr.

3 ft. — kr.

Papucsok minden sziliben . . . . • • • •
Komóteipők eberlastiu- vagy bőrből . . ■ • • •
Komótcipők eberlastiu vagy bőrből sarokkal . . . .
Fűző topán eberlastinből a legszebb hímzéssel díszítve 
Topánok eberlastinből ruganyhnzóval magas kivágással, rokoko-sa- 

rokkal finom kiállításban
'topánok ruganyhnzóval erős ehagrin vagy borjubőrből, szögezett 

vagy csavart kettőstalppal esős időjáráshoz, tartós
4'. 10— l) X’rak  szám ára:
Topán ebagriu-bőrből jól készítve . . . . . .
Topán ehagrin bőrből finom diszitésii lakszegélylyel, legújabb divata 
Topán borjubőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen erős 
Topán orosz fénymázos bőrből szögezett csavart kettős talppal esős időre 
Topán sálon fénymázos, mainzi bőrből, kesztyű vagy ehagrin szárral, 

legfinomabb hímzéssel . . . . . . .
Párisi féltopán kötésre ehagrin bőrből . . . . . .
( sizma térdig érő vízmentes bagariabőrből háromszorosan csavart 

kettős talppal . . . . . . . . .
< sizma borjú vagy cliagrinbőrből magas szárral s ránccal 
Fiu-topán borjú vagy ehagrin bőrből erősen szögezett kettős talppal 
Leány-topán eberlastinből vagy bőrből lcgtiu diszitésii lakszegélylyel 
gyermekcipők eberlastiu vagy bőrből . . . . . 5 0  krtól 1 tt. 20-ig

Megrendelések postán utánvét mellett vagy az összeg beküldése után gyorsan s 
pontosan teljesittetnek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben kicseréltetik, liész- 
ietes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg.

3 ft. 60 kr.
3 ft. 90 „
4 ft. — „
4 fit. 80 „

4 ft. 80 kr. 
3 ft. 50 kr.

8 ff. 50 kr. 
8 ít. 20 kr. 
2 ft. .">0 kr. 
1 ft. >0 kr.

Birtok liaszonbtTbe adása.
Baranyamegye szt.-lőrinci járásának K is te le k  és Mecske községei
ben a szt.-lörinci vasúti állomástól egy óráuyira,

egy 1300 holdon felüli birtok,
holdját 1100 □  ölével számítva, melyből 8 5 0  hold szántóföld, 2 0 0  
hold erdei legelő, ÍO O  hold rét. a többi tiszta legelő és belsőség: 
mely szilárd gazdasági épületekkel és kényelmes lakással bir. továbbá 
korcsm ált a tási jo g g a l és részben fimdus instruktussal van ellátva. 
O v a g y  8  é v r e  1878. januártól kezdve haszonbérbe adandó.

Közelebbről értekezhetni P é c se t t , Megye-utca 4. sz. alatt a tu
lajdonosnál. 38. (3— 2

al. [ü-
Nem színlelt végeladás!

Miután a rósz üzlet-menet miatt

Hii mi-ezüstá i*u-í»tíí r un ka t
teljesen beszüntetjük, kényszerítve vagyunk pompás china-ezüst-gyartm anyaink tömérdek készletét 

leggyorsabban az előállítási áron sokkal alabb elárusítani. Kísérletül szolgáljon következő ki
vonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kívánatra bermentesen megküldetik.

M é r s é k e l t  ó r a :
azelő tt

drb. kávéskanál 
„ evőkanál 
„ asztali kés 
„ asztali villa 
„ leves szedő 
„ tej-szedő 
„ vaj-szelence

frt 3.50
7.50
7.50
7.50 
5.—
3.50 
5.—

most
ottupán
1.50
■»N0 
•'.KO 
•' .NO 
■i :t«
1.50

azelő tt

1 drb cukortartó zárral Irt 
1 p. gyertyatartó . . „
ti drb kés nyugtató . „
ti „ csemege-villa . „
ti „ kés . „

1 4 .-
8 . —  
5.— 
ti.—

most 
csupán 

8. - 
:s - 
2.70 
•íöo 
2.50

Legújabb kézelő-gomb-garnitura, gépezettel l f t .  Parafa-dugók állat fejekkel 4 0  k r .
Továbbá pompás timlzsak. kávé- és t iea ibrikek, tojás készletek, fogpiszkáló-tartók, ecet

es olaj-keszletek és utas egyéb számos cikkek, stb. stb. szintoly meglepő olcsó árakon.
Különösen figyelemre méltó :

ti drb. evőkanál, ti drb. villa ti drb. kávéskanál, ti drb. kés mind a 24 drb. együttvéve elegáns
tokban 2t frt helyett csak 10 frt.

