
Il ik szám.V. évfolyam Pécs, 1877 mártius 17-én.
E lő fize té s i d ij :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szára 15 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger X. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

H ir d e té se k  á ra :
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 iro d a :
Ferenciek utcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhom Antal úr 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 ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály' nyomdájában 

Majláth-tér 22. szám alatt.

Ismét megéltük s ezúttal a hu- 
szonkilencedik évfordulóját azon nap
nak. melytől keletkezett vívmányok 
hivatva lettek volna egy szabad, gaz
dag s müveit Magyarországot terem
teni. ezen évforduló Magyarországot 
az anyagi és erkölcsi siilyedés leg
alsóbb fokán találja, innen II. András 
koráig, midőn az izmaeliták a ke
resztény és magyar rabszolgákat 
ekébe fogva szántatták fel uzsora 
által eltulajdonított földjeiket, már 
csak egy lépés választ el.

Nézzünk körül, mi maradt ugyan 
még fen a márciusi vívmányokból, 
miket a világosi hazaárulás, az op- 
portunitásnak hódoló hazai bölcsészet, 
a zsebelő képmutatás és a hazát 
árulta bocsátó erkölcstelen pazarlás 
még el nem hegedült?

Legfontosabb vívmánya volt a 
márciusi napoknak a nép millióinak 
bevétele az alkotmány sáncaiba; azt 
mondják ezen vívmány máig is 
fenáll.

Fennáll formailag, de lényegében 
meg van hamisítva, az országgyű
lési képviselet nem képvise'i híven 
a nemzet akaratát, még kevésbé kép
viseli a virilismii8 által megmérge
zett megyei és városi törvényható
sága megye vagy város kívánalmait.

A választási visszaélések, a vesz
tegetés. hivatalos erőszak, emberölé
sek , kortesjutalmazások a haza 
költségén, választási jegyzék, 
telekkönyvi, adófizetési s más hiva
talos bizonylatok hamisításai, ezer 
és ezer másnemű bűnök szentesítést 
nyertek, ha a kormány érdekében 
pártjának erősítésére lettek elkövetve, 
a legelvetemedeítebb utón hamisított 
mandátumok igazolást kaptak az er
kölcsi érzetből kivetkőzött a „haza 
bölcsé'-nek nyomdokában járt több
ség által, a választási jog, a szabad 
polgárnak ezen legszebb, legfőbb 
joga félelmes teherré, büntetéssé lett 
átvált íztatva, községenkint százával 
szöktek el a választás elől, mert a 
kormánypártra szavazni lelkiismere
tűk tiltotta, az ellenségre szavazni

félve az üldözésektől — nem 
mertek, hisz annyira ment már a hi
vatal főnökök elvetemedettsége, hogy 
egyenesen megparancsolták aláreu- 

i delijeiknek a szavazást és üldözőbe 
vették azon egy kettőt, kik a pa- 
tancsnak nem engedelmeskedtek.

Megutáltatták a nép egy részé
vel az alkotmányos választási jogot, 
a műveletlen és erkölcsi érzés nél
küli szavazókat baromként megvásá
rolták, nagy contingenst kényszerí
tőitek a szavazásra, de ez még mind 
nem volt elég, tovább mentek a ha
misításban, kikiáltották azon az er
kölcsi Bülyedés fertőjéből merített 
gaz tant, hogy a képviselő nem kö- 

' teles választó kerületének kifejezett 
akaratát tolmácsolni és ba időköz
ben megváltoztatja nézeteit, adott 

I ígérete és programmja ellenére is 
szavazhat, a választókerület pedig 
ezért ötét felelőségre nem vonhatja, 
ezen a becsületérzés és józan ész 
ellenes állításukat az erkölcsileg és 
lelkileg megromlott személyek egész 
szemérmetlenségével hangosan ter
jesztik felbérelt lapjaik által, sőt 
megkísértik a leggaládabb módon 
elrettenteni a választókat annak kí
sérletétől, hogy megválasztott kép

viselőiket adott Ígéretük beváltására 
figyelmeztessék. — Egy szóval a 

I többség a választók megcsalását
I megengedett eszköznek tartja, csak

hogy saját meggazdagodását elér
hesse.

íme a deákpárti kapzsiság a 
márciusi napok legfont isabb vívmá
nyát megli vmisitása által tönkre tette, 
a nemzet már most az alkotmány 
sáncain kívül áll; bitorolja azt egy 
programmszegö szövetkezet, állan
dóan leszavazva azon néhány becsü
letes hazafit, kik a nemzet jogai mel 
lett híven és kitartóan küzdenek.

Nemzetgazdászatilag és politikai 
tekintetben is fontos vívmány volt 
az urbériseg megszüutetése, a birtok, 
a munkaerő felszabadult bikói alól. 
Az adósságmentes szűz Magyarország 
jövedelmeinek és a törvényben ki
mondott közteherviselési elvnél fogva 
általánossá tett adója — pedig igen 
mérsékelt adója segítségével a föld- 
teherinentesitési adósságot eddig már 
törlesztette volna: a volt úrbéres 
birtok jó és célszerű rendezése tör
vény utján és pártatlan bíróságok 
által tagositva értékében és jövedel
mében kétannyira emelhető, a nagy
birtok könnyű és olcsó hitel mellett 
önálló nemzeti bank és földhitelin
tézet közvetítésével felszerelhető és 
jövedelmezővé tehető volt. — Az 
önkénykormány a földtehermentesi- 
tési ügyet felhasználta, kivált Er
délyben a feketesárga érdemek ju
talmazására. az úrbéri váltság ösz- 
szeget sok helyütt a volt földcsur 
javára oly bőven szabta meg, hogy 
az egész megváltott birtok nem ért 
annyit. — Ezen eljárást folytatták 
a magukat nem felelőssé tett több
ségi képviselők a szőllődezsma vált
ság elrendezésében, most már számos 
helyen a súlyosan kivetett szőllő- 
dézsma váltság, mely a megváltott 
szőllők egész értékének kétszeregét 
is teszi, oda kényszeríti a váltságra 
kötelezett népet, hogy szölleit oda 
hagyja, de még ingyen sem kelle
nek senkinek.

Nem kell ismételnünk, mily utón 
svilyesztették a deákpárt és az er
kölcstelen fúzió kormányai az or
szágot az adósságok és deficitek 
örvényébe, tárgyaltuk azt elég bő
ven más alkalommal, tudjuk azt is. 
hogy az Andrássy-Lónyay kor
mány és utánna a többi elfogadta 
azon titkos lekötelezést, hogy nem 
állít fel magyar bankot az osztrák 
bankszabadaiom lejártáig 1877, év 
végéig. A pénzhitel Magyarorszá
gon majdnem a kiéheztetésig meg
szorítva maradt, az uzsora az adó
felemelésekkel fokrul fokra nagyobb 
tért foglalt, nagyobb szemtelenség
gel lépett fel, — a felszabadított 
úrbéri birtok csak csekély kivétel
kép lett rendezve és tagositva, a 
tagosítást a törvény és még inkább 
a bíróságok akadályozták, a külter
jes rablógazdálkodás kimerítette a 
szűz termő talajt, az uzsora és adó 
exekutíók elvitték a haszon és jár- 
mos marhát, a föld értéke egy har
madára szállott le, és most a volt 
úrbéres anyagi tekintetben rosszab
bul áll, mint a robot korában. A nagy
birtok nagyobb részében folyik a 
rablógazdászat, egyik tovább, má
sik kevesebb ideig bírja még ki, 
de annyit látunk mindennap, hogy 
a kis és nagy birtok rohamosan és 
potom árakon külföldiek és az uzso
rások kezeibe megy át.

Mi áll még feun a márciusi na
pok egyéb vívmányaiból V

A nem független, és csak felfelé 
felelős kormány, pénz és hadügyi 
rendelkezés joga nélkül; meghami
sított népképviseleteu nyugvó or
szággyűlés kül és hadügyek, a köz
vetett adók és monopóliumok feletti 
hatalom nélkül, múmiákból alakí
tott felsőházzal; Erdély egyesítése 
külön osztrák törvények meghagyá
sával; a közös teherviselés nem

Magyarország szükségleteire, hanem 
nagyobbrészt Ausztria javára; meg
maradtak továbbá az úri korcsma 
és más regálék, melyek megváltása 
még alkalmat adand ujjabb szöllő- 
váltsági népboldogitásra (?!) — A 
legelő és faizási elkülönítések nagy 
részt megtörténtek, a commassatiót 
majd keresztül viszik az uzsorások.
— A törvénykezés méreg drágává, 
lassúvá és oly részrehajlóvá lett, 
minő még soha sem volt hazánkban, 
a földtehermeutesitést fizetjük már 
vagy 27 évig. de azért a tőke adós
ság nem fogy'. A földhitelintézet 
áll és osztja külcsöneit, ha és a 
meddig lehet, drága kamat mellett.
— Az ösiség eltörlésével járó pol
gári törvénykönyvet a magyrar kor
mány tíz évig sem tudta elkészí
tetni. A megyék és városi törvény - 
hatóságok jogai megherélve, a sajtó 
vétségek feletti eskütt székek önké
nyes miniszteri utasítással megrend- 
szabályozva még fenátlanak, ki 
tudja, hogy meddig?

A vallásszabadság ügye egy 
cseppet sem haladt elő huszonkilenc 
év óta, a polgári házasság feletti 
törvény soha napjára elodáztatott; a 
nemzeti szín és az ország címerjogai
nak sem a királyi palotán, sem a 
határőrvidéken, sem a hazai hajó
zásnál teljes érvényt még nem sze
reztek, a nemzetőrséget, az alkot
mány' biztosítékát eltörölték, a kö
zös hadseregnek az alkotmány vé
delmére felesketését említeni sem 
merik. — Fiume és a magyar ten
germellék i int Mohamed koporsója 
ég és föld közt lebeg, nem tudja, 
hová tartozik. — A bírák úgy mint 
más tisztviselők is a miniszter ke
gyelmétől függnek. — A közel busz 
millió évi subventiót elnyelő vasu
tak úgy épitvék, hogy hizlalják az 
osztrák vasúti vállalatokat.

Elkallódtak biz a szép márciusi 
vívmányok lelkiismeretlen és hűt
len sáfárok kezei között, alig van 
már meg egy egy foszlány belő
lük, de nem vesztek ki a magyar 
nép szivében, a magyar nép jogai
nak feladását soha sem szentesítette, 
jogainak feladására hűtlen képvise
lőit fel nem hatalmazta. — A jog 
meg van, és talán nincs oly távol 
az idő, midőn annak érvényt is fog 
szerezni.

A m a g y a r  p é n z ü g y m in is z 
ter megcáfolja a „K N.“ azon hírét, mintha 
a reutekülcsön második negyven milliójára 
20 millió előleget vett volna fel a Roth- 
schild-konsortiumtól azzal, hogy sem ezen 
sem más konsortiumtól egy fillért sem 
vett fel.

— A k orm án y  a c e g lé d i Kiil-
döttségbeui részvételt hivatalos üldözés tár
gyává tette. Főispáni befolyás folytán al- 
ispáni végzéssel Bárt ha Ferenc ceglédi 
polgármester ellen fegyelmi eljárást indít
tatott meg, mely két vádra terjed, hogy 
t. i. bejelentés és engedély nélkül utaz >tt 
el és hogy a küldöttség költségeit a városi 
pénztárból fedezni nem volt szabad. 
Mindkét vád előre meg van cáfolva, in rt 
szabadságot az illetékes közgyűléstől 14 
napra kapott egyenesen ez ut céljára, mely
ben miut közügyben eljárva a városi köz
gyűlés határozatát teljesité; — a 2700 
frtnyi klildöttségi költség pedig nem a 
városi pénztárból vétetett, hanem azt fel
ajánlotta a volt úrbéres birtokosság azon 
jövedelméből, mely felosztatlan hagyott 
ti*X) hold földből folyik be, ezen föld a 
birtokosság és nem a község vagyona, fe
lette tehát szabadon rendelkezhetett. Ily 
körülmények közt Uldüzteti a becsületes 
embereket azon kormány, mely Lóuyay— 
Kerkápolyiféle embereknek megszavazza 
a felmentést!

— A  szeg ed i ie la ö fcerü le ti
népkör március 4-ki közgyűléséből, felhívja 
az ország összes választó kerületeit, miként 
a meglmkás szélére sodort haza nevében 
szólítsák fel megválasztott képviselőiket, 
hogy a vára és bankügyben a két kormány 
közt létrejött egyezményt, melyből hazánkra 
csak nyomor származik, leszavazva, az ön
álló magyar vámterület s független magyar 
nemzeti bank felállítására törekedni köte

lességüknek ismerjék. (Ajánljak minden 
jóravaló polgárnak figyelmébe.)

.Szatiuár-Y én ietib en  már>
cius 11-én pártkülömbség nélküli népgyü- 
lés tartatott a városi polgármester elnöklete 
és oly nagyszámú részvét mellett, hogy a 
megjelentek a tágas terem és mellékhelyi
ségeiben sem fértek el. — llatároztatott, 
feliratot intézni az országgyűléshez önálló 
nemzeti bank és külön vámterület felállítása 
iránt, továbbá felhívni Boros Bálint, a ke
rület o. képviselőjét, hogy programijához 
híven a bécsi egyesség ellen szavazzon. 
— Ezen fráter ígéretének megtartásáról 
nem akar tudni, kibúvókat keres, jelesen 
azt akarta, hogy indítványozó tanítsa meg 
ötét arra. hogyan lehessen az adott kih él
ményeknél fogva önálló bankot fölállítani. 
—- Megfeleltek néki; többi közt azzal is, 
hogy képviselő ne legyen képmutató.

