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E lö flz e té iil d íj :
Postán vagy Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre
Itt. 25 kr. egyes szám 15 kr.
Megjelenik minden s zombat o n. Egyes számok kaphatók
Weidinger N. köuyvkeresk.
(Széchényi tér).

S zerk esztő i iroda:
Ferenciek uteza 22. sz. I emelet.
Kéziratok vissza nem küldetnek

H ir d e t é s e k á r a :
Egy négyhasábos petit sor
egyszeri megjelenéséért okít
többszöri megjelenésnél ár
leengedés adatik. Mindeu bir
detés után 30 kr. bélyeg dij
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.
A lap szellemi részét illető közlemények és előtizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalbau, Blauhoru Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Hölun C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és 1 esztl Karoly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinő épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Az a rósz példa
Nézzünk kissé szét a mai nap
társadalmában és hasonlítsuk össze
minő volt harminc év előtt, lehetet
len el nem borzaduuuk annak sitlyedésétől, azon undok btinfertötől,
melyet felületes gondolkozók a civilizatió járulékának állítanak, mert
tagadni nem lehet, hogy a közmű
velődés ezen idő alatt haladt, nem
ugyan azon arányban, mely kívána
tos lenne, mely a reá fordított költ
ségeknek megfelelne, de haladását
lépten nyomon, még a bűnök nemei
ben is fel kell ismernünk.
A napi sajtó immár nem képes
feljegyezni a rokon- apa- anya- hit
vestárs- gyermek-rabló-,és más gyil
kosságok, önkivégzések, tolvajságok,
lopás, rablás, csalás, sikkasztás, zsa
rolás, vesztegetés, hamis esküvés és
hitszegések, okirat és pénzhamisítá
sok, alig elszámlálható különnemű
büntettek hosszú, soha fogyatkozás
ban nem lévő sorát, azok immár
hatást sem idéznek elő, a közönség
áttér felettük a napirendre, úgyis
tudja, hogy a holnap többszö
rösen ismétlődni fognak.
Ki az, ki mai társadalmunktól
az erkölcsös és vallásos élet, az erény
és becsületesség, az őszinte egyeneslelküség, a szerény munkásság,
az igazi érdem, a törhetlen hűség,
a feláldozó hazaszeretet, az elvhűség
jutalmazását remélhetné? — midőn
naponta látja, hogy leszámítva a nem
eléggé óvatosak elbukását csakis a
szerénytelen tolakodás, az álunk kétsziuüség, elvtagadás, ármány, önzés,
csalás, vesztegetés, ledérség, nagy
hangú dicsekvés, hittagadás és áru
lás aratja az aranykalászokat, midőn
látja, hogy társadalmunk lenézi az
erényt, megtagadja az igaz istent
és imádja az arany borjut!
Mily kevés mai nap azon szárnyra
eresztett felnőtt ember, ki becsületes
munka, szorgalom és takarékosság
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a az élet poharában
Cvr.V} Több a méznél az üröm
Nem kelek ki a sors ellen,
V
Kőzett szívvel eltűröm.
Zútfülutlás, panaszhang csak
Akkor tör ki ajkamon
Ha könnyezni téged latiak,
leged en j " angyalom!
Kulcsár József.

Kgy k o in é d iá s n ő .
— Elbeszélés. —

Marinak bivták s a mi társulatunk
nál a szende szerepeket játszotta.
Hogyan, miként került a színészethez,
annak története ép oly közönséges, mint
szomorú. Anyja szegény lévén, jóakarói
és barátnői azt tanácsolták, bogy leányát
a színészetnek szentelje. Egy lelkiismeret
len s tönkrement színésznő, ki fiatal te
hetségek felfedezése s azoknak a félreve
zetett és elámított szülők részéről hozott
kisebb nagyobb áldozatokért való kiképeztetésével foglalkozott, ajánlotta őt igaz
gatónknak. Ez örvendett az olcsó tagnak,
mert mint kezdő csak igen csekély liouorarimura tarthatott igényt. így jött Mari a
mi társulatunkhoz.
Társulatról szidván, meg kell jegyez
nem, hogy az alatt vagy tizenkét, minden
tisztességes társaságból kikopott komédiást
értek, kik közé véletlenül jutottam én, mi
dőn világgá mentem a keblemben érzett
lelkesedés tüzére élesztő elemet keresni.
-Midőn Mari társulatunkhoz csatlakozott,
úgy tetszett nekem, mintha egy májusi
hajnal viradt volna ránk. E lány valóban
azon megható s elragadó szépségekhez
tartozott, kik előtt még az ilyen alásülyedt lények is meghajolnak s melyhez
még a bűnös gondolat sem mer közelí
teni. Szegény jó anyámnak van egy régi
híres képírótól festett madonna képe szo
bácskájábán. E kép olyan jóságos, szelíd

K ia d ó h iv a t n i:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 22. szám alatt.

utján indulna anyagi jövőjének meg
alapítására. Az alig az iskola porát
lerázott tanuló, az inasból felszaba
dult legény, az apai gazdaságban
élő földműves fin azonnal a magasba
kívánkozik gyenge szárnyaival, az
egyik nagyhatalmú, befolyásos, dús
jövedelmű hivatalt, egy sereg mun
kás feletti rendelkezést saját kényel
mére kiváu a másik, a harmadik
restelli a munkát, nem adja azt meg,
vagy nem kellőleg a termő anyaföldnek, mely viszont nem adja meg
a hő aratást annak, ki munka helyett
korcsmákban, vásárokon dorbézolva
tölti a drága időt.
Alapos tanulmányok , sok évi
gyakorlat alárendelt állásokban ké
pezték régebben a jó, hasznavehető,
becsületes tisztviselőt; most a', is
kolákon átkoválygott, számos esetek
ben abból is kirúgott fiatal ember
csak páttfogása legyen az elhatározó
helyeken, megtétetik azonnal szolgabiró, törvényszéki vagy járásbirónak, alispánnak, tanácsosnak sat.,
adnak melléje száraz dajka gyanánt
egy többé kevésbé routinirozott hi
vatalnokot azon hivatással, hogy vé
gezze ö a munkát csekély évdij
mellett, ez azután vagy felhasználja
állását tiltott utoni vagyonszerzésre,
vagy ha ezt nem teszi, vagy nem
teheti, elveszti kedvét a munkához,
megrestelli a teherhordó szamár sze
repét, a hivatalos teendők pedig dö
cögnek, — ibant, qua poterant mint a tapasztalás igazolja.
De nem csak az iskolából vétet
nek sokszor a főtisztviselök, előke
rülnek azok másuuuan is, pártfogás
mindent megtehet, igy egy hívei ál
tal kicsapott papot ismerünk, kit
Kerkápolyi protectiója adófel Ügye
lővé avanz8Íroztatott, de ki győznéelöszámlálui a hasonló esetek ezreit,
nem egy hírlapi cikk, — foliánsjk
kerülnének ki e sorozatból.
Az iparos és kereskedő ritka
esetben alapítja szerencséjét becsületes szorgalomra és takarékosságra,