Ugyanaz britanniá-ezüstből, mind a 21 drb. elegáns tokban csak 7 frt.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen eszközöltetnek.

Cím: Preis E., Becs, Rothenthurmstrasse 16.

Weiler Miksa
ftzá llltá si éw b izo m á n y i ü z le te

Pécsett f. évi cetober hó 1 söje óta az ir
galmatok utcájában 6. sz. a. HERMÁN 
V1NCZE ur házában létezik, a hol mint 
étidig — úgy továbbra is — nagy válasz-

tik™ .aiií. budapesti hen
ger lisztben j^nSIÍiSk
és csomagolóládákban a legolcsóbb árak 
mellett tartatik. — A u. é. közönség kii- 
löuös figyelmébe ajánlom még a n g o l -  
p o n y v a - ra k tá r o m a t, melyek kitűnő 
vízmentes minőségűek és a mellett mi (len 
más némíi ponyváknál olcsóbbak.

12. (1 2 -2 )

1536
1877

Hirdetmény.
Alulírott részéről ezennel közhírré té

tetik, hogy Pécs szab. kir. város tanácsá
nak f. évi 1536. számú határozata folytán 
a városi közönség erdejébeni vadászati jog
nak f. évi március hó 15-től kezdve, három 
egymás után következő évekre leendő ha- 
szonbérbeadása iránt f. évi m&rciu hő 4-ik 
napjának délelőtt 10 órakor a gazdasági 
hivatalban nyilvános árverezés tartatni fog.

A feltételek alulírottnál mai naptól 
kezdve, a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Kelt Pécsett, 1877. évi febr. hó 24.
L ech iier  R y iiln .
megbízott tanácsnok.43. (1 -1 )  ____________

t - s M M E M m M M M g i j g  
dac '3 r.r CdTBMl IHH'I'IW IIH— M B M am aat

A i)(Vs-l)aranyai központi t-akarókpénztár 
liitídtulajdoiiosok egylidr

f. évi március 11-én délelőtt 9 órakor tartamija az intézet helyiségében rendes évi

ö s s z g 3 T “C 5 L l é s é t
a melyre a tisztelt tag urak ezennel meghivatnak.

50kros bélyeggel és az

A p ées-lu ira n y a l k ö zp o n ti ta k a r é k p é n z tá r  
ig a z g a ló sá g a .

Blauhorn Antal
ez évi vállalati összeg .
tékával vagy készpénzben, vagy elfogad
ható értékpapírokban ellátott zárt ajánla
taikat legfeljebb március hó 14-ének déli 
12 órájáig alulirt hivatalnál benyújtsák.

A részletes kimutatás és szállítási fel
tételek alulirt hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban megtekinthetők.

Baranyamegyei kir. építészeti hivatal, 
Pécsett, 1877. évif' bruár hó 33-én.

47. M 1) igazgatósági elnök.
A z ö s s z g y ii 1 é s t á r g y a i : 

ai Az igazgatósági bizottmány jelentése.
|() Az igazgató és számvizsgáló bizottmány megválasztása, 
e) A hitel legnagyobb és legkisebb összegének raegéllapitása.

W8*

A siklósi takarók- ós hitelegylot
f. évi n iá r t ii is  4-én d. e. 10 órakor az intézet helyiségében tartandó

rendes közgyűlésére
a t. e. részvényesek az alapszabályok 49. § ára való figyelmeztetéssel, meghivatnak.

X a p i r e n d :
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése.
2. A mérleg előterjesztése és az osztalék megállapítása.
3. A felmentvény iránti intézkedés.
4. Három felügyelő bizottsági tag választása.