A z o s z trá k  u. b a n k  t i t k á r a  
közzétette a jelentést a két kormáuuyal kö
tött egyezményről, ez két részre oszlik, az 
első azon pontokat tárgyalja, melyekre 
nézve a két kormáuy változtatásokat kö
vetel, de megállapodás nem jött még létre 
s ennélfogva nyílt kérdést képeznek: a 
másik rész azon határozatokra vonatkozik, 
melyek külön egyezmény tárgyát képezik 
a bank és két kormány közt. — A nyílt 
kérdések legfontosbika az alkormányzók 
kinevezése, az osztrák bank képviselői ha
tározottan kijelentették, hogy ezen követe
lésbe nem egyeznek, mert az elvenné a 
bank önállóságát és azt kormáuyi befo
lyásnak tenné ki. — A 80 milliós bank
adóságra nézve a két kormány abban ál
lapodott meg, hogy a képviselő testületek
nek oly javaslat terjesztessék elő, melynél 
fogva e kérdés — tehát már kérdéssé tet
ték — a delegatiók által döntessék el, mi 
ba nem sikerülne, választott bíróság Ítéle
tére bizassék. V bank képviselői kijelen
tették, hogy a bankadósság kérdésének 
eldöntése előtt az uj statútumokat és ismert 
egyezményi pontozótokat a bank közgyű
lése nem fogadja el. A két kormány ki
kötötte, hogy a baukkülcsöu a banksza
badalom ideje alatt kamat nélküli legyen. 
A bank nyereményéből a mi a ti ul0-ot 
meghaladja, annak fele mindig a 80 mil
liós adósságból leirassék. — A dotatiót 
illetőleg a magyar igazgatóság leszámíto
lási és kölcsönüzletre 50 milliót kap, ha a 
hitelszükséglet nagyobb lenne, a tartalék- 
alapból nagyobb összeget is vehet igénybe 
azon megszorítással, hogy a központi vá
lasztmány által kitűzött határidőben vissza 
kell fizetni. Magyarországon 1878. évben 
négy, a reá következőben három uj bank
fiók lesz felállítandó.

O R SZÁ G G Y Ű LÉ S.
A március 7-én tartottt képviselőházi 

ülésben L ó n y a y  és K e r k á p o l y i  a 
múlt Ulésbeu Ösávolszky által a pestfiumei 
hajógyárnak adott kölcsöu ügyében elleuök 
intézet t támadást erőlködtek meggyengiteni; 
és bár a világos tényeken a védelem meg
tört, a szavazógép ma is sikerrel működött, 
megadván a zárszámadásoknál a felmen
tést. — K u l c s á r  Lajos iuterpellálja a 
közlekedési minisztert: miért nem használ
nak a magyar államvasutuál magyarországi 
szenet? — l’o l i t  Mihály a már hosszabb 
idő óta fogságban lévő Miletics és Jauko- 
vics perének beszüntetése iránt interpellálja 
az igazságügy minisztert. — S i m o u y i  
Ernő pedig az osztrák kikötőben, főleg a 
triesti Llyod hajókon utazó magyar közön
ség személy- és vagyonbiztonsága érdeké
ben nyújt be intcrpellátiót. — A 8-iki ülé
sen csupán a gömöri vasutak garantiája 
megfizetésének tárgyalása idézett elő érde
keltséget. — Március Itt. A kir. kúriánál 
felszaporodott hátralékok feldolgozására 
alkalmazandó pótbirákról szóló javaslat 
végleg elfogadtatott. Miletics ügyében visz- 
szavonván a kir. főügyész a vádat, az 
iratok a bírósághoz tétetnek át. — Felol- 
vastatott a hódmezővásárhelyi függetlenségi 
pártuak a képviselöházhoz intézett kérvénye 
a ceglédi küldöttséggel történt botrányos 
ügyben, melyben a belügyminisztert az 
egyéni szabadság tiszteletbeiuartására kötc- 
lcztetni kérik. Né me t  Albert a kérvény 
mellett felszóllalváu, oly erős érvekkel tá
madta meg Tisza Kálmánt, melyeket ez, 
bár nagyon sebzőleg érintették őt az igaz
ság nyilai, megtompitani képes nem volt. 
Az ellenzék zajos helyeslése és derültség 
között végezvén beszédét, indítványozza, 
hogy a képviselőház a belügyminisztert a 
további üldözések beállítására s az egyéni 
szabadság tiszteletben tartására kötelezze. 
— Március 12-éu tartott ülésben: a ház
szabályok 181. S-áuak megvizsgálása tár
gyában, úgy a napló-biráló és a bíráló 
bizottságba a tagok megválasztatnak. 
T i s z a  K. indítványára, a kis polgári-bar 
gatell peres ügyekben követendő eljárásról 
szólló tjavaslat a naprendről levétetik. — 
Március 13-án. A tőreudiházuak az uzsora

törvényjavaslatra vonatkozólag tett módo
sításai elfogadtattak. — A honvédségi fel- 
szerelési cikkek beszerzéséből keletkezett 
költségtöbblet fedezésére szükséges pithi- 
telről szólló tjavaslat szintén elfogadtatott. 
— A főrendiház is tartott rövid illéseket 
március 10 és 13-án, melyekben Tomhor 
Iván, a képviselőház jegyzője, több az 
alsóbáz által elfogadott (javaslatokat nyúj
tott át.

K Ü L F Ö L D .
I g n a t i c  tfutazásáliak a „Times-* sze

rént, célja.: a conferentia határozatainak 
szentesítését, a hat hatalomtól származó 
jegyzőkönyv, vagy egy Törökország által 
aláirt és a többi hatalmak által ellenjegy
zett okin iuy kieszközlésével elérni. E jegy
zőkönyvben a reformok keresztülvitelére 
két havi határidő tenne kitűzve, mely idő- 
tartam alatt, ha azok életbe nem léptetné
nek, nem kelleue a hatalmaknak együtte
sen eljárni, de a jegyzőkönyv szerént kö- 
teleztetnéuek megengedni egy, vagy több 
hatalom beavatkozását. Oroszország nem 
fogad el egy évi határidőt, kész a béke 
tárgyalásokat folytatni, ha Anglia csak 
részben járul is hozzá, de a dolog siirgetös, 
mert az orosz hadsereg nem maradhat 
tétlenül.

A f r a n c i a  k o r m á n y  pártolja a 
javaslatot, mert közös elfogadásával elke
rülhetni véli a háborút, ü i s i na r k  szintén 
későiek nyilatkozott azokat elvben el
fogadni.

De r b y  lord pedig Suvaloff Oroszor
szág londoui nagy követe előtt kijelentette, 
hogy Anglia teljeséggel semmit, még a 
legártatlanabb jegyzőkönyvet sem fogja 
aláírni s hogy minden erre fordított orosz 
törekvés eredménytelen lesz. Kijelentette 
egyszersmind, hogy .Suvalotfot tartja a cár 
képviselőjének s esak tőle fogad el az an
gol kormányhoz intézett közleményeket. 
Ezen nyilatkozatok folytáu Iguatieffnek 
elment a kedve Londonban látogatást tenni; 
azonban visszajövet be akar tekinteni

Bécsi je,  tisztába akarván jönni Ausz- 
tria-Magyarországgal, mielőtt az orosz se
reg a Prutot átlépné.

A t ö r ö k  m o n t e n e g r ó i  békekötési 
tárgyalások nagyon lassan és nehezen ha
ladnak előre Montenegró követelései olya
nok, miknek ellogadását Törökország köz
véleménye lehetetlenné teszi. A török kül
ügyminiszter tehát főleg Niksicsuek és a 
spizzai kikötőnek átengedését, úgy Mon
tenegró terjeszkedését az álbaniai oldal 
felé ellenzi. A török kormány a kérdést a 
nagytanács vagy parlament elé fogja ter
jeszteni. — A képviselőválasztás Törökor
szágban megtörténvén a parlament f. bő 
19-én fog megnyittatui.

S z e r b i á b a n  Alexiuácot és Xajcsárt 
a törökök kiüresitették, s igy a porta és 
fejedelemség között a rendes állapot helyre 
áll. — Említett városok és Kuyazeváe le
égése által lUd.OOJ ember maradt hajlék 
nélkül. A kormány első gondja lesz ezen 
városok éi 200 falunak felépítését előse
gíteni, s az okozott károkat felvenni.

N á p o l y b a n  mártius 10-éu a török 
consulatuson Mitliad pasa tiszteletére nagy 
ünnepély volt, melyben a Nápolyban időző 
diplomaták, számos szenátor és követ s a 
nápolyi aristocratia előkelősége vett részt.

Az an g o l  m i n i s z t e r t a n á c s a  hat 
hatalmasság által aláirandó jegyzőkönyv 
eszméjét elvben elfogadta, de esak részben 
hiszik, hogy lgnatieff a kifogásba bele 
fog egyezni. —

Oroszországban roppant készülődések 
folynak avégből, hogy még mártius hóban 
egy millió ember fegyver alatt álljon.

A por t a  k i vá l ó  k ü l f ö l d i  képvi 
selői  oda törekedueka nagyvezérnél, hogy 
a porta Oroszországhoz való önkéntes köze
ledés folytán közvetlen érintkezésbe bo
csátkozzék e hatalommal.

£gy  pár szó
a törvényszéki és járásbi- 

résági helyiségek- és fei- 
szerelésökről.

A helybeli német lap március 8-ki 
számában euriosumkép említi, hogy a 
pécsi ügyvédek a szükség által indíttatva 
érezték magukat gyűjtés utján a pécsi kir. 
törvényszék pertára részére egy fali órát 
beszerezni, miután az állam szegénységé
nél fogva annak hivatalhóli lieszerzése nem 
volt remélhető. — Megtörtént, a fali óra 
megvan és nem hivatalos volta mellett is 
mutatja a contumaeia percét.

Bizony szomorú egy állapot az, mi
dőn azon töméntelen bélyegfogyasztás és 
Ítéleti illetékek utáni jövedelemből, mely 
az öszves törvénykezés költségeinek két- 
szeregét túlhaladja, midőn azon a legma
gasabb, elvisclhetlcu fokra Cóigázott adó- 
b ól, melyei a peres, és nem peres törvény-



kezes sujtatik. nem jut néhány forint arra, 
hogy a pertárban nélklilüzlietlen óra hiva- 
talból beszereztessék.

Ezen a tnlságig vitt kicsinyes takaré
koskodás nem áll magában, mert a törvény
szék és péesi kir. járásbíróság helyiségei
nek kibérlésénél ugyanezen szempontból 
volt a kiindulás, ez pedig legkárosabb az 
ügymenetre nézve.

A törvényszéki pertár egy alig négy 
négyszegöles kis szobára van szorítva, az 
ott elbelyzett egy asztalon a pertárnokon 
kivül szorongva irhát bárom egyén, itt 
naponta 3rt—-4* > ügyvéd, vagy segédjeik, 
és több magán fél fordul meg, a jegyző- 
könyvi tárgyalások huzamos írásbeli mun
kát igényelnek, és ezeket ott kell végezni 
szorongva, inig a bárom ülőhelyre már 
két-hároiuaunyi aspiráns várakozik és vá
rakozási unalmában a munkálkodónak fi
gyelmét elvonja. Ily proerustes ágyon azu
tán tessék egy ügyet figyelmesen betár
gyalni, hanem azért az Ítéleti illetéket 
nem szabják ám a pertári szoba nagysá
gához mérve, hanem mentül bővebbeu és 
behajt ják minden felszóllalás dacára irga
lom nélkül végrehajtás utján.

A pécsi törvényszéki pertár egy leg
alább tizenkét négyszegűi térfogatú ter
mit igényel, és ezt a törvénykező közön
ség és ügyvédek, a súlyos adózást te
kintve. illendően felszerelve joggal köve
telhetik. mint ennek más kir. törvényszé
keknél. ’ ' Iául a sokkal kiesebb ligyfor 
galmu k. vári kir. törvényszéknél meg
felelve van.

A telekkönyvi betétek megtekintésére 
rendelt egy kevéssel nagyobb szoba te
kintve annak látogatottságát, tultömöttsé- 
gét irompnytartályokkal és a szükséges 
asztalokkal oly szűknek mutatkozik, hogy 
legalább két annyi tért követel magának, 
a jelen állapotban szó sem lehetvén arról,

hogy valaki egy kivált több Ívből álló 
bonyolódott te’ekkönyvi betétet tígyelme- 
si-u átvizsgálhasson, és magának jegyzést 
tehessen, midőn sokszor a leülésre helyet 
sem talál, sem fogast, melyre tisztessé
ges ember kalapját és felső téli ruháját a 
tulfíilött szobában letehesse.

A telekkönyvi levéltári szoba szlik 
volta dacára is az egyetlen hely, hol az 
ingatlanokra vezetett árverések tartatnak 
meg, ilyenkor sok zor ezen szoba zsúfolva 
\an. leüllietésről szó sincsen, a sokszor 
•'•rákig tartó árverést az érdekelt feleknek 
állva kell megvárni, ha ugyan az állást 
meg nem unjak: nyáron ez árverés meg
tartására az illető bírósági végrehajtó fe
leivel és ügyvédeivel együtt az udvarra 
utusitatik, ez természetesen a bírói tekin
tély nagyobb emelésére (?) van igy, és 
hogy a levéltári szobában elhelyezett tiszt
viselők dolgozhassanak, mert az természe
tes. hogy mig a szobában ott árvereznek, 
addig a/, ottani tisztviselők munkájából 
nagy haszon nincsen.

A törvényszéki levéltár egy emeleti 
szobában talált helyet, ez egyúttal elnöki 
iroda is, a korábbi évekrőli irományok 
egy töldszinti kamara és konyha helyiség
ben vannak letéve, a hányszor egy ily 
iratcsomó kerestetik a levéltárnoknak le 
kell szaladni a földszintre, felhozni és is
mét vissza tenni a csomókat, ezért segít
ség nélkül nem is győzheti a munkát, és 
ugyancsak vas egészség kell hozzá, hogy 
a folytonos légváltozás a meleg szobából 
a folyosókon át a Hitetlen helyiségekbe 
meg ne ártson.