— humbug — szédelgés itt a jelszó,
a hamis bukások képezik a vagyonosodás phasisait, a ki okosan men
tül többször vagyonbukást tud ren
dezni, a mellett hogy mindig pazarul
élt, még prédára is tud szert tenni
a megcsaltak rovására.
Nézzük a mai kor önző, kétszínű
emberét, azt látjuk, főtörekvése fe
lebarátját megcsalni, kijátszani, tit
kát kilesni, gyengéit hiresztelui, rá
galmazni, becsületében gázolni, csa
ládi boldogságát feldúlni, kenyerétől
megfosztani, a hit, reménység és
szeretet érzetét kebléből kitépni, —
ne legyen ő sem jobb a többinél,
legyen rosszabb a vad hyenáuál, le
gyen emberré, — ki embertársát
felfalja.
Hová lett a szülői, gyermeki,
testvéri, rokoni és baráti szeretet,
mely az önfeláldozásnak oly sok és
szép példáit adta? — A hálátlan
gyermek keseríti szüleit, mert na
gyon soká élnek s ö nem jutlut az
elég korán elpazarlandó örökséghez,
másutt egy szívtelen apa vagy anya
megöli gyermekeit, hogy gondja ne
legyen reájuk, testvérek irigységből
összevesznek az örökségen, álbará
tok befonnak kezességekbe, miknek
fizetés, tünkrejutás a vége, pénzen
adják a szerelmet, a honárulás fé
nyes hivatal és jutalomra tesz szert,
az eskü, az istenre hivatkozás, arra
használtatik, hogy az embertárs va
gyonától, szabadságától, becsületétől
mcgfo8Ztassék!
Mi okozta ezen borzasztó erköl
csi sülyedésU
Az elöhaladt műveltség bizonyossau ártatlan ebben, hiszen a művelt
ség terjedését éppen az ellenkező
eredmény kiséri mindenütt e föld
társadalmaiban, de nem érthetjük az
álmiiveltséget a műveltség külmázát,
mert ez igen veszedelmes.
Az a felülről adott rósz példa
az, mely az álmüveltségre, azután
pedig ragadósságánál fogva valóban
művelt emberekre is oly pusztító

hatású, hogy az általános el mérge
zéstől a társadalmat csak egy ideg
rázó krizis mentheti meg.
A műveltség terjedésénél fogva,
a napi sajtó termékeinek elterjedése,
a könnyű olvasmányok iránti elő
szeretet, a közlekedés könnyűsége
nem engedi meg már mint hajdan,
hogy a felső körök rósz példáj i ti
tokban maradjon a társadalom előtt,
— az önkény, és azután bekövet
kezett önző pártpolitika úgy akarta,
hogy az erkölcs megmételyeztessék,
hogy ezernyi ezer vak eszköz te
remtessék a párturalom megörökí
tésére, hogy az erkölcsi érzet, a
hazaszeretet eifojtassék. — Ezért
kaptak a hazaárulók fényes jutal
makat, ezért utaltattak a hazavédÖi
a koldustarisznyára. — A válasz
tási visszaélések, a vérengzések,
befogatások, bírósági és hatósági
üldözések szentesítése, a választói
jegyzékek hamisításának elnézése
közvetlen befolyással voltak az em
bervásárlással egyetemben a nép
erkölcsének megrontására.
A „haza bölcsének" kereszteltétek
azon kiváló férfiút, ki lSGb-ban önbizalmatlanságból megtagadta 1Bői
ben vallott főelvét; „Messiásának
kiabáltátok ki azt, ki folytatta az
elvtagadást 1875-ben, hogy a hata
lomra jusson: javadalomhoz segítet
tétek azon nagy történetírót, —
ki szép múltját ezért megtagadta,
— a hazáját lángolón szerető Bö
szörményi Lászlót, elmagyarázva a
törvényt, engedtétek mártyrként bör
tönben elveszni. Érdem, tehetség,
tudományuélküli kegyenceket fele
meltétek kiváló közhivatalokra, de
ki győzné elősorolni mindazon fe
lülről adott rósz példát!
Vagy talán a lánchidrészvény,
a temesvári fa, a keleti és görbe
és számos más vasutak, a bankügyi
kölcsönök geschaftjei, le egészen a
felmentést nyert pest-fiumei hajógyári
kölcsönüzletig minden nyom nélkül
maradtak a társadalomban?

A k ép v ig elö liú /.iistk e ls ő
tanácskozási tárgya meg a folyó hónap
bán a gyámügyi törvényjavaslat les/., a
melynek a közigazgatási bizottság állal
újonnan átdolgozott szövege megküldetet
a képviselőim tagjainak. A sajnos alia
pót, melyben az árvaügy vezetése az or
szág legtöbb megyéjében siulödik, aira
iuditá a belügyminisztert, hogy lehetőleg
siettesse a gyámügyi törvény mielőbbi
megalkotását.
— Itéca b ö l j e l e n t i k , h o g y a
magyar arany járadékkölcsön kibocsáta
sára megtétettek az előkészületek, s a ma
gyár állampapírok, s különösen a kincs
tán utalványok állandó magas árfolyama
euuek kedvező előjeléül szolgál. Az ősz
trák arany rente l’árisban igen kedvező
lég fogadtatott s bizonyosnak tekinthető,
hogy a magyar rente is hasonló fogadta
tásra talál.
— A ro m á n m a g y a r v a s ú ti
csatlakozás felöl Bukarestből Írják: isme
retes, hogy Románia arra kötelezte magát.

és mennyei arcot ábrázol! Teljesen e kép
hez hasonlított Mari. Aranyszőke baj kerité körül halváuypiros arcát, mintha csak
napsugarak estek volna egy feslő rózsabimbóra. Ki kristálytiszta, kék szemébe
tekintett, az sohasem felejtheté el az elvarázsló pillanatot. Ha leheletét szivhatáin,
úgy éreztem magam, mintha a tavasz il
latárjától ittasultam volna meg. Ha mo
solygott, akkor Mirza Safti keleti dalai
ról álmodék.
0 volt az egyedüli tiszta, szeplőtlen
e bukott augyaiok közt; liliom kórók és
tövisek közt; egy tündér alak az „ezer
egy éjszaka" regéből.
Már néhány nap után megszerettem
őt, eszményképeimet benuc találtam meg
testesítve, s ő volt nekem a művészet geniusa.
így egy napon Schiller „Haramiáit*
adtuk. Én istenem, minő előadás volt e z !
Minő jelmezzel, minő kostűiuben adta intrikusuuk Mór Ferencet! Egy lángpiros,
elül bóbitás, hátul copfos, kopott parókát
húzott kopasz fejére. A costume pedig ál
lott : fehér harisnyák, vörös nadrág, fekete
mellény és — halljátok csak Schillernek
tisztelői! — egy frakk, tulipiros bútorszö
vetből! Ezeken kívül aztán még egy bor
virágos orrot, haspáruát és egy púpot
alkalmazott magára.
Ily maskirozással játszotta ez 5 láb
magas szörnyeteg Mór Ferencet! No de
szerencsére az arany arany marad, ha
sárba esik is. Mi többiek pedig cifrábbnál
cifrább lovag jelmezekbe voltunk bujtatva,
melyekben egyébiránt rendesen szokták a
haramiákat adui. Mindezt látva megbot
ránkozás és oly undor fogott el, hogy
csak nagy nehezen tudtam magamat a
„fellépésre* elszánni.
Hova tűntek a művészetről, komoly
ibetről s a szent hivatásról alkotott ál
maim?! A művészetnek e papjai, mily
szánalomra méltó, semmlrevaló komédiá
sok voltak! Oda lett a lelkesedésem, oda
mindeu illusiom!
Mari Amália szerepét adta. Látható
lag elfogult, levert volt; úgy gondolko
zott-e mint én?
A Ferenccel való kerti jelenet után a
knliszák mögé lépett. Én egy díszletre tá-