Siklós, február 13-án 1*77.
;jl i.i—3) V a jd a  . l ú iios. elnök.

r -.-é v ~ k v~ a  V- p é  *m |||||||F ^"V  ^  ♦ ó j K V F  sy*y i|

Kőszén eladás.
Pécsett: P R M 'K  V. által bérlett P é e s - b á i iy a te le p e n  f e k v ő

n ie/.ö i kőszénbányából általánosan mint legjobbnak elismert kőszenet, köve 
mellett ajánljuk:
A te le p  h e ly én  (.lauka-akna)

vagy B á n y a -v a sú t i á llo m á so n :

v a sg y á r
tkező árak

darabszén
vegyesszén
fűtőszén
kovácsszén

• i Kr.
A.)
20
24

I’é e se tt  h á zh o z  á llít
darabszén . . . 45

. . 35

va :
kr.

vegyesszen 
fűtőszén . 
kovácsszén

50 kilogrammot (egy v. mázsa) számítva.
Megrendeléseket elfogad az a lu l ír o t t  Ig a zg a tó sá g  és a 

k ö sz é n e ia ilá s i fő iig } n ö k s é g :

HERMANN *  P1ERNIKARSKI
uraknál Pécsett Barátok utcza 4. s. a.

P U l t ' l i  V. gépgyár-, vasöntöde és kőszéubánya

igazgatósága.
(«> i n

4 a * '411111118-^•

„KOSSUTH KALAPOKu

Ajánlom ezennel a tisztelt közönség 
nek. az általam készített ..KOSSI Tlí- 
KALAPOKAT11, oly formán, minőt

K o n h u  tinink
a ceglédi küldöttség egyik tagja által 
Baraccone al Collég noha küldeni sze
rencsém volt.

Kaphatók minden sziliben és gyári 
árakon. 40. (3—2)

Vidéki megrendelések minden pontos
sággal eszközöltetnek. A fejbőséget leg
jobban úgynevezett „szabó-centimeter 
mértékkel11 lehet eltalálni.

Mély tisztelettel
R e in itz  S am u . 

kr.lapgyáros,
Budapesten, IV. Deák-utca 12.

Ajánlom egyszersmind jól felszerelt 
raktáromat mindennemű n e m e z- és 
g y a p j ú  kalapokból a legújabb divat 
szerint és legolcsóbb árakon.

Hórbcadandó lak ház
kerestetik.

A pécsi nőegylet által egy tervezetbe vett 
gyermekkert életbe léptetése tekintetéből 
egy e célra alkalmas helyiség lesz 3 —■ 
vagy több évekre kibérlendő: miért is fel
kéretnek mind azon háztulajdonosok s bir
tokosok. kik itt Pécsett több szobából, tá
gas udvar vagy kertből álló lakliázzal bír
nak s azt haszonbérbe adni kívánják: 
hogy ebbeli óhajukat a helyiségnek az 
egylet részéről leendő megszemlélhetése, 
esetleg a haszonbérleti szerződés megköt-
lietése végett E r r e t b  E m í l i a  egyleti
pénztárnok úrnőnek (Molnár utca 4. sz. a.) 
mielőbb tudomására juttatni szíveskedjenek.

A pécsi nöegglet választmányának 1877. 
február 33-én tartott üléséből

tt. jő - l 1
K a ii fin a ii ii N án d or

egyleti titkár.
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Meghívás.
Az „első pécsi Consum egylet3 részéről 

f, é, a p r il hó H-án délelőtti Jö óra 
kor a liattvu-terembeu tartandó alapsza
bályszerü évi

rendes közgyűlésre,
melyre az egylet minden egyes t. tagja
ezennel tisztelettel megbivatik.

F öbb t á r g y a k :
1. Elnöki jelentés az egylet évi működéséről.
2. Az évi számadás megvizsgálása iránti in

tézkedés.
3. Elnök, alelnük, s a hiányzó igazgatósá»-i

tagok megválasztása.
4. A teendő indítványok tárgyalása.

Kelt Pécse t t ,  1877. febr. 24-én.
47. (1—1 . A* ig a z g a tó sá g .

Sziihad kózből (dadíitik
itj. P o l g á r  J ó z s e f  tulajdonát képező is
kola utcában az 1-sii szám alatt lórii ház. 
Haszonbérbe adatik pedig SZALMÁ8V 
JÁNOS tulajdonát képező cirka 8 hold 
lucernás, és 14 hold rét és szántóföld egy 
évre. \ alamint több ezer sima

szöllö vessző,
u m. muskotály, furmint, burgundi, piros 
dinka. kadarka, portugisi, sárfehér, riz- 
ling, tökös és kéknyelű, 1000 d r b i a  
5  I r t  5 0  krral eladó.