Kzen levéltárban van az irománynya- 
lábok nyitására és csomagolására szolgáló 
kirakó asztal, és egy ütött kopott szék, 
ba az ügyvéd egy percsomagot tanulmá
nyozni akar, ott leülhet, a mennyiben az 
irománynyalábok kezelése az asztalon és 
a kifejtett por nem zavarja stoikus nyu
galmában, de mára másodiknak várni kell, 
mig az első elkotródik.

A törvényszéki bírák ketten ketten 
vannak egy sziik szobácskába heringekként 
bepréselve, a hányszor az egyiknek tanú
kihallgatása, vagy váltó, hagyat ;k stb. tár
gyalása van, szoba- és biró társa a mun
kában akadályoztatik, a felek és ügyvé
dek, ha csak valahol a szomszéd szobák
ból egy egy széket nem requirálhatnak, 
leülhetnek a padlóra. De azért a jegyző
könyvekre megjár a bélyeg!

A fenyitő törvényszék termét helyet
tesítő szűk szobáról, mely a nyilvánossá
got illusoriussá teszi, már szóltunk egy al
kalommal, az esküdtszéki tárgyalásokat 
vendégkép a városi teremben kellett eddig 
tartani, és ott is a városi tisztviselőket 
teendőikben megzavarni, mert az esküdt
szék alakítása, és tanácskozása még egy 
külön nagy szobát igényei.

A járásbíróság helyiségei szintúgy 
nem felelnek meg az ügyforgalomnak, 
az irodai személyzet egymás nyakán ül, 
az egyes aljárásbirák szobái pedig nem 
elég térések, és felszereletlenek.

Ideje volna már, hogy ezen idétlen 
és káros takarékoskodásnak vége legyen, 
mert ez akkora pazarlás a munkaerőben, 
mely tízszeresen felülmúlja a tágasabb he
lyiségek kibérlése és illő felszerelése által 
igényelt költségeket. Tisztességes bírósági 
és hivatali helyiségek mellett nem csak a 
bíróság tekintélye nyer, hanem a munka 
is megzavartatás nélkül vigabban és fi
gyelmesebben végeztetik, csak igy remél
hetnek a hátralékok eltűnését, mi ugyan 
a „szegény államot* ismét sok ezer bélyeg 
és illetékkel felsegélyezné.

Egy ügyvéd.

t a n  u  g  y .

A pécsi tanitócgyletnek e hó 7-én tar- 
t-dt közgyűlése Unncpies hangulattal ment

végbe. A rég együtt volt tagok szívélye
sen üdvözölték egymást s láthatóan tük
röződött a tanítókra mindinkább nehezedő 
viszonyok közt az egyesülés szívós tartós
ságának szükségessége. Ámbár a már évek 
óta dívott részvétlenség az ellenkezőt se,- 
teté, de annál jobban esett ama kellemes 
csalódás, midőn a vidékről is tömegesen 
csoportosult tagok s számos vendég előtt 
az egyesület érdemdús elnöke Warga F. 
ur a megindulásig örömteli kifejezések 
közt az ülést megnyitható.

Az elnök megnyitó beszéde után a 
napirendre tűzött tárgyak kerültek meg
vitatás alá. Először is az Eötvös alap 
gyűjtésére bizottság választatott,mely Pécsett 
és vidékén gyűjtéseket rendez, az üdvös 
cél sikeres előmozdítása céljából a helyi 
lapok tek. szerkesztőségei felkéretnek, mi
ként becses lapjukban helyt adnának azon 
közleménynek, mely a gyűjtés célját fel
tüntetve egyszersmind a nagy közönséget 
szives adakozásra hívja fel.*)

Ezután Schulz I. kép. tan. .a  szem
léleti oktatás mikénti kezeléséről* tartott 
felolvasást. Az e tárgyra vonatkozó gond
dal összeállított kitűnő dolgozat nagy tet
szésben részesült a tagok részéről.

Nem kevésbé érdekes volt Klingen- 
berg J. helyb. izr. tanító „a földrajz taní
tása a népisk. 111. és IV-ik osztályában 
különös tekintettel a helyi viszonyokra* 
című előadása, mely kitűnő gyakorlatias
ságánál tógva a tagokban megragadt) fi 
gyeimet s egyaránt élénk érdekeltséget 
keltett. Az előadó indítványára azon üd
vösnek ígérkező határozat hozatott, hogy 
Záray Ö. által irt, Aradmcgyét tárgyazó 
földrajz mintájára lta' anyamegye föld
rajzának megírásával Schulz 1. bízatott 
meg, melléje egy 3 tagból álló bizottság 
választatott, mely őt e munkában szelle
mileg támogatni fogja.**!

Olvastatott még a könyvtárnok jelen
tése, mely szerint az egylet 165 drb. válo
gatott művel rendelkezik.

Végre a tárgysorozatot több rendbeli 
indítvány követte.

Ily fényes eredménynyel, élénk érdek
lődés,- békés s példás viselettel párosult 
ülések, ha azonnal nem is állítják helyre 
a személyes érdekeknek odavetett egylet 
tekintélyét, még is megóvják jövőre az 
egyesület jó hírnevét nemcsak, de sikere
sen fogják előmozdítani azon morális cé
lokat, melyeket az egylet újabb átalaku
lásával ismételten kitűzött. Adja Isten!

B. Gy.

*) A legszívesebben. Szék.

**) A munka sikerülése céljából e támogatás — 
szerintünk — csak az adatgyűjtési és nem 
a szerkesztési teendőkre lenne kiterjesztendő.

Szerk.

A pécsi katli. legény- 
egyletből.

Városunknak annyi jótékonycélu egy
letei közt bizonyára nem utolsó helyen áll 
a „kath. legényegylet.* Nyíltan bevallott 
célja ugyanis az, hogy az iparos osztály 
erkölcsi és szellemi képeztetését mozdítsa 
elő. — Az iparosok azon néposztályt ke
ltezik, melynek iger. fontos szerep jutott a 
társadalmi életben ; nekik kell a nyers ter
ményeket feldolgozniuk és az emberiség 
szükségleteire alkalmasakká tenniük. Ez 
igen fontos szerep, mert a nemzetgazdaság 
és jóléttel szoros összefüggésben áll. E be
cses lapok utóbbi számaiban volt egy cikk
sorozat, mely a honi ipar szomorú állapotát 
vázolta. Az e cikksorozatban elősorolt oko
kon kivül, melyek az ipar fejlődését és 
felvirágzását hazánkban késleltetik és aka
dályozzák, vannak még mások is, neveze
tesen iparosainknak nem elég képzettsége 
erkölcsi és szellemi tekintetben. Nem bír
nak kellő fogalommal a munka erkölcsi 
és társadalmi értékéről, sem kellő ismeret
tel ahhoz, hogy az iparágat, melyet gép- 
szeriiieg megtanultak, tovább fejleszthessék. 
Ez okozza egyrészről, hogy nem dolgoz
nak kellő szorgalommal, másrészről pedig 
azt, hogy munkáik nem állhatják meg a 
versenyt a külföld ipartermékeivel, s igy 
a honi iparnak nem csak haladnia nem 
lehet, hanem alig teng. Ehhez járul, hogy 
a tehetősebbekkel akarnak az élet örömei 
és szórakozásaiban osztakozni, s igy a 
szerzett uéliáuy krajcárt sem takarítják 
meg; hanem élnek ináról holnapra. Ezen 
akar a „kath. legényegylet* segíteni az 
által, hogy az iparos ifjúságot szabad órái
ban valláserkölcsileg és társadalmilag ké
pezi, s igy pótolja a gyermekkori nevelés 
és tanítás hiányosságát. Az egylet f. é. 
közgyűlésén újólag fölfrisitett erővel kezdte 
meg e cél valósítását, de a nagyobb ered
mény elérésébe/, nagyobb pártolás és rész
vét kívántatik, nagyobb pártolás a közön
ség részéről, nagyobb részvét az iparos 
ifjúság részéről. E végből hangzik e föl
hívás a n. é. közönséghez: pártfogolja e 
nemes célú egyletet és sorakozzék tagjai 
közé; az iparosok ezenkívül hassanak oda, 
hogy legényeik szintén tagjai legyenek 
ezen közvetlenül az ő szellemi és anyagi 
javokat előmozdító egyletnek! Lehet az 
egyletet támogatni vagy évi 2 írttal, mint 
pártfogó tag, negyedévi 50 kr. befizetéssel, 
vagy önkénytes adományok által. Legújab
ban e célra adakoztak: l’erczel Miklós, fő
ispán 50 frt — M. Sláby ez. püspök és 
n.-prépost 50 frt — Nsg. Feszti Károly 
20 frt — llaán József 20 frt — Anker 
Hugó 20 frt — Troli Ferentz 54 frt — 
Girk Alajos 50 frt — Fóliák János 20 frt 
— Zsinkó István 10 frt — Seifritz István 
10 frt — Kóbor Antal 10 frt — Mendlik 
Ágoston 10 frt — főtisztelendő KAzhúnyai

János 5 frt — Károly Ignátz 2 frt — 
Svastics Lajos l.ő Irt, összesen 316 Irt.*

N.
* A kath. legóny-jjf) let oly lug/uerü anyagi 

erő mellett, minőt boldogult Jónás Jo/.set kanonok 
hagyatékából kapott, jó vezet ' '  mellett sokkal si
keresebbel) működhetett volna, el n;m tagadhatják 
az illetők, hogy a szédelgő kór őket is elragadta, 
kopekre és fáklyás zenére sat. többet költöttek, 
mint a miivelődos.e; azért csak örvendhetünk, ha 
az egylet vezetése, elhagyva az eddigi karos ir myt. 
az iparos tiatalsagnak valódi művelődésére szenteli 
tevékenységét. — A pártolás és részvét akkor nem 
marad el. — Hanem a copfot uraim, azt is tegyek 
el őrökre a lomtárba. Szerk.

Különfélék.
— ..4 c e g lé d i k iild öttaég  K o s-  

sn th  I.aj osnál c iiu il rö p ir a t  e 
n a p o k b a n  k e r ü l k i a sa jtó  a ló l  
d íszes  k iá ll ítá s b a n . K o ssu th  b a 
jo s n a k  letr iijobban  le lv e t t  é le tlsii 
a rc k é p é v e l és  h á za  tá jék á n á l*  
á b rá iv a l d ísz ítv e , s z e r k e sz tő sé 
g ü n k n é l m egren d elh ető . Kgy p é l
d á n y  ára  50. kr.

— Mártim 15-dikét a siklósiul; re
formátus templomában is megünnepelték, 
a midőn a lelkész a reggeli isteni tiszte
let alkalmával könyörgésében egy helyütt 
igy fohászkodott: „ . . . Nagy Isten! Né
pek és nemzetek Istene! e mai nap öröm 
és fájdalom emlékének szent napja. Ma 
26 éve a népszabadság három szinii lo
bogói lengettek e vérrel szerzett szent 
haza téréin. Oh! a nemzeti nagy remé
nyek szent napja volt a z ; az ég örömé
ben könnyeket hullatott a sokat szenve
dett magyar nemzet reniéuy virágaira; 
de fájdalom! az öröm hangja, a szent 
szabadság iidv kiáltása sírássá és jajga
tássá, az örömkönnyek pedig a néma fáj
dalom könnyűivé változtak. — Oh mert 
a remények meghiúsulván, az ármány és 
önkény uralma börtön és bitófával jutal- 
mazá a szabadság félisteneit, a lelkese
dést, a liazatiságot, és most nem tudjuk 
fájdalmunkban, hogy a sok jelesek közül, 
kiket gyászoljunk; azokat-e, kik e szent 
haza földében aluszszák a síri álmot, vagy 
azt, ki idegen földön, szent hazája sza
badsága, boldogság s szebb jövője felül 
álmodik?! . . . Atyánk! népek és nem
zetek Istene! hozz ránk vig esztendőt, hi
szen megbünhődte már e nép a múltat s 
jövendőt. . . Mely után buzgóau éne
kelte a gyülekezetsz „Énekes könyv* 
ezen szavait: . . . Áldás, békesség mi or
szágunkban. Megelégedés legyen házunk
ban.

— A tegnapi hivatalos lapban olvas
suk, hogy Salamon Miklós pécsi kir. já- 
rásbirósági albiró urat Kiskőrösre járásbi- 
róvá nevezte ki ő felsége a király.

— Pécs sz. kir. város első kerületében 
városi képviselőül Kisasszoudy József urat 
választották meg 77 szavazattal.

— A .pécsi dalárda“ tagjai, miután 
az orsz. dalárttnnepély itt Leesett a párizsi 
közkiállitás miatt 187s-ik évre halaszta- 
tik, — most azt tervezik, hogy a mondott 
alkalomra kimennek Párizsba bemutatandók 
ott mint a magyarországi dalárdák első
jének előadásait — magyar dalokkal. 
Óhajtjuk, hogy a szép terv kivitelt érjen!