uiaszkodtam és némán engedtem át ma
gam a benyomásoknak, melyeket bennem
megjelenésének kelleme keltett.
Hozzám jött és kezét nyujtá nekem,
mely reszketett az enyémben.
Rátekinték, szokatlanul izgatottnak
látszott.
Szeméből egy köny pergett le, mely
onnan az ajk széléig egy csillogó baráz
dát hagyott az arcfestésen.
Leány! — szóltam hozzá — téged is
megragadott a csalódásnak borzasztó ör
döge és megszcutségtelenitettc a te iste
nedet is, kinek oltárt emeltél szivedben!
A te eszményképeid is hitvány rongyokba
foszlottak, mint az enyéimek ? Te is belá
tod, hogy itt minden van, csak művészet
nincs s bogy az ihletet és hivatást akár
hol csak a színháznál nem ismerik ? Igen,
igen, nézz oda, ez a mi művészetünk, egy
alávaló) komédiás banda, ime Mór Ferenc,
ilyenek a művészet papjai?! 'M> e helyzet
elviselése neked is oly nehéz mint nekem.
Leány, feszítsd meg erődet, tartsd fen
magadat a felszínen, uszszál a tiszta hul
lámokban, vagy különben lassan elmerülsz
mint ezek, és elaljasodol, mint ezek!
— Ne beszéljen igy — susogott Mari
— én kimondbatlanul szenvedek. Lázas
ingerültséggel szorította meg kezemet,
literei hevesen lüktettek.
Kigynladt arcára s könyben úszó,
szelíd szemébe tekinték.
Küu bandájával lármázott Mór Ferenc.
Én mitsem hallottam.
Két lépésnyire tőlem Mór Ferenc un
dorító vonaglásokat produkált. Én mitsem
láttam.
Változás! Egy legördülő díszlet le
szaggatta kabátujjamról a csipkekézelőt.
Én mitsem éreztem.
A bensőmben támadt ezer hang mind
ettől elvonta érzékeimet.
Künn csak komédia és látszat, itt
élet és valóság volt.
A mit éreztem az — szerelem volt,
a mit láttam az — kedvesem volt, a mit
hallottam az — szavainak zenéje volt.
Mi oly hamar vonzódtunk egymás
hoz, mintha már régi ismerősök lettünk
volna.
„Mari, én szeretlek!" szólalt meg ben

nem egy elfojthatlau hang. Ajkaimon önkénytelenül kiejtették e szavakat: „Mari,
Mari, én szeretlek s ezt meg is kell ne
ked mondanom, mert különben megőrülök !*
Mári hosszasan, merengve nézett reátn,
aztán sírva fakadt s moudá: „Köszönöm
Henrik !*
Boldogságomban az egész világot
szerettem volna megölelni. Szüntelen két
szó, — nem. .. két hymuus zengett fülembe :
enyém, tied!
E pillanatban rámrohaut az ügyelő.
Az ég szerelmére, menjen már ki a
színpadra; nem hallotta, bogy a végszót
elmondták már? S ezzel nem a legkiméletesb modorral kitolt a kuliszák mögöl.
En komédiás voltam, ő komédiásnő, és
mi — komédiát játszottunk.
„No most mutasd mit tudsz, vagy
szakadj bele!* hangzott fel bennem izga
tott lelkem szava, — s én játszottam. De
hogyan? azt ne kérdezzétek!
Midőn az előadás végeztével az öltöző
szobát elhagytam, az odavezető folyosón
két katona tiszt lépdelt előttem. „Valóban*
monda az egyik, ez a K..........(ez én vol
tam) ma úgy játszott mint egy medve.*
*
Jöttek, mentek a napok, s mi szeret
tük egymást. En elfelejtettem az egész
miseriát és boldog voltam. Reggel a pró
bán találkoztam vele, délután meglátogat
tam s este együtt játszottunk. „Azért is
játszanak azok oly élethűen egymással*
— monda orrfiutoritva a köpcös patikáriusné. Fölöttem azonban virult a tavasz
s a boldogság örömvirágai egyre nyíltak
számomra.
Egy napon magához kéretett az igaz
gató. Komoly arccal fogadott.
„K............... ur, önnek viszonya vau
H............ kisasszonyuyal ?*
„Ha tudni akarja, igen. En szeretem
Marit!*
„De ezt én nem tűrhetem.*
„Eh, mi köze van önnek ahhoz, uram !*
„Mi, mi? . . . nagyon sok uram!*
„8 ugyan miért, ha szabad kérdenem ?*
„Azért, mert e viszony ártalmára, ká
rára vau üzletemnek.
„Ohó! ugyan hogyan, ha ismét kér
denem szabad?*

„Mert a társulatombeli kisasszonyok
uak csak a közönségnek s nem egyik má
sik színésznek szabad tetszeni.*
„Uram, ön egy nyomorult!*
„Fékezze magát, én igazgató vagyok.
Eu megtiltom önnek a kisasszonyuyal való
szerelmeskcdést, mert ez által csak tanul
máuyaitól tartja őt vissza.*
„Talán bizony a játékreudet félti ?"
„On felhagy e viszonynyal, annál
is inkább, mert egyik páholy bérlőnk B.
gróf érdeklődik a kisasszony iránt."
„Nekem mondja ezt!!?*
„Ön mi akadályt sem fog útjába gör
díthetni.*
„A fejét zúzom annak szélyel, ki Ma
rihoz közeledni merészkedik. Jegyezze e/.t
meg magának uram.*
„Ezért lakoljou!*
Utánam becsapódott az ajtó.
Ez embernek sokkal nagyobb szűk
sége volt rám, semhogy részéről valamiért
lakolhattaw volna. Lelki főtulajdona a
csaló zsugoriság és jellemtelenség volt.
így múlt el két hónap. Kezdett hideg
leuui. Beállottak a novemberi fagyos ua
pok. Mari szegény, ruhatára pedig nagyon
hitvány volt. Meleg, Imndás ruhákba
burkolódzott mindenki. Mari egy könnyű
fekete kendőben járt fel a próbákra. Ek
kor vettem észre, hogy valami jobb ruha
darabja nincs. Ah, mit adtam volna akkor
egy női köpenyért! De a kereskedők pénzt
akartak, pénzt, mely nem volt nekem.
Az idő mindinkább hidegebbre for
dult. A szél kegyetlenül járta át Marinak
pókbálószerü kendőjét. Nagyon fázott sze
gény..........A „Tékozlót* adtuk. Mari kigyult arccal jött a próbára s azonnal fe
lém tartott.
E reggelen több nehéz női köpenyt
vitt hozzá választás végett egy divatüzlet
segéde, kit ezzel egy „ismeretlen maradni
akaró* műbarát bízott meg. Mari vissza
utasította az ajánlatot s kendőjében jött a
próbára, pedig hideg, nagyon hideg volt.
Midőn nekem mindezt elmondá, szégyen
érzet fogott el, mély gondolatokba merülve
tekinték magam elé.
„Mi bajod?" kérdé Mari.
„A te bajod az én bajom* mondám
szivszakgató megindulással. t,Vége köv.J

Szervezhetik most már a végte
lenségig az ellenőrséget, növelhetik
a bureaukratikus retortákat az állam
és közigazgatás ügyeiben, de a sik
kasztások azért mindegyre szaporodni
fognak úgy a köz, mint a magán
vagyon körül, csak újabb és cmplicáltabb módokat fog a lelemé
nyesség használni, hogy, habár csak
ideig óráig, célt érjen.
Vagy azt hiszik talán, hogy a
„mától holnapra" megélhetés — az
„utánnam vizözöu** maximája, mit
felülről látnak, nem ragalt el alá
felé? Figyeljenek csak azon számos
sikkasztókra, kik takargatják ugyan
a mig lehet bűntényüket, de mit sem
törődve azzal, hogy Damokles kardja
fejők felett egy vékony hajszálon
függ, — sokszor a szökést sem ki
sértik meg mert már nem is tart
ják szégyennek az amúgy is rövidre
szabandó börtönbüntetést, azután pe
dig nem törődnek vele, ha ujjal mu
tatnak rájuk, — hisz ez már más
magas ranguakonis megtörtént, vagy
legalább megtörténni kellett volna.
Az a fölülről adott rósz példa,
az társadalmunknak főmételye, és
ezzel kijeleltük annak ovvosságát is.