Bővel

45. (3 1)

értesítést adand
idősb P o lg á r  Józsiét

József utcu .1. sz alatt

148
1877

Árlojtósi hird(‘tmöi)v.
A ngym. m. kir. közrn. és közi. min. 

f. évi február Iu5 15-én 18991/1876. sz. a. 
kelt rendeletével a Pécs-varasdi államut 
■4'V»—'»4/» és 8—122/8 mértföld közötti 
szakaszokra 1877—1880. években előálli- 
taudó kavics iránt ujabbi verseny tárgya
lást elrendelni méltóztatott.

Az 1^77. évre előállítandó kavicsa 
következő az 4"/s—64js közti szakaszra 
480 két köbméteres rakás 236:) frt árért.

A s— 10;,/8 közti szakaszra 485 rakás 
3866 frt 47..5 kr. összegért.

A Dt3 s—11- K mértföld szakaszra 156 
rakás 1779 frt, 80 kr. költség összegben.

Ezen négy évi szállítás biztosítása 
céljából f. évi mártius hó 15 én délelőtti 
9 órakor alulirti hivatal helyiségében írás
beli zárt ajánlat t árgyalás fog tartatni.

Eelliivatnak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy 5 ) kros bélyeggel és 
a vállalati összeg 10%-nyi biztosítékával 
vagy készpénzben, vagy elfogadható érték 
papírokban ellátott zárt ajánlataikat mind 
bárom vonalra elkülönítve, melyben az ár- 
leengedés, vagy emelés betűkkel is kiírva 
legyen, valamint a borítékon is kitüntetve 
legyen az, hogy az ajánlat melyik útrészre 
tétetik — legfeljebb f. évi mártius 14. 
déli 12 órájáig e hivatalnál benyújtsák.

A részletes k mutatás és a feltételek 
alulirt hivatalnál a rendes hivatalos órák
ban megtekinthetők. 41. (3—2)

Pécsett, 1*77. évi febr. hó 21-éu.
Baranyamegyei kir. építészeti hivatal.

11 Ó T r á u s  11
Mióta néhány bécsi cég alt.il valódi olasz 

xenehangszerek u. n. iiearin ik  liirdettctnek: lteny- 
telenitve érzem niagamat. a t. c. közönséget csa
lódások és féirevezetéscktil meg.ivandó, közhírre 
tenni, hogy találmányom, az

melylyel jelenleg Párizsban rendkívül sikerült 
hangversenyeket tartanak, kizárólag csak Kiesben 
W itle Kdénél van raktárban s igy a másutt hir
detett gyártmányok csak utánzatai az ón eredetim
nek. Az altalam készített s jól hangolt minden 
ocarinán e gyári védjegy van:

U l  1 8 . D O N Á T I
Imentő E EABRE  BIT 1)R 10

Tisztelettel Giuseppe Donáti
A nyomatott és könnyen felfoghat 1 iskola nyomán 
zeneért ik W  :i(> pere J l t  laikusok pedig né
hány óra alatt a legszebb dallamokat jitszhatjak. 
Az ocarina és hozzávaló iskola gyári ara

I. oszt- II. III. IV. V.___VI.__ VII.
ft. 1.— ft. 1.5;) t t .2. -  It. 2.7)0 tt.3.— f t  4.— ftő .— 
Zongora kíséretre legalkalmasabb az V. oszt. Két 
füzet kotta, nem zeneértők áltál is hasznaiba tó, 
12 darabot tartalmaz egy-egy, a 40 kr.

Ausztria, Magyarorszag s Németországra a 
föbizomanyos

W IT T E  EDE Bécshen
Stadt, vei. Kárntnerstrasse 59.

A szétküldés készpénz vagy utánvét mellett 
is történik. Nagyban eladók arleengedost nyernek. 
Az altalam hirdetett o ariin valódiságának bebizo
nyításául kötelezem magamat a másutt feldicsert 
ocarinakat. darabját 50 krtol 1 ftig adui, az I —VII 
osztalyuakat pedig s százanként még olcsóbban.

24 (10—f)

A

Nyomatott Taizs MihtUyual B.iosett 1877.
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