— Helyesen. A városi tanács a tiszti 
orvosokat és rendőrséget szigorúan utasí
totta, hogy.a vérbocsájtással való vissza
élés megszüntetése céljából a vérbocsáj tásni 
jogosítottak névsorát Írják össze — s azok 
lelett felügyeletet gyakoroljanak. Egysz ;re- 
miud felliivatmk a város területén mű
ködő orvosok, ltogy a visszaéléseket eset
ről esetre a ható. ágnál bejelentsék. Nem 
lesz érdektelen tudni, hogy a vérbocsáj- 
tási dijak következőleg állapíttattak meg: 
érvágás üzletben 50 kr. a beteg lakásán 1 
frt, éjjel a beteg lakásán 2 frt; köpil'iaj- 
tás az üzletben 50 kr, a beteg lakásán 1 
frt, éjjel a beteg lakásán 2 frt, — 10-eu 
felül minden köpölyért 20 kr. számítható; 
nadályozás üzletben 50 kr, a beteg laká
sán 1 frt, éjjelen a beteg lakásán 2 frt: — 
a nadályokért a gyógyszertári árak fel
számíthatok. A dijak megállapítása által 
közönségünk ment lesz a zsarolástól. •

— Vigadó (redoate) Pécsett. A na- 
pokban alkalmunk volt egy Engel S. és 
Szántó L. urak által készített terv vázla
tát láthatni, mely méltán megérdemli a 
közfigyelmet. A gonddal és szakértelem
mel készített tervrajz egy olyan középüle
tet mutat, mely eredetileg az országos 
dalárünnepélyre dalcsarnoknak lenne ékí
tendő, olyképen azonban hogy az nyári 
színház, hangverseny- és báliteremnek is 
használható volna. Ezen a rajz után monu
mentálisnak Ígérkező épület egy tágas 
színpadot, szükséges mellékhelyiségeket, 
85 páholyt, 1224 földszinti, 500 karzati 
ülőhelyet és 4—500 állóhelyet foglalna ma
gában. A nézőtér szélessége 22, a hossza 
pedig 28 nieter lenne. Az alapfalak és osz
lopok kőből, a boltozatot és karzatokat 
tart') részek pedig vasból vaunak tervezve. 
E célból Engel úr már alkudozásba is bo
csátkozott a bécsi volt közkiállitás épít
ményi anyagait kezelő bizottsággal. A 
vasiveket és más massiv vasalkatrészeket 
az épülethez innen lehet legjlányosabban 
kapni. A belső berendezést illetőleg még 
lényeges megállapodás nem történt a ter
vezők részéről, mert Engel ur erre vonat
kozólag előbb tanulmányozásokat szándé
kozik tenni a jövő évi párizsi kiállításon. 
Szóval a terv célszerűsége, az építés kö
rülményei és a feltételek — melyekről 
adandó alkalommal tüzetesebben fogunk 
megemlékezni, — biztató kilátást nyújta
nak, hogy egy ilyen városunkban már 
régóta szükséges középület nemsokára fel

fog építtetni. — A tervkészítők je enleg a 
költségvetés összeállításával foglalkozna*. 
Ennek elkészültével az összes tervezetet 
beterjesztik a tanácshoz, melynek feje mal
is méltányló elismeréssel s pártolásának 
megigérésével fogadta az eszmét. Melles 
lég megjegyezzük, hogy ez épület felállí
tása a teendő feltételek uhui Ítélve, arány
lag nem nagy áldozatába kerlilue a va
rosnak.

_ Mint biztos helyről értesülünk, az
aradi szinügv egylet választmánya íelszó- 
litotta Fektér Ferenc dalmííéuekes urat, 
hajlandó volna-e az aradvárosi színháznál 
a művezetői állást elfogadni, minekutána 
pedig Fektér ur igennel felelt, egyhangú
lag műveze t ő i t ek  megválasztotta. Az 
aradi „Alföld* e felett ezeket Írja: „Evá 
lasztáshoz csak gratulálhatunk, mert Fek
tér mint jelleutes gyakorlati ember, szak
képzett énekes és a magyar sziniigy iránt 
is a legjobb akarattal eltelt egyén ismere
tes, ki a választmány higgadt és tapiuta- 
tos ellenőrködése mellett bizonyára meg 
fog felelni nehéz feladatának.

— A zeneegyleti 4-ilc és utolsó kanta 
rai hangversenynek, mely vasárnap már
cius hó 18 átt saját helységében (üertzen- 
féle ház) délután 3 órakor tartatik, meg m ű 
s o r o z a t a :  I. <iuartett (G dur) Volktiunu- 
tól, 2 hegedűre 1 mély hegedűre és 1 gor
donkára. Előadják: Jaksch, Hónig, Csenty 
és Zoller urak. II. „Suite* (E-dnr) Gold 
marktól, zongorára és hegedűre. Előadják: 
Sehwarz és Jaksch urak. 111. Duett, Dá
vid „Lalla-Roukh*-jából. Eőadják: .le 
szenszky Sarolta és Bors Anna urhölgyek. 
IV'. Quiutett (A) Saint-S te n tői, zongorára 
2 hegedűre, mély hegedűre és gór ló ik íra. 
Előadják: Sehwarz, Jaksch, tlőuig, Cserny 
és Zoller urak. Belépti-jegyek az egylet 
tagjai számára GJ kr. uein tagok számára 
1 frt. — A tisztelt tagok kéretnek jegyei
ket a belépésnél átszolgálni.

— A pécsi kir.'járásbíróságnak meg- 
engedte az igazságügyi minisztérium, hogy 
hátralékainak tisztázására napidijjasokat 
alkalmazhasson annyit, a mennyi kell, és 
hogy a hivatal helyiségéül pedig alkal
mas és elegendő szállásról gondoskodjék.
— Ez a városi közig, bizottság felirata 
következtében történt. Egyébiránt az illető 
járásbíróság még semmit sem tud hivata
losan erről.

— A mi gazdasági egyesületünk leg- 
ujabban ismét egy szép tettei adott élet
jelt magáról. Ugyanis megjutalmazott 3 
oly faiskolát kezelő néptanítót — kik e 
téreu buzgóságot fejtettek ki — továbbá 
hat oly tanulókat, kik a tauemesitésbeu haj
lamot és ügyességet tanúsítottak. A jutal
mazott faiskola-kezelő néptanítók a követ
kezők : Neumayer Gáspár Mohács — Kmettli 
Gerő, Óid és Móric Imre Regényéről.

— Egy szó a városi tanácshoz. M i- 
gyarország majdnem minden városában, 
melyeknek csak némileg is feukölt szellemű 
elöljárói vaunak, azon kegyeletes szokás 
dívik, hogy ha a városi képviselő testület
nek egy tagja meghal, temetése napján 
kitűzik a város házán a fekete zászlót. 
Továbbá az a szokás is dívik másutt, hogy 
hogy olyankor, mikor a város atyái gyű
lést tartanak: a város zászlóját tűzik ki, 
felköltve ezáltal a város lakósságának 
figyelmét a közügy érdekében tartandó 
gyűlésre, melyre a zászló kitűzése által a 
város közönsége, mintegy meghivatik is. 
Nálunk csak holmi fölülről érkezett utasí
tásokra, vagy más üres parádékra tűzik ki 
a zászlót. Ha a közgyűlések tartását ezál
tal is jeleznék, bizonyára több hallgató
ság jelennék meg ott, mint eddig, mikor 
csak a városi képviselők tudják, hogy 
gyűlés lesz, s ez esetben, ha mást nein is, 
de azt minden esetre elérnek, hogy S v . . 
s több más üres bőbeszédű bátyuraimék na
gyobb hallgatóság előtt ritkábban vennék 
igénybe a drága időt és a jelenlevők tü
relmét.

— Csak rajta! A városi adóbehajtó 
közegeket — felsőbb meghagyás folytán
— oda utasította az adófelügyelő, hogy 
az 1877-ik év első negyedre még (!) hát
ralékban levő adófizetőktől végrehajtás 
utján szedjék be az adót. Az adóvégrehaj
tók most nem tudják mit tegyenek: a har
mad évi, a tavali vagy az idei hátralékokat 
szedjék-e be előbb? Muukájok tengernyi 
s igy zavaruk kétszeres.

— A  „pécsi Petőfi kör“ múlt vasár- 
nap alakult meg. Eluökill Jilly Alajos, 
jegyzőül Várady Ferenc, pénztáruokul Ma- 
yerhotfer A., könyvtárnokul Németh I)., 
választmányi tagokul pedig Bándy 1). és 
Tomanek K. urakat választották meg. A 
kör helyisége a „7 fejedelem* első eme
leti nagy termében van.

-  Beküldet'tt. Miért nem kövezik ki 
a „Lánc* utcát? Ez utca lakói, miután a 
tartós és feneketlen sárban csak falábakon 
közlekedhetnek ott, többször iuterpellál- 
tatták a város bölcs tanácsát, hogy rólok 
illetőleg láneosadta utcájokról megemlé
kezni kegyeskednék. A tanács kegyes szivli 
lévén meg is hallgatta kérésüket s beik
tatta utcájukat a „kikövezendők* rovatába, 
A munka foganatosítása azonban egyre 
késett. Elmúlt a nyár s az őszt felváltotta 
az idei „sárdus* tél s a jó láncuteaiak 
még sem kaptak kövezetei, s igy látva, 
hogy a hosszas várakozásnak semmi ered
ménye sem lesz, tauakodni kezdének, váj
jon hogyan lehetne a tanácson föltenni s 
utcájukban a közlekedést kövezet nélkül 
is fentartani, mire csak egy utat módot 
tudtak kitalálni — t. i. egy kormányoz
ható léghajót készíteni e célra. Rögtön 
hozzá is fogtak a terveléshcz, minek ne
szét vevén a város pápaszem füles főmér
nöke, kitöröltette a láncutcát a már meg
nevezett rovatból, hogy igy a megígért 
kövezetnek még reményétől is elütve rniut- 
egy kényszerítve legyenek a tervezett kor

mányozható léghajót elkészítem s ez által 
városunkat világhírre emelni. A láncuteaiak 
azonban különféle akadályok miatt le 
mondtak a nagyszerű tervről s most újra 
csak a tanács kegyességéhez fordulnak. A 
tanács valóban leláncolná a láucotcaiakat, 
ha kérelmüket meghallgatná. (Talán lesz 
még előbbre való utca is.)

— Necrolog. Ifj. Biankóm Antal e 
hó 10-én tüdősorvadás, Trixler Istvánné, 
szül. Traiber Katalin, pedig szintén e hó 
Írtén végelgyengülés következtében — 
jobb létre szeiiderültek. Áldás és béke (to
raik felett!
,* _ Ez is jellemző. Beállít a napokban I

az Israel törzsnek egy még apró, de nagy
reményű sarja lapunk nyomdájába s uagy 
komolyan kivesz zsebéből egy krajcárt, 
mondván: „Khéreui csliiuáljauak nekem 
ezért egy vizitkliártyát.* K •rdeztetvén, hogy 
mi célra kell az neki, röviden odaveté: 
„Firmának khell az iskolában, ülőhelyemre 
akarom felszegezni.*

— Egy polgártársunk hosszú évek 
óta adóhátralékban van. Kivárna! volt meg
tudni, hogy hát ő voltaképen mennyivel 
is adós? Midőn ez iránti kérdezős/ödésére 
a pénztárnok neki 100 írtnál nagyobb ősz 
szeget mondott, jámbor polgárunk örömit- 
tasau felkiáltott: „F szerint én virilista 
vagyok!*

— Tolna megyei hírek. Ssegzardon 
március 3-áu est ve támadt tűzvész öt há
zat hamvasztott el, a tűzoltóság az erős 
nyugoti szél és vizszüke dacára m ‘ggátolt i 
a tovaterjedést. — Toluán március 2-ái 
két ház égett el a duuasorou. — S/egzáriloii 
az iskolaszék beszüntette az iskolai előa
dásokat a roncsoló toroklob miatt. — A 
tolna báttai védgáton belül összegyűlt vi
zek Bátrán gőzszivattynk alkalm i/isával 
fognak a töltésen át a Dunába leve/etelni 
a működést felír. 21-én in ‘gkezdették, de 
3 —4 hónapon át lesz dolguk, hogy a nedves 
télen át megsz iporodott vizet kiszivat
tyúzzák. T. K.

— Perczel- azaz hogy Tol na megye 
legutóbbi közgyűlésén Perezel Dezsőt, Bér
ezel Béla, igazságügy miniszter 25 éves fiát 
választották meg alispánnak, fsak mégis 
igaz a közmondás: Könnyű annak az égbe 
jutni, kiuek szent Péter a komája. — 
Egyébiránt Tolna megyét miben sem iri
gyeljük.

— Somogyi hitek. A március 9-ki 
hózivatar Somogybán és a Balaton meutéu 
még nagyobb fokban dühöngött, mint ná
lunk, azon nap délben már minden közle
kedés megszűnt, a fuvatagok akkorák, 
hogy alig emlékeznek hasonlókra. A vas
úti utasokat beszállásolták a szomszéd köz
ségekbe. A Balatonpart vidékén a látvány 
borzasztó volt, az orkán rémesen zúgott, 
a felkorbácsolt hullámok bömbölése inért- 
földig el hallatszott, — a hullámok elborí
tották a legelőket, számos helyen a vasúti 
töltéseket csapkodták. A vasúti átmetszetek , 
sok helyen sziliig el voltak borítva, ily 
nagy hótömegek mellett a munka, habár 
megfeszített erővel dolgoztak is, csak las
san haladhatott előre, minél fogva négy 
napig a vasúti forgalom teljesen iénakadva 
volt. — Somogy megyében négy színtár
sulat graszál egyikiik 3—4 taggal! Hová 
lesz a művészet? — Vauotti Falué, szül.
Kis Juha n.-kanizsai lakos férjének mér
gezése miatt az ottani kir. törvényszék 
által 2rt évi börtönre Ítéltetett. — Március
15 ét Kaposvár város polgársága másfél 
száz terítékes bankettel ünnepli meg.

— Föispáni népszerűség. A „Kecske- 
mét*-ben olvassuk a következő épületes 
sorokat: A íebr. hé) 26-án tartott törvény
hatósági közgyűlésen a községi iskolszék 
tagjai közé négy tagot kellett megválasz
tani; a főispán ur nem is volt rest aján
latát megtenni, megnevezvén 4 egyént, |  
kikről már csaknem bizonyos volt, hogy 
megválasztatnak; azonban alig adott véle
ményének kifejezést, midőn a „nem fogad
juk el“ kiáltások hangzottak és csakugyan 
megtörtént a szavazás, mely oda ütött ki, 
hogy a főispán ur által ajáulottak közül 
egyetlen egyet seui választottak he, sőt a
mi több, azok közül egyik sem kapott 
egyetlen egy szavazatot sem. ^„Udvariat
lan nép biz az,* gondolja erre a főispán 
ur. Mi meg azt mondjuk, hogy „jól vau 
az!*) A K. ezen megjegyzéséhez mi még 
azt toldjuk, hogy a kecskemétiek nem oly 
inatnelukok, mint a mi Vetterjeink.