1„ . . l ' . augusztus 1 iga plojctf-prediali
var-uiat, iáin a magyar keleti vasút csat
tal-ozását ki piti. E vonal kiépítése Crawley
társa angol vállalkozókra bízatott. De
már a múlt nyáron komoly viszályok meniltes tél a vállalkozók és a kormány közt
a részlet tizetesek tárgyában. Az tigy vá
lasztott bíróság elé került, mely a kormány
lovára határozott. Ennek folytán az építés
, 0n lassan halad előre: a vállalkozók
folytonos pénzbajokkal küzdöttek s a télen
u vasúti n 'kasok közt. kik bérüket nem
kapták meg, komoly zavargások törtek ki.
Minthogy kouiolvau attól lehet tartani,
hogy a vonal a nevezett határidőre nem
készül el, Zxviedinek lovag a monarchia
bukaresti képviselője utasittatolt, hogy a
l’.ratiauu kormányt ez ügyben interpellálja.
I / a múlt héten megtörtént, s a kormány
ni niesak a legjobb Ígéreteket tette, hanem
,.gv törvéuyt is fogadtatott el a kamrával,
m l\ lélhatalniazza őt, hogy (Jrawleynek
a vonal kiépítésére 150.000 frank rendkí
vüli hitel! nyisson.
— Az o s z t r á k k o r m á n y h
niagvar pénzügyminiszter Bécsben időzé■„: arra használja tel, hogy a b a n k
|w. , ,|é s megoldása ügyében újabb tár
l \ alásokba bocsátkozzék a bank xezéiegvéiieivel, nevezetesen az alkormányzók
kinevezése és azon arány meghatározása
végett, melyben az allam a bank tiszta
uvereségében részt veeud. Ha ez alkaloiumii sem sikerülne egyezségre jntni, fogja
a kormány az eltérő szakaszokra nézve
-,ij it szövegezését a reiehsratu elébe teresztent - Kemélik, hogy a pénzügyi
kérdésekben egyezségre fognak jutni, el
lenben a szervezési kérdések nehézségekre
fognak bukkanni.
A X Ir P r e s s e s ü r g e ti a
k ö z ö s a k t í v á k elosztási kérdésének
megoldását. A múlt össszel, úgymond, azt
hozták fel a felosztás ellen, hogy háború
esetére ,i mozgósítás első költségeit ez
ahipból kell fedezni eladás avagy lombardirozás által. Ma azonban változtak a viszoiivok. Mozgósításról ugyanis most már
alig’ lellet szó s igy a kormány nagyon
jól' tenné, ha ismét "felvenné a tárgyalások
elejtett fonalát.
— A K eresk. é s p é n z ü g y i m iiiiszteriumokban szorgalmasan dolgoznak
a kiegyezési tárgyalások alapját képező
törvényjavaslatok előkészítésén, azaz hogy
lefordítják az osztrák készítményeket. —
A közvetett adók reformjait illető törvény
javaslatok s ezek indokolásai, némely cse
kély részlet kivételével, majdnem teljesen
készek. A ipióta törvényjavaslat i?) elő
munkálatai is közel állnak a befejezéshez.
V bankstatutnm végleges megállapitása
, el iából a két pénzügyminisztérium a jövő
héten folytatja a tárgyalásokat. A keres
kedelmi é.- vámszövetség szövege, valamint
a részvény társulatok és bizt. társulatok
kölcsönös eugedélyezéséról szóló tvjavaslatok előkészitvék, s végül a kiegyezési
tárgyalásokról szóló indokolás, mely 4U
ívből all. esak a min. tanács helybenha
óvását várja. Így a kiegyezésre vonatkozó
--zr- javaslatok i kivéve a Lloyd-társula
tót illető, melynek alapvonására nézve a
két kormány szintén megállapodott, de
még bevárandó a Lloyd-társulat nyilatko
zata oly annyira készen vannak, hogy a
parlamentek összeülése alkalmával előter
jeszthetők lesznek.
P ü s p ö k i é r t e k e z l e t fo g t a r 
tatni hir szerint május hóban, mely a katli.
autonómia szervezetének sürgetésére tett
javaslatokat tárgyalni fogná., Ezen hirt
azonban az illetékes .Magyar Állam1* alap
talannak mondja, mit igen sajnálunk.
A/, a d ó b e h a jtá s ü g y é b e n a
pénzügyminiszter körrendeletig felhívja a
megyék közönségét, miszerint intézkedje
nek, hogy azon szolgabirák, kik az adók
nak végrehajtás utján való behajtását sze
mélyesen nem végezhetik, a kir. adúfelügyelő tudtával maguk mellé segédeket (he
lyetteseket fogadjanak fel, s ügyeljenek,
hogy ilyenekül alkalmas és szakavatott
egyéneket v.ilaszszanak. mivel azok eljá
rásáért felelősek, továbbá hogy felfogadott
helyetteseiket a közigazgatási bizottságnak
néxszerént jelentsék be; a közigazgatási
bizottság pedig, ha annak szükségét látja,
a felfogadott szolgaidról segédek (helyet
tesek i neveit. a megyei alispán utjáu, a
szolgabirói járás minden községével tu
dassa.
.Minél b é k é s e b b j e ll e g e t ö ltö tt
Ignatietf útja, a n n á l s ű r ű b b e n j e l e u
tek mega h ad s er eg fölszerelésére
v o n a t k o z ó r e n d e l e t e k s annál ide
gesebb gyorsasággal készülünk a legvég
sőre. Az osztrák honvédség tá bori e g é s z 
s é g ü g y i f ö l s z e r e l é s e e napokban esz
közöltetett s azon kivlil 1132 sebesült vi
vőre, 2*4 segédorvosra, 132 gyógyszervi
vőre szaporították a meglevő személyzetet.
Azontúl a mozgósítás gyors eszközlése
végett ősszeiratott a lovak és kocsik tu
lajdonosainak száma mindenütt. — A ja 
vított Werndl-féle fegyver percenként 1*
lövést ad s igen könnyen és gyorsan ke
zelhető. — A fegyverek átjavitása és ki
cserélése igen gyorsan eszközöltetik. — A
lovas ütegekre nézve igen fontos intézke
dések történtek : a ruházat megkönnyittetett s az újabb beosztás igen könnyűvé
teiie az ütegek mozgékonyságát és azt,
hogy a habomban a többi lovas csapatok
kai kmlő öszhangban működhessék közre
s >■részben részletes utasítás bocsáttatott ki.
—A k ö z ő s h a d s e r e g b e n hnsznaiatban levő Wemdl lőfegyverek javítá
sáról Írják, hogy e fegyverek elsütésére
eddig négy tempó kellett, most a feltaláló
javítása szerint esak három szükséges, a
gyorsaság pedig tizenhárom lövésről tizen
nyolcra /okoztatott percenkint: továbbá a
csapórugó és a töltényhuzó emeltyűjének

megerősítése által elég felhúzni a kakast,
hogy az, elzáró henger kinyíljék s így az
elzárt töltény a töltési térből nagy rol.auiossággal kidobassék. E javított l*,i-ki
mintát a fegyverbizottság elfogadta s a
gyalog és vadászcsapatoknál fokozatosan
életbeléptetni javasolta.
O B Z s A ttG Y Ü ld É * .
A képviselőház március .>l-ki Illésén
a miniszterelnök bemutatta az 1873. évben
forgalomba hozott kiucstári utalványok
beváltására felveendő járadék kölcsönre
felhatalmazásról szóló ő felsége által szen
tesített törvényt kihirdetés végett, mely
azután az uzsora korlátozása végett alko
tott törvénynyel együtt a főrendiház ülé
sében is kihirdetve lett. — 0 életlen eset
ből együtt lett hirdetve az uzsora ellenes,
és uzsora kölcsön feletti törvény.)