— A  márciusi hideg és havazások 
kiterjednek a melegebb tájakra, a spanyol és t 
olasz félszigetre, Dalmatiára és a Balkán 
félszigetre, hol szinte fagypont alatt áll a 
hőmérő, az orosz hadsereg nem mozoghat
a sok hó között, a közlekedés inajduciu 
lehetetlen.

— Az uj bibornokok kinevezésének napja 
a Rómában lévő követekre nézve némileg 
érdekes volt. — Úgy mondták, a pápa 
csak az esetre akart Ausztria-Magyaror- 
szágból valakit kinevezni, ha az osztrák- 
magyar nagykövet őt erre egyenesen tél
kéri. Gr. Paar azonban csak akkor ment 
Simeoni biboruokboz, midőn meggyőződött 
arról, hogy a közkézen forgó névsorban 
egy név sem foglaltatik Osztrák Magyar- 
országból, akkor kijelentette, hogy kor
mánya llajuald, kalocsai érseket hozza 
javaslatba. „L választás nem látszik előt
tem legszerencsésebbnek — válaszolá a 
pápai államtitkár — hanem azért jelentést 
teeiulek ő szentségének.* Hogyan? — 
kiáltott fel a pápa mérgesen a jelentés 
hallatára — Hayualdot, személyes ellen
ségemet, Hajniidét, a pápai csalhatatlan 
ság ellenzőjét merik nekem ajánlani? 
Mondja meg Paar grófnak, hogy li i An 
drássy nem akarja az olmützi érseket, ak
kor én több osztrák-magyar tábornokot 
nem fogok kinevezni.* — A inig tehát IX.
Fiús él, addig llajuald érsek nem lesz tá
bornok, minthogy a csalhatatlan pápa na-



jSryon is — megosalóilőtt benne, (>edig vi
gasztalhatná magát azzal, hogy már más 
magas állásnak is ngy jártak Hajnalddal.

— Mulatságost választás. Egy re fór - 
matns lelkész, ki gyűlöli a politikát s utálja 
a korteskedést, e napokban elíogadta a 
meghívást egy választói értekezletre, hol 
e beszédet tartotta: „íme, halljátok, mi
lyenek a mi pártjaink : A kouservativ-párt 
az Istenre számit, a szabadelvű a hugyi- 
lárisra, a katholikns a pápára, a munkás
párt az ördögre. Nos, válaszszatok." És ők 
az ördögöt választották.

- Kivégzés villanynyal. Egy orvos 
irja: Main Sándor angol tudós, ki nem 
rég hunyt el, — azt indítványozta, hogy 
ne akasszák tel a kivégezendőket, hanem 
a helyett inkább vezettessenek rá egy erős 
villany-folyamot, mely rohamával megöli 
a gonosztevőt. S ez nagy jótétemény volna, 
ha ugyan a halálbüntetést el nem törlik 
valahára. A villanyról! un ugyanis egyet 
len másodp *re alatt oltja ki az élet gyer
tyáját, inig a kötél általi kivégzéseknél 
megtörténik, — hogy a hóhér egész per
cekig bajlódik a szerencsétlennel. A villany- 
ülés nagyobb kint okoz, de riividebb ideig 
tart.

—- llumorisztikus statisztika. Egy 
hollandi lap ilyen statisztikai fejtegetést 
közöl: Eddig Az atsini háború 45.1>G0,UJ0 
titba került. Ezért körülbelül 40.000 atsi 
nit agyonlőttünk, igy tehát 1140 Irtunkba 
került, nem számítván azon katouákat, 
kiket nekünk kellett néha néha cserébe 
adnunk. 11a mi ezen összegért telket vásá
roltunk volna, hektárját 1140 írtjával szá
mítván, 40.000 hektár földünk volna, mi 
bi/ouynyal sokkal jobban esnék, mint a 
40 ezer borsiiitető, kik még azon nagy 
hibában is szentednek, hogy valameny- 
nyien halottak.

Legújabb divat. Parisban a férfiak 
az idei farsang báljaiban és társaságok
ban óra nélkül jelentek meg, azért, mivel 
illetlen dolognak tartják, hogy az ember 
az időre emlékezzék akkor, mikor mások
kal mulat, vagy legalább mulatni akar. 
Az utolsó operabálon az elegáns férti kö
zönség ezen divatnak hódolva csakugyan 
otthon hagyta óráját és láncát a zsebmet- 
>/.ok legnagyobb bosszúságára. Ez ugyan 
könnyű divat: mi volna akkor, ha az volna 
a divat, hogy minden férti órával (de nem 
sík lánccal) jelenjék meg.

— A  nevetésről. Adversius a „neve
tésről * cirntt jeles értekezésében a többek 
közt ezt mondja: A nyílt jellemű, becsüle
te' ember ha nevet, elhangoztatja neveté
sében az a magánhangzót: - a phlegma- 
tikus e-t ivei összekötve; — e-t u-val a 
hízelgő s fösvény hangoztat. — Ha két 
nembeli egyéniség közül az egyik á-t és 
c t. a másik á t i-vei összekötve hallatt 
nevetésében igen jó házaspár lesz be
lőlük, ha t. i. egybekelnek. A kövér ember 
sokkal többet s hangosabban nevet, mint 
a sovány. Azon embertől, kinek ajkát so
hasem deríti föl a mosoly, őrizkedjünk: 
mert a belső nevetés rosszat jelent.

Sakk játszó-gép. Csodát hirdetnek 
llerlinből, a kör megkapta négyszögét:
• gy saktáblát mutatnak, melyen az egyik 
fél bábjai maguktól mozognak. Már most, 
ha például két ember leül a táblához s 
az egy ik a géppel összekötött, a másik 
pedig a szabad bábokkal játszik sakkot 
\ agy dámát, hát akkor mindig az nyer, 
aki a gépies bábokkal játszik s még hú
zást sem kell tennie, mivel a bábok az 
ellenfél mozdulatai után mindig maguktól 
mennek s csókolni való módon nyerik meg 
csalhatlanul a játszmát, (Berlini hnmbng.)

— Egyszerű patkányfogó. Ássunk 
földbe egy rósz hordót, miután felső fene
ket kivettük s e teuék helyett erősebb pa
pirt avagy gyapjútól megtisztított juhbőrt 
feszítettünk volna a hordóra. Ez meglevén, 
a papír vagy bőr fedelet kenjük be pép
pel avagy enyvvel s hintsünk tengerit, bú
zát, vagy tegyünk rá szalonnabőrt, mely 
tárgyak a pép vagy enyv megszáradásá- 
\al erősen oda tapadnak. Ezután tegyünk 
a bőrön avagy papíron két, egymást ke
resztbeszelő bemetszést, hogy midőn a pat
kány vagy egér a csalétekért megy, az 
igy tett bemetszésen a hordóba hulljon. A 
papír vagy bőr az állat beesése után is
mét visszapattan eredeti állásába, inig újabb 
áldozat nem érkezik.

— Valakinek eszébe jutott Mustrálni 
altatókkal azt, hogy izraelita polgártár
saink mily nehezen adják rá magukat a 
magyarosodásra és rendre szedte Izrael 
választott népének neveit következő cso
portokba: I. <> zsidók: Abrahám, Izsák, 
-lakab, Náthán, Salamon. II. I'j zsidók: 
Abrabámson, Isaksou, .lakabson, Náthán- 
son, Salamonsou. 111. Illatos zsidók: Mán 
dclhlüh, Rosenblüh, Feiglstock, Uoseustock, 
Blumeuthal, Koseuthal. IV. Fáról neveze
tesek : llaum, Mandelbaum, Kosenbaum,
Vi' htenbaum, Kirschenbaum, Kcstenbaum, 
U eickselbánni, V.Mezőről, hegyről, völgyről 
nevezetesek: Itoseuícld, Lilienfeld, Öorn- 
íeld, Hlumenfeld, Grtinfeld, Kosenberg, 
sehöuberg, Grlinberg, Veigelsberg, Sclioss- 
berg, llerzberg, lilumenthal, Koseuthal, 
Sonnenthal. VI. Vad zsidók: Wolf, Bar, 
Eöw, Fuchs, Adler, Geier, Stier. — VII. 
s zelid zsidók: Vogl, Fischl, Eampl, Schii- 
fer. Tauber, Krebs, Hendl. Vili. Földrajzi 
zsidók: Frankfurter, Hamburger, Wiener, 
1’ivssburger, Koinomer, Eemberger, I’rager, 
Holleuder. IX. Csillagászati zsidók : Stern, 
•sti rnlieht. Morgenstern, Abendstern, Welt- 
kugel, Nordsteru. X. Ékszer-zsidók: Di- 
amant, Brillant, Sapliir, Bubin, Gold, Sil- 
ber, Goldstein, Silberstein, Kiibinstein, Sil- 
herspitz. XI. Színes zsidók: Sclnvarz, Blau, 
Both, Weisz, Braun, Gelb, Grün. Kerti zsi
dók : Baumgarten, llopfgarten, Uoseugar- 
teu, Garten. Vannak ezeken kívül, kik

használják a Kaiser, König, Füret, Her- 
zog, L'rinz, Gráf, Báron nevet és azonkívül 
sok igen kiilöuc nevű izraelita.

— Hajültetés. A feltalálások története 
egy újabb eseményuyel készül gazdagabb 
lenni. Ha fogakat lehet a szájba berakni, 
ha a levágott orr helyett lehet újat csi
nálni, miért ne lehetne hajat is ültetni a 
fejbőrbe. Azt állítják, hogy e kérdésre 
megtalálták a feleletet l ’árisban, hol most 
kísérletet tesznek a hajültetéssel, s a haj
szálakat ép úgy bele tudják plántálni gyö
kerestül együtt a kopasz tarkóba, mintha 
csak káposzta ültetésről volna szó. Ha ez 
a felfedezés valódi, úgy nincs többé ko
pasz lej, s minden hajnövesztő kenőeské- 
szitő egyszerre csődöt fog mondani.

— Legújabban összeállított vasúti sta
tisztikai adatok szerint hazánkban, az osz
trák államvasutnak vau viszonylagosan a 
legnagyobb, s az alföldi-liumei vasútnak 
legkisebb jövedelme és kiadása.

— I'er álmoskönyv miatt. Egy rékási 
földem elő Temesvárod álmoskönyvet vá
sárolván, azt vette észre, hogy egyik is 
merőse már ambót is, terűét is nyert, ő 
pedig semmit, elment tehát Temesvárra, 
és kijelenté a boltosnak, kitől az álmos
könyvet vásárolta, hogy ha neki is nem 
tizet egy ambót, meg egy termit tehát be
pereli. mert úgymond, — akkor neki 
hamis álmoskönyvet adott, és annak a má
sik embernek adta az igazit.

Szomorú jelenség. Szegeden erélyesen 
hozzáláttak az iskolamulasztó gyermekek 
szüleinek megbírságolásához, a kapitány 
súg már eddig is 700 frtnyi bírságot sze
dett be, ami pétiig legszomorubb, az hogy 
a szülők teljes kézséggel űzetnek, és mint
egy hálát adnak csakhogy megválthatták 
gyermekeiket az iskoláztatástól. —

— Bicskával gőzmalmot faragott egy 
csabai 17 éves szolgatiu. Kazán, gép s az 
őrlő szerkezet meglepően vannak utánozva 
és zsinegekkel összefoglalva, úgy hogy 
egy kerék forgatása által működésbe le
het hozni az egészet. Csaba város elöljá
rósága a müvet a íöldmiv. miniszternek 
felterjesztette és készítőjét pártfogásba 
ajánlotta.

FuiH c.^zfti o? fi ti i tsz. t i i Innal, 
kr. Jókai Mór muukui 100. füzet. Népszerű kia
dás. Elbeszélések. (Köt n^nyegző. — A vérontás 
angyala. — Betéti. — A magyar „ur“ Ameriká
ban. — A hosszubaju hölgy.) Ara fűzre 40 kr. 
Olcsó könyvtár. 28 — 35. füzetei. 28 füzet. Stifter 
Adalbert. Brigita. Beszély. Németből férd. B. J. 
Ara fűzve 20 kr. 29. füzet, tiauthier Theupbile. 
A lelekcsere. Reg. Franc. ford. Szekula Gyula. Ára 
fűzve 30 kr. 30. füzet. Macaulay T. B. Byron. 
Angolból fordította B. P Ára fűzve 20 kr. 31. füzet. 
Jerrold Douglas. Zsák Mór. Beszély. Magyarította 
Belényesi G. Ára tűzve 30 kr. 32 füzet. Kynaud 
Albert. Ferizáde dala. Beszély. Franc. ford. Hu
szar Imre. Ára fűzve 20 kr. 33. füzet. Ozuczor né
pies költeményei. Ára fűzve 30 kr, 34. fűzet. Pres- 
cott II. K. Scháffer Magdalén i. Beszély. Angolból 
ford. Osukássy József. Ára fűzve 40 kr. 35. füzet 
Saymis Eduard. A mongolok betörést Magyaror
szágba 1241—1242. Franc, fordította Takacs István, 
ara fűzve 20 kr. Történelmi könyvtár a magyar 
nép- és ifjúságnak ajunlra. 29 -33. füzetei. Ára 
egy-egy füzetnek 40 kr. 29. füzet. Uromwell Oli
vér és az angol forradalom, irta Nagy István. 30. 
füzet. A régi magyarok mireltségének története. 
Irta Dr. Toldy László. 31. füzet. Az első magyar 
király. Irta Áldor Imre. 32. füzet. Lengyelország 
véguapjai. Irta Áldor Imre. 33. füzet. Oraniai 
Vilmos vagy Istenért es a hazáért Irta Áldor Imre.