KÜLFÖLD.
Az Ignatietf által szorgolt és sokféle
kép módosított jegyzőkönyv végre aláíra
tott. Olyan liaszontalanság ez, minő a kon
stantinápolyi couferentia javaslata, az orosz
azt állítja, hogy előnybe jutott vele, az
angol is^ ezek azt hiszik, hogy most már
bekövetkezik a lefegyverzés, az oroszok
pedig, hogy felhatalmazást nyertek kato
nai hatalommal azonnal végrehajtani a
coníerentia határozatait. — Török részről
jól megértették annak értelmét, hozzá is
fogtak ujjólag a fegyverkezéshez. Az Aldnnáu mintegy 16i),UU0 fegyverest elhe
lyeztek Várna és Widdin közt, többnyire
a kitünőbb sorezredekből, szemben áll a
Eruth mellett a 300,000 emberuyi orosz
sereg, mely számban ugyan túlnyomó, de
nem katonai erényben, azonkívül a török
hadsereg positiója" igen előnyös a támadó
orosz ellenében, minél fogva a török erő
elegendőnek látszik annak visszautasítá
sára. — Azonban a porta elkerülhetlennek
tartván a háborút készül a végletekre, az
európai úgy mint ázsiai cserkeszek felfegyvereztetnek és mozgositatnak, az összeirt,
de ki nem állított nemzetőrséget kiállítják
és fegyverrel ellátják. Ázsiából folyton át
vonulnak a zászlóaljak a török fővároson
át a Duna felé, legközelebb 20 zászlóalj,
és 24 lovas század vonult át. A cserke
szek 20,000 kitűnő lovast adnak a seregbe.
Anglia az elutazott nagykövet helyett
ideiglenes képviselőjévé Layardot küldi
Konstantinápolyija, ezen választás általá
nosan helyeseltetett. — Layard Törökor
szág meleg barátja, annak viszonyai is
mertek előtte, mert ott kezdé diplomatiai
pályáját s mint államtitkár a külügyi hi
vatalban is foglalkozott a keleti ügyekkel.
Angliában úgy okoskodnak, ha nem sike
rült is a békét biztosítani, a bábom kitö
rése még is elhalasztatott, ezzel pedig
Oroszország kénteleu tovább is sok mil
liók árán hadseregét fegyverben tartani s
igy önmagát megrontaui, azonban másrész
ről azt hiszik, hogy nem valószínűtlen,
mikép a porta megunva a halogatást maga
üzeni meg a háborút, mihez ugyan már a
múlt év folyamán elegendő és elég indo
kolt oka volt a hitszegő álnok orosz el
lenében.
A londoni jegyzőkönyv a hatalmak
megállapodása szerént a portával közöltetui fog azon felhívással, hogy a lefegy
verzés ügyében alkudozást kezdjeu Orosz
országgal, mi azonban esak a Monteneg
róval valósult békekötés után fog bekövet
kezhetni, ezen békealkudozás azonban nem
halad előre és nem is igér sikert, mert a
tekete hegyiek és bosnyákok újra kaptak
orosz pénzt élelmezésre és a háború foly
tatására, mert különben éhen vesznének,
kik nem munkából, hanem rablásból élni
megszoktak. A török minisztertanács a
jegyzőkönyv által teremtett helyzet felett
april 4-én tanácskozván elhatározta, hogy
a török állam méltóságát látván a jegyző
könyv által megtámadva, hozzájárulását
megtagadja, és nem fegyverkezik le.
A török-montenegrói békealkudozások
megszakadtak s a török minisztertanács
elhatározta, hogy az összes mohamedán
férti lakosság felfegyvereztessék. Nagymennyiségű lőszer küldetett Hercegovinába
és Boszniába. Aehmed Mouktár az anató
liai hadsereg főparancsnoka a nagy vezér
kar és számos mérnökkari tiszt kíséreté
ben legközelebb rendeltetés helyére megy.
A páncélos hajóhad intézkedéseket tesz,
hogy az első parancsra Sznlina és Batum
felé indulhasson. Továbbá öt millió török
livres papírpénz fog kibocsáttatni, noha az
agio már is 79°/#.
A bosuyák küldöttség Pétervárban.
Múlt hó 21-én érkezett Bosniából egy kül
döttség az orosz tővárosba s feliratot nyúj
tott át Gortsakoffnak, melyben elpanaszol
ják, mily iszonyú és nyomorúságos az ő
helyzetük; elnyomás, üldözés az ő sorsuk
századok óta; elmondják, hogy ipeki patriarkatusuk 1767-ben eltöröltetett s azóta
nincsenek papjaik, mert a Konstantiná
polyból küldött papokat meg nem értik s
azok kirabolják, kiszívják, megrontják
őket, követeléseik és erőszakoskodásaik
megrontják az ő erejüket. Elmondják,
hogy talajuk termékeny és mégis Ínség,
éhség és nyomor a mindennapi kenyerük;
ütik, nyomorékká teszik őket, elrabolják,
megbecstelenitik leányaikat. Essed bég
102 szerb leányon tett erőszakot. Pana
szaik s tanúvallomásaik a bíróság előtt
semmit sem érnek; templomba esak éjjel
járhatnak, halottaikat csak este temethe
tik el; mert a törökök a halottas kísére
tet megrohanják, a koporsót feltörik s a
holttestet sárba dobálják; a keresztény
templomokban uincs harang: mert a törö
kök nem engedik meg, hogy szabadon
imádkozzanak istenükbe/, törökökké akar
ják őket tenni, ők -izon^r.ri xzl'.u1V :-a

maszkodnak atyáik hitéhez. Ennélfogva
másfél millió hosnvák könyörög a cár előtt
megmentéséért s kér közigazgatási önkor
mányzatot, az ipeki patriarchatus vissza
állítását és azt hogy papjaik és biráik a
népből vétesseuek. Inkább el akarunk
veszni — úgymond — mint tovább viselm
a törökök és ránk erőszakolt papok jár
mát. (Ezen küldöttséget és feliratot is úgy
rendelte meg Gortsakoff orosz rubelek
előleges lefizetése mellett.)
Belgrádon april 2-áu a katonai taka
rodó alkalmával az olasz konzulátus abla
kait verték be. A kormány sajnálkozását
fejezte ki ezen pajkosság felett, melyet két
külföldi gyerkőc (?) követett volna el.
A romániai seuatus feloszlatva, a kö
vetek kamarájának ülésszaka bezárva lett
april 4-éu egy fejedelmi leirat felolvasá
sával.
Görögországban a hadi tartalékot be
hívták, bárom gyakorló tábor alakittatik.
hat Kruppféle ágyuüteg vásároltatott. A
kamara május 7-re rendkívüli ülésszakra
ett egybebiva.
Az északamerikai szövetséges államok
elnöke elrendelte, hogy a szövetség csa
patai a Délearoliua fővárosa Columbiában
elfoglalva tartott kormányi épületekből vo
nuljanak ki. A csapatok teljes elhívását
elhalasztotta, mert oly jelentést vett, hogy
ezzel Délearoliua republikánusait súlyos
helyzetbe juttatná, nem lévéu más módjuk
a demokratáknak — ott úgy nevezik a
rabszolgaság pártolóit, mint nálunk a reactió magát szabadelvűnek elkeresztelte, —
elleutállaui.
Xagv feltűnést okozott, hogy Bismarck
herceg megromlott egészségi állapota te
kintetéből beadta lemondását a német bi
rodalmi és porosz kir. miniszterségről. A
császár nem fogadta még el, de egy évi
szabadság időt engedett. — Utódául em
legetik Hobenlohe és Reusz hercegeket,
gr. Stollberget, Camphausent és Moltkét.