== Tábora/ky és l’arseli zenemű kereske- 
deseben Budapesten megjelent: Népszínházi dalok. 
32 kedvelt magyar népdal. Énekhangra zongora 
kísérettel (vagy zongorára külön. Ára 3 ft. 1. 
Ablakodig sétáltam. 2. Az a kis lány jaj be cifra. 
(Here tyű, tyú, tyu.) 3. Zavaros a Tisza vize. 4. 
Hej Miskolcbó ki kő mennyi. 5. Kanasz vagyok 
hej liaj. 0. Bort ide. 7. Olyan nagyon. 8. Sinló- 
lözik. 9. Szilvas falu gyászban van. 10 Hejbl 
Budavár. II. Kaka tövén. 12. Repülj fecs
kém ablakara. 13. Cegléd körül van egy malom. 
14. Az én szeme n. 15. A szécséni halast). Ki. He- 
gedűszó furulyaszo. 17. Tegnap előtt csütörtökön. 
18. Ki volt itt? 19. Kz a kis lány megy a kútra 
(Hajnalban, hajnal előtt.] 20. Hegedüszo lakodalom. 
21. Édes anyám. 22. Faragó Ferkó. 23. Knnek a 
kis lánynak. 24. Rongyos csarda két oldala. 25. 
Túlsó sorban. 26. Elmentem én a templomba 27. 
Zsidó, zsidó, rongyos zsidó. 28. Régi módi a lá
nyoknál. 29. Hallod e te kis hamis 30. Lám meg
mondtam szombat este. Elátkoztam. 32. Te vagy, 
te vagy, barna kis lány.

I R O I) A L O M .

ÜJ KÖNYVEK és ZENEMI VEK
kaphatók:

P é c se tt  V a le n tin  K á ro ly
könyvkereskedésében ífótér a „Nádor*' felett.)

Dickens Copperfield Dániel személyes élettörténeti 
kalandjai, tapasztalatai és észrevételei, regény, 
5 kötet 5 frt.

György A. Piros mint a rózsa 2 kötet 2 frt. 50 kr.
Agai A. Porzó tarcalevelei 4 frt.
Forgó líacsi Gyermek-humor 1 frt.
Sagliy Gy. Kötelmi jog 2 frt. 4ü kr.
Kubinyi L. Iparunk 1 frt.
Ponson Rosambole börtönben 8 kötet 8 frt.
Gonsales Richelieu iái Anna királyné 2 kötet 2 frt.
Torkos L. költészettan 1 frt.
Dr. (,'oncha Győző a közigazgatási bíráskodás 1 frt.
lJerecik A. a harctérről. Eredeti bohózat 40 kr.
Földy Fér. a költészet kézikönyv 5 kötet 10 frt.
Tompa M. Virágregék 5 kiadas 2 frt. 50 kr. 

diszkiadasban 5 frt.
Mill Stuard Logika rendszere I. 3 frt.
Matlekovics 8. az osztrák-magyar wanarchia vám

politikája 4 frt.
Dellariska V. Magyar pénzügyi törvények

3 frt. 60 kr.
Ortrava M. az osztrák-magy. birodalom hadseregé

nek tervezete 2 kötet 1 frt.
Névy 1.. a magy. nemzet irodalomtörténetének 

vazlatu 2 frt.
D.-Apáthy István a kereskedőim i jog 7 frt.
Gáspár Imre Babérok magyar költészeti gyűjte

mény 1 frt. 80 kr.
Zlinszky Imre a magyar örökösödési jog és az euró

pai jogfejlődés 3 trt. 50 kr.
Boncz Fér. a magyar közigazgatási törvénytudo

mány kézikönyvé 3 kötet 7 frt
György E. a kiilönibözeti árszabályok jogosultsága 

és hatása 1 frt. 80 kr.
Beöthy a bankügy elmélete 4 trt.
Kassay A. az uj kereskedelmi törvény miniszteri 

rendcletekkel 1 frt.
Hercenberger I. az illem társalgás és tánc főbb sza

bályai 1 frt. 20 kr.
Matbé 1). a fogak és a száj ápolásáról 30 kr.
Csengeri F’raliz Deák 2 frt. 56 kr.
Scbwicker die ung. Schnlgesetze samt deli miuis- 

teriellen Instructionen 80 kr.
Lucám \V. Die österreicliisclie Nationalbank 3 frt.
Compáss tinanzielics Jahrbucli für Oestcrreich 

L’ ngarn 5 Irt.
Smiets Geschiclite der Oesterreich-uugarisclion Mo-
narchie 1. 2. liett 30 kr.

volletandig in 16 l.ieferungen
Umlauft Geogratie iler üesterreichiscli-ungarischen 

Munarcbie 6 frt.
Scbwicker Stati-tik 'les ungarisclieu Königreiches

10 frt. 40. kr,
Dr. Scbmerer J. Kommentár znm uug. Handelsge- 

setzhucli 3 Irt.
Dr. Alexáid. Matlekovics die Zollpolitik der Oes- 

terreicli nug. Monarchie 4 frt.
Hnnfalvy Paul Etbuographie Ungarns 4 frt. 50 kr.
llerzog E. Darstellung des Mctersystems 2 Irt.

Uj könyvek, a Frankliu-Társulat Bu
dapesten ismét nehány kiadásában újabban meg
jelent s igen csinosan kiállított könyvet küldött 
be szerkesztőségünknek, még pedig: Közhasznú csa
ládi könyvtár. 16—18. füzetei. Egy-egy fűzet ára 
40 kr. 16. füzet. Az anyak könyve. A gyermek első 
nevelésének legfontosabb kérdéseiről. Dr. Riecke 
G. A. Fordította K. Benicky Irma. 17. füzet. A 
nők apró kötelmei s ezek fontossága az életben. 
Irta K. Beniczky Irma. 18. füzet. Babonaság a sa- 
lonban. Irta K. Benicky Irma. F’alusi könyvtár. 
22. füzet. A mező- és kert-gazdaságra káros ro
varok ismertetése és azok irtasmódja. Dr. Nyary

=  Az „Összehasonlító irodalomtörténeti 
lapok** 4-ik számának tartalma: Népdalok Miló 
szigetéről — Kisfaludy Gesellschaft. — Die ver- 
hángnissvollen Tbriinen. — Irodalmi szemle. Sym- 
raikta. Magyarische Volkslieder VI. VII. Biblio- 
graphie. Correspondance. Szerkesztik és kiállják 
Dr. Brassai Sámuel és Dr. Meltzl Hugó Kolozsvárt 
Előfizetési ara egy évre 6 frt.

=5 A „Falusi könyvtár** II. évfolyamának 
1 -só kötete küldetett be szerkeíztőségünkhez. Tar
talma: József nádor. A szalmafonasról. — A ma
gyar sz. korona nevezetességei. — A trágya főbb 
nemeiről. Népdalok. Mulattató. — Ismerettár. — 
A gazda tízparancsolata. Előfizethetni egy évre 
1 ft. 20 krral Vass Jenő szerkesztőnél Berettyó 
Újfaluban. Egyes könyv ara: 12. kr. Ezen válla
latot a népnevelés és ponyvairodalom kipusztitása 
érdekében pártolásra ajánljuk.

| | j  Az Atheneum r.-társulat bizományá- 
ban megjelent a „Közigazgatási bírásko
dás* az alkottmányosság és az egyéni 
joghoz való viszonyában, Dr. Concha Győző 
kolozsvári egyetemi tanártól. Tartalma: 
A közjogok bírói védelmének természetes 
fejlődési menete. A „jogi állam* fogamé 
nak eredete és sorsa Né netalfoldön. — A 
közjogok bírói védelmének sarkpontja. — 
A megfejtési kísérletek az elmélet terén.
— Megfejtési kísérletek tételes törvényho
zás terén. Megfejtés. Ara 1. frt.

=  \ „közigazgatási L.jiok** 10-ik számá
nak tartalma: Reszdszerctlen letörniük. Boncz Fe- 
renctöl. — A honosság és honpolgárság kérdése 
Magyarországon. Dr. Fésűs Györgytől. A közig, 
bizottságok hatásköréről, Dr. Ziskay Antaltól. - 
Közegészségügyi közigazgatásunk. Szelt Lajostól 

Külföldi szakirodalom. Mészáros Karoly főjegy
zőtől. — Közigazgatási szemle: A hagyatéki ille
tékek kiszabásaiéi — Helyhatósági szabály rende
let. — Vegyesek. — Közigazgatási döntvénytár. 
Ezen gazdag tartalmú szaklap megjelenik minden 
szerdán másfél ivén: előfizetési ára egy évre 10 
frt. félévre 5 frt. Kiadó hivatala: Budapest, egye
tem utca 1.

=  A „lliiMiiis/onvi lapok" I-ik számának 
tartalma: Társadalmi egészségügy. Kemény Mihály 
felolvasása hazánk közegézségügyének javitas írói.
— Hasonszenvi gyógyászat. Markó Istvántól. A 
kis adagok hatasképessegének értelmezése. Hah- 
nemann Sámueltől. Házi orvoslás: A csecsemők 
zsebréje. Dr. Novotuy FrigyestöL Társulati érte
sítő. Megjelenik havonkint kétszer. Előfizetési ara : 
évenkint 3 frt. Kiadó hivatal: Budapest mérleg 
utca 3. sz. Ezen lapot alapította a „magyar ha- 
sonszenvi ügy pártolok társulata.“

=  .1 -Figyelő" irodalom történeti közlöny 
március havi füzetének igen érdekes tartalma: 
Csokonai síremléke s a debreceni tanar-kar, Szi
lagyi István. A magyar irodalomtörténet első 
rendszeresitöi, ifj. Szinnyei József. Ányos Pál 
kiadatlan költői levelei, Weiszbarth Karoly. — A 
két Kovács József, K. Hajdú Lajos, Édes Albert, 
Abati Lajos. Tiszavidéki népmondák és babonák 
Deák Elek. Egy parasztköltó, Marki Sándor.
— A vidéki hírlapirodalom I. Szatuiar, Dr. Tom- 
csanyi Imre. Mégy egyszer Palatich Györgyről, 
Thaly Kálmán. — Egy pár észrevétel, Szilady 
Áron — Szerencsi Nagy István es Kovasznai Sán
dor levelezéséről, Dr. Kiss Áron. — Kisfaludy 
Sándor és az akadémia, Sümegi Kálmán. Az 
európai irodalom 1876-ban — Kazincy Ferenc le
velei Cserei F’arkashoz, Horváth Döme. — Az 
előfizetési ivek irodalomtörténeti jelentőségéről, 
Györffy Lajos. -  A „Magyar Hírmondó** Írói Be
nedek Mihály debreceni ref. lelkészt egy munka
társ ajánlására kérik, Révész Imre. — Irodalom
történeti repertórium, id. Szinnyei József. Szer
keszti : Abafy Lajos. Előfizetési ara egy évre 8 ft.

I b T 3 7 - i l t  t éi?*)
Nyilvános köszönet.

Mindazon mélyen tisztelt rokonaink, 
barátaink és ismerőseink, kik felejthet len 
édes anyánk végtisztességénél fájdalmun
kat megjelenésükkel enyhíteni szívesek vol
tak , — fogadják ezennel leghálásabb kö- 
szönetünket.
fi—1) T ríx ler család.

*)K«eu rovat alatt megjelelitekért nem valla
felelőséget a szert.

MA IJV FKKK\(7z
laptulajéGDos.

H A K S ( II E MI I .  K I S S  J Í I Z S  K F
felelős szerkeszti. szerkesztő társ.

HIRDETÉSEK
Május 4-ike és september 14-ike 

előtti hétfőkön llnss/,ii<ll etéiiy- 
ben tartandó országos vásá
rok

helypénzszedéso
3 évre ItasKoiikérbe adatik,
nyilvános árverés utján f. évi áp
rilis S-án délelőtt 10 orakor 
Hosszu-Hetenyben a körjegyzői lak
nál. 50 (3— 1)

Egy gazdaaszony
özvegy 30 éves, jó házból való, ki 
a háztartás vezetésével, a házi álla
tok nevelésével, úgy kert- és kül
ső mezei munkák ismeretével bir, 
ajánlkozik szerény feltételek mellett. 
Bővebb értesítést szóval, vagy Írás
ban ad R o z g o n y i  Antal ,  Má- 
gocaon.  52. (3— 1)

Árverési hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, miszerint 

a lakácsai m. kir. közalapítványi urada
lom tiszttartói hivatalában folyó év és hó 
2 0 - lín  d é le lő t t  11 á r a k o r  9 dili.
hízott ökör és 8 drb. hízott telién zárt aján
latok benyujthatásával összekötött nyilvá
nos árverésen el fog adatni.

Az 50 kros bélyeggel és 400 forint 
bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlatok alól- 
irott hivatalnál az árverést megelőzőleg 
nyújtandók he, mert később beérkező aján
latok figyelembe vétetni nem fognak.

S O D A V I Z ,
I sifonnal ő. kr. o. é. j K

Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 
tudomására juttatni, hogy só d a v iz -g y á -  
ro m  újabb es célszeriibb berendezése foly
tán azon kellemes helyzetben vagyok, hoge 
ezentúl ugyanazon mennyiségit cs minőségű 
vizel fent nevezett jutányos árért bocsátha 
torna t. fogyasztó közönség rendelkezésére.

.Sipöcz I s tv á n ,  gy< igy szerész.