Apróságok.
Húsvéti szünnapokra szabadságolt mamelukjainak a főmufti kiadta utasításait,
hogyan mentegessék küldőik előtt a be
töltetlen váltó aláírását, hogyan ijesszenek
reájuk a honnyomoritó bécsi egyességek
visszavetésének esélyére vonatkozva. —
Az első szükséges volt, hogy a kormány
felhasználhassa a pénzvilágban eshető ked
vező hangulatot azonnal, még ismét el
nem enyészik; — tehát a kedvező han
gulatnak csak múlandóságára tudunk szá
mítani, nem tartósságára; — a másikra
nézve azzal ijesztenek, hogy a vám és
bank egyesség elvetése esetében lesz alkotmáuyválság, — provisorium, contumacirozás stb — Az egyik ámítás, — a má
sik ennél is több — mert felségsértés.
•
Kérdem, — Tisza- Széli mikor vol
tak őszinték parlamenti nyilatkozataikban
és tetteikben? — Talán akkor, midőn
Tisza a határozati párt feje 1861 évben
többségben lévő pártját a szavazásnál kissebbségbe hozta, hogy a kisebbség feli
ratát érvényre juttassa, és magát a jövőre
ne tegye kormányképtelenné? — talán ak
kor, midőn l*72-ik évbeli a királyi palota
átellenében Kossuth Lajos mellett tünte
tett, és rövid időre reá Debrecenben
a Kossuthhoz legközelebb álló függet
lenségi pártot a legdurvább rágalmakkal
illette és ezzel magát felfelé rehabilitálni
igyekezett? — Vagy talán Széli volt
őszinte akkor, midőn mint pénzügyi elő
adó a deákpárti kormányok alatt arra
vállalkozott, hogy rózsaszínben tüntesse
elő a desperát, — kamatokat és gyümölcs
félén kiadásokat uzsorás kölcsönökkel
fedező garázdálkodást, és midőn ezt már
takarni nem lehetett, vállalkozott a pénz
ügyek rendezésére, — a haza megmenté
sére csak azért, hogy a garázdálkodást
folytathassa, adókat emelhesse, uj kölcsö
nöket felvehessen stb ? — Bizony ily előz
mények után alapos a gyanú, hogy csak
azért történt lóhalálában a kölcsön meg
hatalmazás megszavazása, hogy mindenek
előtt Rothscbild vegye reá a bécsi bankot,
mikép fogadja el bank aligazgatónak Mó
ricz Pált 12000 írt évi fizetéssel, és má
sodszor, hogy a kiegyezés elfogadása előtt,
xagy el nem fogadása esetében is legyen
pénz hadi célokra is.
•

Fenyegetnek (elsőbb utasításra a min
den szolgálatra kész kormánypárti képvi
selők az alkotmány felfüggesztésével, ha
a vám és bankügyi egyesség nem fogad
tatnék el. — Úgy emlékezem 1867-ik évi
juuius 8 áii a király ország-világ előtt
megesküdött a magyar alkotmányt maguk
ban foglaló törvényekre, hogy azokat mind
maga megtartandja, mind mások által
megtartatni fogja. — A kik tellát alkot
mányválsággal fenyegetnek vádolják a ki
rályt, gyanúsítják alkotmány felforgatási
és esküszegési szándékkal, ez pedig nem
kevesebb mint felségsértés, felhívjuk a kir.
főügyészt és a többi kir. ügyészt járjanak
el kötelességükben mindenki ellenében egy
aránt, mert a felségsértés a kormánynak
és kormánypártiaknak sincsen megengedve.
•
Hogyan is lehetne ezen vészmadarak
nak hitelt adui? Csak tegyék le a szé
gyenteljes gyávaságot és óvják meg min
denképen hazánkat az Ausztríátóli függés
től és iealázástól, nem lesz szükség sem
felségsértővé, sem bazaárulóvá lenniük,
csak vessék el bátran a hazauyomoritó
egyezményeket, megfogják látni, hogy a
hazai alkotmány általa esak erősbödik, a
legkissebb csorbát sem szenvedendi, a ki
rály jobban védendi a magyar alkotmányt,
miut ők most róla feltételezik, — vagy

ágy - akkor persze nem számíthatnának
a bazarontó szavazar megjntalmazásái a .
Azután eltekintve attól, hogy nem hi
szem az alkotmány válság bekövj tkezesét,
mit árthatna még körülményeink közt a
provizórium? — Megpróbáltuk ezt, a tg
vadabb ostromállapottal — együtt nem ron
tott negyed annyit, mint a tiz éves (leaKnárti kormányzat, nem rontotta meg
annyira anyagi állapotunkat, erkölcsi te
kintetben pedig épen maradt, ha ugyan
még nem gyarapodott a társadalom, míg
a deákpárti kormányok és utánna a tuzio
az erkölcsöket végkép megmételyezték.
Vagy talán féltik ama 20—25 ezer munka
kerülő ingyenélő sorsát, kiket deákpárti
kortes érdemekért, vagy n e p o h sm u sb ó l
sinecurákba behelyeztek és kiket most a
hazaáruló s muszkavezetőkkel egy pénz
tárból, az az adóexekutiókból táplált or
szágos pénztárból élelmezni kell, hát eze-
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egyénnek 2—3 napi sétálás és munkáért
szó nélkül kifizetnek 2 —300 frtot, mint
megérdemlettet; mig utóbbi esetben egész
évi munkáért azt mondják, bogy: nea,
tartoznak és esak „méltánylatból* (kegyelemből!) akarnak nyújtani 100 frtot!!
Menjünk tovább: az újabb törvény
szerint Mohács is tartozik községi orvost
tartani.
Ezen állomásnak az uj közegészségi
törvények szerinti helyes betöltése egy
egész embert igénybe vesz és összeül »
bölcs képviselőtestület, és — a kórházi
orvosi állomással együtt — megajánl a
leendő községi orvosnak egész évre :«»
frtot: tehát körülbelül annyit, a mennyit
a lenti úri egyéniségek egyikének 2 -3
napra tízet!
Kell-e nagyobb botrány?!
Vagy menjünk még tovább: a tanító,
kát elégszer hallom panaszkodni, hogy
havi dijaikat nem kapják ki; mert a pénztárnok azt mondja, hogy: nincs péuz. — \
toruaiskola a múlt télen betekig zárva
volt; mert nem volt fűteni való fa, se arra
való pénz — Ha egy kis sár van, — *
a mellék utcákban térdig járunk ; mert jár
dara való pénz uincs. — Sok egyéb, kel
lene még, de nem lehet; mert — uiert
nincs péuz! — Es miért nincs pénz? —
Azért, mert az kell az úri egyéniségeknek!
Majd lesz klilüuben szerencsém egyen
tételek kiollózása által némely részletek
kel is kedveskedni, hogy lássák: mily mé
lyen vájkáluak egyes úri egyéniségek, kik
pedig itt miut ünnepelt tekintélyek szere
pelnek, e szerencsétlen városnak csak nagy
nehezen és gyakran csak dobszóval be
hajtható filléreiben! — hogy lássák: mily
birka-türelem és a jellemek mily elfajulása
kívántatik ahoz, hogy az egyik talán nyo
morog, de azért fizet és — hallgat: a má
sik meg csak a tarisznyáját tartja és —
a markába nevet, hogy ily jó s jámbor
fejős tehénre akadt!
Hanem, hogyha már az a nagylelkű
közönség fizet, legálább gyönyörködhes
sék is azon, általa oly nagyon tisztek ta
risznyán úri egyéniségek kétségbevonhatlan életrevalósága felett, — legközelebb
igen érdekes részletekről is fogok gon
doskodni.
S c r l i Sándor.

A „Pécsi Figyelő1* utóbbi (13.) szá
mában Bubreg ur Mohácsról szigetünk yéigátjára vonatkozó érdekes cikket közöl, a
melyben felhozott egy pár körülményre
magam is óhajtok némi észrevételeket
kockáztatni.
Mindenekelőtt is üdvözlöm B. urat,
mint olyat, ki mint látom szintén bele
mer azon bizonyos barlangba tekinteni.
Csak bátran! . . Nem oly veszedelmes ám
az, mint némelyek gondolják,
esak
bátran bele kell nézni! . . A község ér
dekében különben igen kívánatos lenne,
ha az általános közönyösség mellett azon
barlang rettegett lakói ellen minél többen
is harcolnának!
B. ur azt mondja levelében, hogy:
„a város részéről két úri egyéniség, mint
városi képviselők részt vettek a (védgáttöltési) tanáeskozmányban, ezeknek úti és
egyéb költségek fedezésére állítólag 600
frt a városi péuztárból ki is fizettetett.1*
Itt két fontos körülmény ragadja meg
figyelmemet: 1-ör, hogy a városi pénztár
ból fizették a tanácskozó úri egyénisége
ket, és 2-or, hogy ezért 600 frtot fizettek
azon tisztelt úri egyéniségeknek
Én, mint a városnak — bárcsak szü
H 1 V A T A L O S.
letett (virilis) — egyik atyja igen megüt
H ir d e t m é n y .
köztem azon kijelentésen, miután én mind
Melynél fogva Pécs sz. kir. város ha
két körülményt — ha az csakugyan igaz
tósága részéröl a Nrngu. m. kir. honvé
— a város iránti legnagyobb visszaélés
déiül1 Ministerium f. évi 4590/VII számú
nek tartom. — Ezért a dologról biztosabb
rendeletéhez képest ezennel közhírré tétetik,
tudomást szerzendő, a városi pénztári ki
bogy az 1868-ik évi XL t. c. 36-ik sza
adásokat magam is átnéztem és — bár a
kasza értelmében a hadsereg kötelékében
hovaforditás iránti részleteket nem minde
álló tartalékos legénység, tartalék kötele
nütt vehetni ki határozottan, és ezért a
zettségeinek ideje alatt háromszori és
fenti 600 írtról se tűnik ki világosan:
egyenként négy-négy heti fegyvergyakormelyik tétel alatt lappangjon az? — mind
latra lévén kötelezve, a f. évi őszi és ki
nyájunk szégyenére ki kell mondanom,
vételesen ott, a hol f. é. a legénység nagy
hogy városunk gazdálkodásában csúnyább
száma miatt, az két fordában hivamlő be,
nál csúnyább dolgok történnek, — és hogy
a tavaSzi fegyvergyakorlatokon, a tuár
különösen három úri egyéniség tűnik ki,
megállapított sorozat rende szerint megje
kik a lefolyt években a község pénzében
lenni, s abban részt venni a következő
a legtöbbet turkáltak, t. i: Goócs Gyula,
tartalékosok köteleztetnek: a. i Az 1872 ik
Koszits Szilárd és Stajevits Pál urak.
1870-ik és 1868-ik sorozási évekbeli s a
Egy kettő ezen igen tisztelt úri egyé
védtörvény 21-ik szabálya értelmében fel
niségeken kívül is fel-felvillan ugyan; de
avatott mindazon egy évi önkéntesek, a
a tételek és számokból úgy tűnik ki, hogy
kik tartalék beli tisztekké lettek előléptetve,
városunknak különösen a három említett
b) A fentebbi pontban nem említett soro
kedvence volt az, ki a helyzetet uralta.
zási évfolyambeli többi s szintén önkényHogy a hármas ligának melyikét il
tesekből előléptetett azon tartalékos tisztek,
leti a főérdem, különösen a hírhedt uroa kik hosszabb időre elhalas/.tatván tett
dalmi perben , bárha előttem kétségtelen:
leges szolgálatok teljesítését 7-évi tartalék!
most nem vitatom; hanem hogy városunk
időtartam számukra nem maradt fenn, s
nekik sokat köszönhet . .: azt kézzeltogigy több fegyvergyakorlatén tartoznak
hatólag bebizonyították.
megjelenni, miut a mennyibeu sorozási
És most elemezzük egy kissé a szi
évüket tekirttve résztveuui kötelesek vol
geti dolgot — a per befejezése után !
nának. —
1ör. Miután a sziget a városnak többé
c.
) Az említett tartalékbeli tisztek azon
nem közös birtoka, hanem az illető egyes
része, kik korábbi időben elmulasztott
birtokosoké: ba azon birtokosok saját ér
fegyvergyakorlatot tartoznak utánpótolui.
dekükben védgátot vagy bármit is építeni
d.
) Mindazon legénység i a/, őrmester
akarnak, azt megtehetik ; de — a meny
től lefelé,) a mely az 1872, 1870, és 1*68 ik
nyiben az ebből származandó haszon az
évi állításkor soroztatott be, s jelenleg már
övék — a költséget is nekik kell fedez
a tartalékba van áthelyezve.
niük; s hogy tehát az ilyféle építkezé
e.
) Azon a tartalékba áttett egyévi
sekre vonatkozó tanácskozmányokért a vá
önkénytes legénység (szintén őrmestertől
ros bármily úri egyéniségeket is a saját
lefelé) a kik ugyan nem a fentebbi pont
pénzéből díjazzon — : az előttem nem
egyéb, mint az „enyirn* és „tied* fogal
ban említett sorozási évbeliek, azonban
mának szándékos összetévesztése.
tényleges szolgálatukat hosszabb időre el
halasztották s számukra szintén nem ma
Egyszerűbb képletben is kifejezhettem
radt fenn az állítás évszámáuak s meglelő
volna magamat; — de úgy hiszem ez is
sorozatos fegyvergyakorlati idő.
elég világos!
2or. Feltéve, de meg nem engedve, f.
) A tartalékos legénység azon része,
hogy azon úri egyéniségeket még is a vá
mely korábban elmulasztott íegyvergyakorrosnak kellett volna fizetni: hogyan rúg
latot tartozik utánpótolni.
hatott volna fel azon tanácskozmányi díj
g.
) A védtörvény végrehajtását tár600 írtra? . . Goócs legyek ba megértein!
gyazó utasítás 164-ik szakasza 4 ik pout a
— Vagy tán Amerikában volt azon taértelmében családi tekintetből szabadságolt
nácskozmány?
legénység, s különösen mindazok, a kik
És most beszéljünk egy kissé egyéb
kivételesen négyheti katonai kiképzés után
dolgokról is:
tartósan szabadságoltattak.
Én pár évvel ezelőtt felhivatván egy
A nyilvánossági joggal felruházott
egész évig gondoztam e város kórházát,
minden tanintézeteknél alkalmazott rendes
— és mikor az év befejeztével 150 frtos
vág)1 helyettes tanítókra, valamint tanulási
számlámat benyújtani bátorkodtam, a na
pályájukat még folytató tartalékos tisztekre
gyon tisztelt testület azt mondotta, hogy
és legénységre nézve az 1875-ik évben fen— miután a város előre nem kötelezte
állott határozatok, a f. évi fegyvergyakormagát arra, hogy fáradságomért még
latok tekintetében is érvénynyel birandnak.
fizessen i s : nekem nem tartozik : azonban
Éhez képest, minthogy a tartalékos és
mégis, méltánylatból, 100 frtot megajánl.
szabadságon katonák nyilvántartását tárPedig — ismervén és tekintetbe vévén
gyazó utasítás 33-ik szakasza 3-ik pontja
városunknak mind erkölcsi, mind szellemi
alatt kijelelt esetekben, az időszaki fegy
nagy hátramaradottságát: a már beadott
vergyakorlatoktól való felmentés csak is
számlámon arra köteleztem volt magamat,
azon esetben engedélyeztethetik, ha a ka
hogy a nyerendő 150 Irtot e g é s z e n mo
tonai igazolványi könyvvel s egyél) szük
hácsi iskolai célokra forditaudom !!
séges bizonyítványokkal felszerelt s kellően
Természetes, hogy az al miizsnakép
bélyegzett folyamodványok a behivási je
megajánlott 100 frtot a legnagyobb meg
gyekben kitűzött fegyvergyakorlat határ
vetéssel utasítottam vissza, — és még ma
ideje előtt legalább is 14 nappal a nyíl;
is felháborodással gondolok vissza az oly
vántartás illetékes hadkiegészítési kerületi
képviselőtestületre, mely a munkát alamizs
parucsnoksághoz beuyujtatnak, felhivatnak
nával méltányolja, holott a kétes, sőt néha
mindazon érdekeltek, kik a felmentésre
botrányos jellegű dolgokra ezereket fe
nézve jogos igényel bírnak, hogy ebbéli
csérel !
folyamodványukat saját érdekükben a most
Imel a fentiek közül egy-egy úri
jelzett idő alatt annál is inkább benyújtsa.

minthogy a később beadottak figyelmébe
vétetui ueui fognak. Végtil pedig figyel
meztetnek mindazon érdekelt egyének, kik
az idei tavaszi avagy őszi fegyvergyakor
latokra beidéztetnek, hogy az illetékes
hadkiegészítési kerületi parancsnokságnál,
s esetleg csapatosztályuknál, a kitűzött
időre pontosan megjelenjenek s általábau
maguk tt a katonai nyilvántartási utasítás
nak a fegyvergyakorlatról szóló 33 ik sza
kaszában előirt szabályokhoz alkalmazzák.
Kelt Pécsett 1877 évi ápril hó 2-án.
A id iu g e r J á n o s
_____ polgármester.