Hirdetmény.
Alulírott városi tanács ezennel köztu 

domásra hozza, hogy a vidékről e város 
belterületére behozandó borok utáni

I. é. .Május lió  1-t,H számítandó t*gy
év i idő tartamra leendő h ú szo n l.erb c  
a d á sa  iránt, f. é. .Mártius hó '* lí - ih
napjának délelőtti lG-ik órájakor, a város 
házán lévő aljegyzői hivatalos helyiségül n, 
nyilvános árverezés, és zárt ajánlati tár
gyalás fog tartatni

Miről az árverezni szándékozok azzal 
értesittetnek, hogy nevezett napon is idő
ben az 5000 forintot s 2d db. természet
belli aranyt tevő kikiáltási árnak megfelelő 
10°/0nyi bánat pénzzel ellátva jelen ének 
meg; úgy a zárt ajánlat tévők, hogy ezen 
bánatpénzzel és 5d kros bélyeggel ellátott 
ajánlatukat azon kijelentéssel, miszerint 
a feltételek iineretesek a jelzett napnak 
reggeli 10 ik órájáik a polgármesteri hi
vatalban annál is bizonyosabban nyújtsák 
be. miután az ezen túl netalán beérkezendő 
ajánlatok ügyeimen kívül hagyatni fog
nának. 0 5 ( 1 —li

Végre, az erre vonatkozó feltételek 
az árverezés megtartásával megbízott berli
ner Gyula tanácsnok urnái a hivatalos 
órák alatt betekinthetők.

Pécs sz. kir. város tanú sának 1877 
évi mártius Int lil án tartott üléséből.

Pécs sz. kir. város Tanácsa.

Valódi os

kitiinte-

.) éremmel 

te tt 'olasz

feltalálójuk: Gins Donáti líudriobin. K i
zárólagos és egyedüli raktár egész Etiro 
pára a főitgvnöknél

W ITTE  EDE Becsben
Stadt. veri. Kiirntnerstrasse 59.

03 (1—1) M. kir. közalapítványi
u ra d a lm i tisz tta rtó a á g .

2174
1878 szánt.

00 (1 - 1 1

Hirdetmény,
Alulírott városi tanács ezennel köztu 

domásra hozza, hogy e városban termelt 
és kimérés alá kerülő se r u t á n i  a c c i s  
s z e d h e t é s i  j o g  f. é. április hó 1-tél 
hálom egymás után következő évre haszon
bérbe adatni rendeltetvén, ez iránt f. évi 
március hó 26-ik napiéinak délelőtti 10 
órakor — a városházán — az aljegyzői 
hivatalos helyiségben nyilvános árverezés 
és zárt ajánlati tárgyalás tartatni tog.

Felbivátnak ennek folytán a haszon- 
bérletre vállalkozni akarók, bogy a 4000 
tt kikiáltási árnak 10 “/„ lékát képező bá
natpénzzel ellátva jelenjenek meg; továbbá 
a zárt ajánlatot tevők, hogy 50 kros bé
lyeggel. úgy a megfelelő bánatpénzzel el
látott zárt ajánlataikat az árverezés nap
jának reggeli 10 órájáig a polgármesteri 
hivatalban beadni cl ne mulasszák, mint
hogy a később beadandó ilynemű ajánla
tok tigyelembe vétetni nem fognak.

Az árverezési feltételek mai naptól 
kezdve a hivatalos órák alatt az árverezés 
megtartásával megbízott Lecliner Gyula 
tanácsnok urnái betekinthetők.

Pécsett, 1877. március hó 17-én.
Pécs sz. kir. város tanácsa.

w sz. u3. (2 -1 )

Árlejtési hirdetmény.
A pécsi in. k. pénzügyigazgatósági, 

illetékszabási hivatalok s kerlilctbeli adó
hivatalok szolgai személyzet ruházatának 
beszerzése céljából f. é . m á r c iu s  lió  
26 -á ii délelőtti ÍO órakor (az igazgató 
súg 1-ső emeleti helyiségében) nyilvános 
árlejtési tárgyalás fog tartatni, melyhez 
minden vállalkozni szándékozó meghivatik.

A szállítandó ruházati tárgyak -.
17 darab atilla (sötét zöld posztóból és 

fekete sujtással)
17 darab nadrág (pantalló fekete szürke 

posztóból)
lö darab sávoly zubbony (sötét zöldi 

Az írásbeli 50 kros bélyeggel ellátott 
zárt ajánlatokhoz a posztó és sávoly min
ták, továbbá bánatpénz fejében 35 frt 
készpénzben csatolandó.

Az ajánlatok f. é. március hó 25-ig 
déli 12 óráig az igazgatóság főnökénél 
átadandók.

A ni. k. pénzügyigazgatóság Pécsett, 
1877. évi március hó 1-én.

Cherny,
királyi tanácsos és pénzügy igazgató.

Budapesten a circus Cáriéban jelenleg ape- 
uinek In. n. okarináink) által e hangsze
rekkel hangversenyek tartatnak . m ‘Ivek 
művészi sikerttlésük folytán roppant feltű
nést és tetszést keltenek. E hangszeren, 
melyen nem zeneértők is a hozzáadott is
kola mellett néhány óra alatt nagyszerű 
eredményeket érhetnek el s olcsó ára min
denkinek lehetővé teszi, magának kellemes 
mulatságot szerezhetni. Minden valódi oca- 
rinán a következő védjegy van:

€»UKS. U O X iT l
In ve utó E FABBE BU DB1 0

k i  ocarina és hozzávaló iskola gyári ara 
I. oszt. II. III. IV. V. VI. VII. 

ft. 1. ft. 1.50 ft.2. - ft. 2.50 ti.3 -ft. 1. ft.5.—
Az V. sz. zongorára vau hangolva, kotta 
füzetek az l. 11. 111. számhoz 12 dallal á 
40 krért kaphatók. Bőr tokok 50 krtól 1 
Írtig. Egy jói hangolt tereett 7 frt, iptar- 
tett 12 ft, sextett (óriási bassussal, teljes 
kan 30 ft. Ez utóbbiak egyleteknek igen 
ajánlatosak. A szétküldés készpénz u g y  
utánvét mellett is történik. N igynau eladók 
lítemes százalékot kapnak.)

Olcsó és tartón!
Tem esvári Manó

czipőgyára,
Budapest, király-uteza 1. szám ajánlja 

K ö k n e k :
Fűzős topánok liriinellböl fényinazos hegy

gyei, szép tű z é s se l.............................2 ft. ÍO kr.
Fűzős topánok erős borból fénymázos begy

gyei, szegezve és csavarral ellátva, kettős 
talppal gyakori használatra és esős illőre 3 ft. — kr 

Topánok iuezga betettel Brünnelbül feny- 
mázos begygyei, magas szabással, linóm
kiá llítá ssá !.......................................... 3 f t  50 kr

Topánok mézga betéttel erős diagram vagy 
borjubörbúi, szegezve és csavarral ellátott 
kettős talppal, igen tartós és meleg . 3 ft. 50 kr 

F’üzös topánok erős bőrből fényinazos orral 
szegeit es csavarral ellátott kettős talppal 3 I t  20 kr 

l í r á k n a k  :
Topánok finom cliagrin kettősbiirböl . 3 ft. 60 kr.
Topánok fenyuiazos vagy bagaria bőrből sze

gezett és csavarral ellátott kettós talppal
igen e r ő s ...........................................4 ft. — kr.

Topánok finom bőrből díszes fényinazos lo gy-
gyel, termek és b a lo k r a ...................4 ft. 50 kr.

Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett 
kettós talppal, csavarral a legjobb lábbeli a 
nedves időben, igen tartós es meleg . 5 ft — kr

Vadasz csizmák vízhatlan kettós bagaria vagy 
fénymázos bőrből, háromszor csavarral el
látott kettós ta lp p a l ........................10 ft. — kr.

Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagariabörböl 9 „ — „ 
Topánok fiuknak fénymázos vagy bagaria

borból csavarral ellátva kettós talppal 4 ft. — kr. 
Topánok leányoknak Brünelböl vagy borból

igen erős szegezett talppal . . . . 2 f t  — kr.
Gyermekczipők Brünellböl vagy bőrből sze

gezett talppal igen ta r tó s ................... 1 ft. 80 kr.
Topánok mainzi fénymázos termi borjubór-

ből Bismark m in tá j ú .......................4 ft. 50 kr.
•V - Részletes árjegyzékkel ingyen és bérmentve. 

Levélbeli megrendelések posta ntanvót mellett pon
tosan eszközöltetnek. 277. (20—10)



56 3 -2Szabad kézből eladatik
ilj. P o l g á  r J ó z s e f  tulajdonát képező is
kola utcában az 7 - síi szám alatt lévő ház. 
Il iszonliérbc adatik pedig SZALMÁSA 
JÁNOS tulajdonát képező cirka S hold 
lu c e r n á s ,  és 14 hold rét és szántóföld egy 
évre. Valamint több ezer sima

szöllö vessző,
ii in muskotály, furmint, burgundi, piros 
ilinka. kadarka, portugisi, sárfelier, riz- 
Iing, tökös és kéknyelű, 1000 d r b ja  
5  ti'( 5 0  krral eladó.

Bővebb értesítést adand
idősb P o lg á r  J ó z se l

3) József utca 3. sz alatt.

Szöllö eladás.
Kiv 1000 ól nagyságú szőllő a 
nagy Szkókóban présház és edé
nyekkel igen kedvező feltételek 
mellett eladó. Bővebb tudósítást 
ad < diái L  szánitartó Szepesi 
utca 1. sz. a. (58. 3—2)

21625 
18.<i

SZ.
53. (3—2)

Árverési hirdetmény.
A |»éesi kir. tszék tkkvi osztálya ré

széről közhírré tétetik, hogy a Michits 
Ferenc féle esőd választmányának önkény- 
ti s kérelmére a nevezett esőd tömegéhez 
tartozó és a pécsi 4658. sz. tjkben felvett 
>39. hsz. f>65 sorszám a pécsi király (fő) 
nteáhan levő földszintes ház 751.10 frt. o. é. 
heesár kikiáltása s az alább következő 
feltételek alatt közárverésen eladatni ren
deltet'én. arra határnapul 1N77. év i 
»|»ril hó I I .  iiii|» ja és szlikség esetén 
az árverésnek beesáron alól is eszközlé- 
sére második határnapul 1877. évi május 
hó I I .  napja mindenkor a pécsi kir. tör
vényszék teíekk. irodájában d. e. 10 órára 
kit űzetik.

F e lté te le k :
1. Az árverés kezdetével a heesár 

lo" vagyis 750 frtot bánatpénzül az ár
verező biró kezére leteendő, mely a vevő
től az utolsó vételári részletbe számítás 
mellett visszatartatván, ez tartozik a vé
telár 1 | részét az árverés után azonnal, '/, 
részét az árveréstől számítandó négy hó
nait és részét az árveréstől számítandó 
nvolez hónap alatt mégis az utóbbi két 
részletet mindenkor 6" „ kamatokkal ezen 
tszéknél lefizetni.

2. A vevő az árverés után azonnal 
birtokba 1 pbet. a tulajdonjogi bekebele
zés azon.,an akkor fog eszközöltetni, ha 
vevő az. árverési feltételeknek eleget tett. 
A birtokkal járó terhek a vétel napjától 
a vevőt terhelik.

3. A vételári részletek Fekete Mihály 
csőd tömeggondnok kezeire fizetendők.

4. A mig a vételár teljesen kifizetve 
nem lesz, a vevő tartozik a házat 3000 
Irt erejéig tözkár ellen biztosítani, ennek 
elmulasztása esetében minden történhető 
károkról ő felelős.

5. A vevő a házban levő lakósokat 
szabályszerű 1 4 évi felmondás után köl
töztetheti ki.

6. Felszúlittatnak a jelzálogos hitele
zek. hogy kik nem ezen tkkvi hatóság 
székhelyén vagy annak közelében laknak, 
a vételár felosztása alkalmával leendő kép- 
\ iseltetésök végett ezen hatóság székhe
lyén meghízottat rendeljenek s azok nevét 
és lakását az eladásig jelentsék be, ellen
kező esetben hivatalból kinevezendő gond
nok által fognak képviseltetni.

7. Végre felhivatnak mindazok, kik 
a lefoglalt javak iránt tulajdon vagy más 
igényt avagy elsőbbségi jogokat érvénye
síthetni vélnek, igénykereseteiket jelen 
hirdetmény közzétételének utolsó napjától 
számítandó 15 nap alatt habár külön ér
tesítést nem vettek is, ezen tlkkvi hatóság 
székhelyén benyújtsák, különben azok a 
végrehajtás folyamát nem gátolván, egye
dül a vételár fölöslegére fognak utasittatni.

s. Ila a vevő az árverési feltételek
nek a kitűzött időben eleget nem tenne, 
annak kárára és veszélyére fog az általa 
megvett vagyon újra és csak egyszeri sza
bályszerűen hirdetendő árverésen eladatni 
és ha ekkor a vevő által Ígért összeg meg 
nem igértetuék, tartozik az a hiányzó ösz- 
szeget pótolni s a netáni többlet ez esetben 
szintén a csődtömeget fogja illetni, beszá
mításnak vág}- beruházásnak hely nem 
adatik, de a esőd javára elvesz még a 
bánatpénz befizetett összege is.

Kelt a pécsi kir. tszék tlkkvi osztá
lyának 1877. febr. 16. tartott üléséből.

Saághy Vince,
kir. tszéki jegyző.

kiválóan nyugdíjasok, bármi szak
beli tisztviselők, biztosítási képviselők, 
gondnokok, könyvvivők és alkalmazá
son kivűlí más egyének állandó és ju
tányos mellék jövedelmet szerezhetnek, 
mely némi képesítés mellett évi 1000 
—1500 írtra rúghat. Feltételei: jó aján
latok vagy csekély biztosíték letétele. E 
részbeni K. C. 2494 . jelzettel ellátott 
ajánlatokat közvetíti (4 .1,. D a n b e  e t  
(tom p. hirdetményi irodája. B é c s  
t t in g e r s ta s s e  8 . 61. (6- 1)

!! Csak rövid ideig ta r t!!
Je lszó : „Német, ponyvairodaliui ziiglapoli- 

nak nem keli hiuni“

(Ittak egy kísérletbe kerü l

ü  az első bécsi kiállítási bazár -2
áruinak jó- és olcsóságáról meggyőződhetni,

ö  Ml],
Legújabban egy nagy szállítmány szép és gyakorlati tár- j- 

gyakból érkezett, melyek egvenkint: yp ^3

*  *  m 5.10. 20. 30. 50. 83 és 99 krért
kaphatók, Pécsett,Irgalmasok utcája 2. sz. a. (Krausz féle házban) ^

| ^ *  Bemenet ingyen

®  €
fi "Csak rövid ideig tart!!

XE- A legolcsóbb s legjobb lábbe ik 3 !
TEMESVÁ11Y MORICZNÁL

kaphatok Budapesten, kerepesi-ut 2. szám alatti bazárban. 

Hölgyek Nzftmára:
Papucsok minden színben
Komótcipők eberlastin- vagy b ő r b ő l ..............................................
Komóteipők eberlastin vagy bőrből sarokkal . . . .
Fűző topán eberlastinből a legszebb hímzéssel díszítve 
Topánok eberlastinből ruganyhitzóval magas kivágással, rokoko sa

rokkal finom kiállításban . . . •
Topánok ruganyhúzóval erős chagrin vagy borjubőrből, szögezett 

vagy csavart kettőstalppal esős időjáráshoz, tartós

48. (10—2) Urak  Nzámára:
Topán ehagrin-bőrből jól készítve . . . . . .
Topán chagrin-bőrből finom diszitésű lakszcgélylyel, legújabb divatu 
Topán borjubőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen erős 
Topán orosz fényniázos bőrből szögezett csavart kettős talppal esős időre 
Topán salon-fénymázos, mainzi bőrből, kesztyű vagy chagrin szárral,

legfinomabb hímzéssel .......................................................
Párisi féltopán kötésre chagrin bőrből . . . . . .
Csizma térdig érő vízmentes bagariabőrből háromszorosan csavart

kettős t a l p p a l .........................................................................
< 'sizma borjú vagy ebagrinbőrből magas szárral s ránccal 
Fiu-topán borjú vagy chagrin bőrből erősen szögez dt kettős talppal 
Leány-topán eberlastinből vagy bőrből legtin. diszitésű lakszegélylyel
Gyermekcipők eberlastin vagy b ő rb ő l .....................................50 krtól 1 ft. 20-ig

Megrendelések póstán utánvét mellett vagy az összeg beküldése után gyorsan s 
pontosan teljesittetnek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben kicseréltetik. Rész
letes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek meg.

70 kr.
90 V

1 ft. 70 V•> » 20 r
•> ft. 90 kr.

3 ft. — kr.

3 ft. 60 kr.
3 ft. 90 r
4 ft. —

4 ft. 80 r

4 ft. Sü kr.
3 ft. 50 kr.

8 f t . 50 kr.
8 (t. 20 kr.
•> f t . 50 kr.
1 f t . 80 kr.

p é c s i  I k z ő s z é 2c.lcáLic-3 r c -
és

1877 évi April hó 22-éu d. e. 10 órakor Pécsett saját
helyiségében

\í

ev

rendes közgyűlést
tart, melyre a t.c. részvényesek, figyelmeztetéssel az alapszabályok 25 §-ára,*)

e énnél meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő bizottság jelentése a számadás felett.
5. Osztalék megállapítása.
4. Felügyelő bizottság választása az 1875: 57 t. e. 104 íj-a értelmében.
5. Levéltárunk választása.
6. Netáni indítványok tárgyalása.

A pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat igazgatóságának 1877 
ri martius 5 én tartott üléséből.

Koszits Hziláril
______ _ egyesületi titkár.

*) 25 y Minden részvényes, ki szavazati jogával élni akar. részvényeit a társulat titkár
jánál három nappal a közgyűlés előtt téritvény mellett letenni tartozik.

W F  Nem színlelt végeladás!
60. [3—1] Miután a rósz üzlet-menet miatt

china-ezüstáru-gyárunkat
teljesen beszüntetjük, kényszerítve vagyunk pompás china-ezüst-gyártmanyaink tömérdek készletét 
leggyorsabban az előállítási áron sokkal alabb elárusítani. Kísérletül szolgáljon következő ki

vonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kívánatra bérinentesen megküldetik.

M é r s é k e l t  á r a :

fi drb. kávéskanál frt
azelő tt

3.50

m ost
csupán
1.50 1 drb cukortartó zárral

azelő tt

frt 14.—
most

csupán
8.—

e . evőkanál »* 7.50 3.80 1 p. gyertyatartó . . „ a— 3. -
fi „ asztali kés n 7.50 3.80 fi drb kés nyugtató . „ 5.— 3.70
t> » asztali villa n 750 3.80 fi „ csemege-villa . „ fi.— 3.50
1 „ leves szedő n 5.— 3.30 fi „ kés . » 6-— 3.50
1
1

tej-szedő
vaj-szelence

»»
M

3.50
5.—

1.50 
« _

egujabb kézelő-gomb-garnitura, gépezettel 1 f t .  Parafa-dugók állat fejekkel 4 0  k r

és olaj-készletek és más egyéb számos cikkek, stb. stb. szintoly meglepő olcsó arakon. 
Különösen figyelemre méltó :

6 drb. evőkanál, 6 drb. villa 6 drb. kávéskanál, 6 drb. kés mind a 24 drb. együttvéve elegáns
tokban 24 frt helyett csak 10 frt.

Ugyanaz britanma-ezüstböl, mind a 24 drb. elegáns tokban csak 7 frt.
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan es lelkiismeretesen eszközöltetnek.■■PrdS E., BéeSi Hothenthurmstrasse

3—, Hirdetm ény.
A  ptfesi kölcsönös segélyzo-egylet

évi rendes
3 s 6 z g ' 3 7 " “ö - l é s é t

folyó évi m á r c z iu s  2 5 -é n  délelőtti 10 ó r a k o r  sz. k ir .  P ér*  v á ro s közgyü . 
lé s !  nagy  term éb en  fogja megtartani.

Miről a t. ez. egyleti tagok azon felkéréssel értesittetnek: miszerint szavazó  
iv e ik e t  a tagoknak megjáró tö b b i n y o m ta tv á n y o k k a l együtt az alapszabályok 
és fenálló közgyűlési határozat szerint a k ö g y n lé*  n a p já ig  az e g y le t  h e ly isé 
g e ib ő l á tv e n n i, illetőleg e lv ite tn i  szíveskedjenek.

Kelt Pécsett, a kölcsönös segélyző-egyletnek 1877. évi február 22-én tartott fel
ügyelő bizottsági üléséből.

Z s o ln a y  W ilm o s , elnök.

A pécsi kölcsönös segélyző-egylet 
t i z e n e g y e d ik  ü z l e t k i i n u t a t á a u  l » 7 6 * i k  é v r e .

1871- ki évt.
1872- ki „ 
18(5 ki „
1874- ki „
1875- ki „
1876- ki „
1868- ki „
1869- ki „
1870- ki „
1871- ki „
1872- ki „ 
1872-ki „

Bevétel: 
beirásd. számla 1291.—

1878.—
„ r 1175.—
„ .  1021.—
.  .  1009.-

1157.-
31.— 
59.50

„ „ 3499.50
„ „ 255888.35

h.bef.sz. 242397.50 
nyer. „ 51156.72

293554.22

végszámolás' számla

1873-ki h. bef. sz. 121426.50
1873-ki V nyer. „ 20879.75

1 s 7 4 - k i n h.bef.sz. 78903.—
1874-ki rt nyer. „ 10301.89
1875-ki h.bef.sz. 51591.—
1875-ki V nyer. „ 4399.24
1876-ki h.bef.sz. 29194.50
1876-ki V nyer. „ 1237.99
1873- ki „ törzsbetét
1874- ki „
1875- ki „
Leszámittdási váltóik 
Idegen

Magán 
K ötlevelek 
Zálogok
Törlesztési kölcsönök 
Kölcsönök 
Takaréktári betétek 
Kamat
Nyeremény és veszteség 
Külömbfélék 
Nyugdíjalap 
Tartalékalap 
Visszafolyó költség 
Intézeti házak és szőllő

142306.25

89204.89

55990.24

30432.49 
780.12 

, 693.44
, 216.68
, 79081.38
1681866.75

, 684940.— 
86323.47 

104202.— 
12225.70 
27606.38 

178693.54 
85160.78 
75517.22 
35720.92 

7139.29 
1271.38 
610.33 

3329.40 
3943876.22

Kiadás:

1871-k i év t. e lő leg , tő k e  sz. 101270.—
1870-k i „ befizetések  „ 4 8 . -
1871-k i „ „ r 490.—
1873-k i „ tö rz sb e té te k  „ 260.04
187 4 -k i „ n r, 173.36
1875-k i „ * n 43.32
L eszám o lás i v á ltó k  „ 109025.58
Id e g e n 2075644.35
M ag án  * » 869682.50
K ö tle  vé lek  * 111395.07
Z á lo g o k  « 1 2 9 1 8 5 .-
T ö rlesz tés i k ö lcsö n ö k  „ 202375—
É rté k p a p íro k  » 3970—
K ö lcsö n ö k  n 19306.38
T a k a ré k tá r i  b e té te s  „ 102400.10%
K a m a t » 83562.98
N y erem én y  és v esz teség  „ 77)481.36
K ülöm bfélék  » 35449.47
T a r ta lé k a la p  * 541.52
V isszafo lyó  k ö ltség  * 908.54
In téze ti h á z a k  és  szo ll"  „ 5973.40

F e lsze re lé sek  ” 1700—

P ó tlé k  h á tra lé k  " 1263 37
K észpénz 13746.87 V,

Pécsett, 1877. január hóban.
B la u h o r n  (d u s z tá v ,

egyleti igazgatói.

A pécsi kölcsönös sególyző-egylet 
m é r l e g e  1 8 7 6 .  d e c e m b e r  3 1  - é n

394.3876.22

H in d i J ó zse f,
könyvvivo.

Tartozik:
Készpénz
Leszámítolási vált. 
Idegen 
Magán 
K ötlevelek 
Zálogok 
Értékpapírok 
Törlesztési kölcsön 
1871-ik évt. előleg.

13746.87 
sz. 29944.20 
„ 393777.60 
„ 184742.50 
„ 25071.60
„ 24983.—■
„ 4040.64
„ 190149.30 
tőke sz.

1870-ki évt. betét, sz
101270.— 

48.—
1871-ki . n rt 490 —
Kamat 4157.67
Intézeti ház. és szőllő sz. 2644.—
Felszerelések „ 1700.—
Pótlékok „ 1263.37
Visszafolyó költség „ 298.21

Követel:
1871- ki évt. beirási dijak számla
1872- ki ..

ki
-ki
-ki

l*73-ki
1874 ki
1875 ki
1876 
1871 
1871 
1871-ki
1871- ki

1872- ki
1873- ki
1874- ki
1875- ki
1876- ki
1873- ki
1874- ki
1875- ki
1868- ki
1869- ki
1870- ki 
Kölcsönök

1291.—
w n „ 18i8.----
- „ * 1175.—
* - .  1021.—
» » .  1009.—
» ” m 1157.—

befiz. tőke 1291 r. 156.— 201396.— 
nyerem. „ r. 39.28 50710.48 
k. máre. 31. „ r. 2.92 3769.72 
oszth. mar. „ r. 12.15

255888.3?'1291 r. 198.20 
betételek számla

törzsbetét.
V

végleszám.
*

242397.50
121426.50 
78903.— 
51591.— 
29194.50

520.08
520.08
173.36
31.—
59.50

3499.50
8300.—

76293.43%
5755.47

271.45
7139.29

90.64
729.86

Takaréktári betétek „
Kamat „
Külömbfélék „
Nyugdijajap: Tőke az intézetnél 

Értékpapírokban 432.—
Értékpapírok számla 
Tartalékalap „
Az 1872-ki évtárs. 1872—1875-ki 

nyereménye 1878 r. á 16.18=30386.04 
nyeremény 1870évben 11.06=20770.68

^7.24____  51156.7:
Az 1873-ki évtárs. 1873—1875-ki 

nyereménye 1175 r. á 9.43=11080.25 
nyeremény 1876-ikévben8.34 9799.50

17-77 20879.71
Az 1874-ki évtársulat 1874—1875-ki 

nyereménye 1021 r. á 4.34. 4434.14 
nyeremény 1876-ki évben 5,75 5870.75

10-09 10301.81
Az 1875-ki évtársulat 1875-ki 

nyereménye 1009 r. á 1.04 1049.36 
nyeremény 1876-ki évben 3.32 3349.88

4.36 4399.2-1
Az 1876-ki évtársulat 1876-ki 

nyereménye 1157 r. á 1.07

978326.96'/,
I Nyeremény maradék 1877-ik évre

Nyomatott Taiza Mihályiul Pécsett 187

1237.91 
35.81 

97*326,Ibi1,
Pécsett, 1877. január hóban.

B la n lio r n  G u sztá v ,
cgyleti igazgató kó! í i v ^ ’

, .. ^ fen. "rérlegct és a hozzá csatolt számadásokat a törvény és alapszabályok ér 
telmeben átvizsgálván és az egyleti könyvekkel összehasonlítván, annak pontos és lelki 
ismeretes készítéséről meggyőződtünk. '

Pécsett, 1877. február hó 21-én.
A felügyelő bizottság:

Zsolnay Wilmos, eluök, Schapringer Joachim, alelnük, Wész Albert 
Ti’gmann Alajos, Szontágh Mátyás.