Különfélék.
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— Személyi kirek. A király ő felsége
ápril 4-én estve Bécsből Gödöllőre érkezett,
néhány napot a fővárosban fog tölteui. Az
udvar valószínűleg a lóverseny utánig ma
rad Gödöllőn. Audrássy a külpolitikai vi
szonyok miatt ueui mozdulhatott ki Bécs
ből. — I refort és Széli Bécsbe érkeztek
mint közönségesen — alkudozni. (Ez a
főhivatásúk.)
— A hivatalos lapból. Vörösmarth
baranyaiuegyei község a siklósi adóhiva
tal kerületéből a mohácsi adóhivatalhoz
csatokat ott.
Felhívjuk polgártársaink figyelmét
arra, hogy múlt 1876-ik év adóhátrányai
kat befizetni szíveskedjenek, mert a határ
idő a most folyó április hó 15-ik uapjáu
lejár, s a ki ápril 15-ig múlt 1876-ik évi
adóját be nem fizeti, a törvények értelmé
ben megfosztatik választói jogaitól. De
még az magában nem megnyugtató, hogy
az adót befizette, hanem az elkészült vá
lasztói névsort, a városházánál, meg kell
tekinteni s ha dacára annak, hogy adó
ját befizette, még sem Íratott volna ki a vá
lasztók közé, az esetben azonnal követelni
kell, hogy neve a választók közé igtattassék.
— Tegnap hirdették ki a pécsi kir.
törvényszéknél a Hiller Gábor ügyében a
kir. Ítélő táblai Ítéletet, mely az első bíró
ság által kiszabott büntetést (4 évi börtönt)
szintén helybenhagyta, azou változtatással
hogy a büntetés az ítélet hozatalától 1870.
dec. 16-átol kezdődik. Továbbá a hamis
bukás vádja alól felmenti az Ítélet Hű
iért, valamint nejét is.
— Ismét egy szép tényt van alkalmunk
feljegyezni a pécsi jóténony nőegyletről.
Ugyanis az egylet, egynéhány nemesszivü
hölgy buzgó kezdeményezése s szives ál
dozatkészsége folytán egy igazi felebaráti
szeretetről tanúskodó s messze körben áldá
sosán kiható intézményt létesít városunkban.
Ez intézménynek nemes s küzerkölcsjavitó
intentiója vau. Ej pedig: a pécsi jótékony
uőegylet f. é. május 1-én egy kézimunka
oskolát állít tel, melyben minden néven
uevezendő kézimunkák taníttatnak. Ezen
iskolába egyelőre 12 leány ingyen vétetik
fel, a többi s vagyonosabb jelentkezők pe
dig havonkénti 50 kr. tanítási dij mellett.
A tanu'.ók az egylet számára dolgoznak,
mely az igy összegyűlt kézimunkákkal
évenkiut egy vagy két bazárt rendez. A
befolyt jövedelem az oskola s illetőleg a
tanítványok javára esik. Ez volna az os
kola alapszervezetének terve, mely a
derék kezdeményezőkről úgy nemesszivüségök mint a szakavatottság és tapinta
tosságukról fényes bizonyítványát állít
ki. Részletesebb ismertetést az oskola meg
nyitása után fogunk hozni. A beiratások
a mondott iskolába f. é. ápril hó 15-éu
veeudik kezdetüket és Apáca-utca 12. sz.
a. az iskola helyiségeiben történnek. Beiratási dijt nem kell fizetni. Melegen ajáljuk
az intézetet a közönség figyelmébe!
— A hatóságokhoz Pest-Pilis SoltKiskunmegye közönségétől következő meg
keresés érkezett: „Kedves barátaink s
atyánkfiái! Azon meggyőződésben, hogy
önök épen oly jól tudják és átérzik mint
mi a hazánkra nehezedő hátrányos követ
kezményeket, melyek az Ausztriával kö
tendő vámszövetség és a bankügyi megál
lapodásokra vonatkozólag az ismeretes
elvek alapján alkotott törvényjavaslatok
elfogadásából erednének ; tartózkodva min
den bővebb indokolástól, megküldjük az
érintett törvényjavaslatok el ueui fogadása
iránt az országgyűlés képviselőházához in
tézett kérvényüuk egy példányát; s haza
fias bizalommal fölkérjük önöket: hogy ezt
basonirányu kérvénnyel támogatni méltóztassauak.* Eddig az átirat, melynek csa
tolmánya hatalmas indokokkal és érvekkel
mutatja ki, mi vár hazánkra, ha a közgazdasági kiegyezést úgy csinálják meg a
hatalom és hatalmat vakon követő többség,
mint az céloztatik. De hiába! Mi — már
t. i. Pécs városa — belenyugodtunk abba,
amit fognak csinálni. Nekünk az éhségesillapitó egész kenyér helyett elég lesz,
ha vetnek egy falat kenyeret — elég lesz,
ha Tarait a Tiszakormány dicsőségére bcleültetik valami zsíros hivatalba. íg y ám
.kedves barátaink s atyánkfiái.“
— A pécsi jogakademiai ifjúság olvusokürében Kenedy Géza ur e hó 9-én
(hétfőn) délután 6 órakor „Tauulmányok
az államtan köréből" cimü felolvasást fog
tartani, melyre bármely' érdeklődő is meg
jelenhetik. A kör helyisége a lyceumi épü
let II. emeletén van.
— A baranyamegyei tanfelügyelőség
fölötte hasznos szolgálatot tenne megyénk
lassan haladó tanügyéuck, ha a mikor va
lami falusi iskolát meglátogat, egyszer
smind az ott használatban levő tanköny
veket is figyelmére méltatná ; mert — mint
mi tudjuk, — van megyénkben akárhány
olyan oskola, hol még mindig a gyászos
emlékezetű Bach-korszakban összeféredt ol
vasókönyveket használják. Továbbá még

azzal egy hervadatlan babérágat fűzhetne
vrdemkoszorujába, ha meghagyná a vi

déki tanító uraknak, hogy ne terheltessenek egy kis cédulára írni címét azon tan
könyvnek, melyet egyik másik nagyremé
nyű tanítványuk szükségei, hogy a szülők
aztán ilyen cédu'ával mehessenek a könyv
árushoz. Gyakran volt már alkalmunk ta
pasztalni, hogy lalusi földműves asszonyok
minden közelebbi utasítás nélkül beállíta
nak a könyvkereskedésbe s ártatlan egvügyüséggel .valami olvasókönyvet" kérnek
a tiok számára. A könyvkereskedő nem
tudván a .fiúnak" az Írás és olvasás mes
terségében tett haladását, .gondolom" sze
rint, vagy épen azou .olvasó" könyvekből,
melyekből legtöbb van raktárában, nyom
egyet a vevők markába. A sok nyelvtan,
földrajz, történelem stb. és sokszor még a
.Tatár Péter eufóriái- is sub titulo „olva
sókönyv" kel el. Hogy száz ilyen vevő
közt kileucvcu sem kapja a tanító által
kívánt könyvet, s hogy az igyen túladott
könyveket a könyvkereskedők nem igen
veszik vissza, azt mondauuuk sem kell.
— Táncestélyt rendez e hó 10-én
(kedden) Herceuberger J. a casinó-épület
nyári helyiségében. A tánezenét Daukó
Gyula zenekara látja el. Kezdete 8'/2 órakor.
— A „Zalai közlöny“-ben olvassuk,
hogy Séta Pista és bandája Szent-Borbás
vagy Lakácsa közt a foglyráok és katonák
által elfogattak, vasra verve kedden Szi
getvárra vasúton szállíttattak, de hallomás
szerint Séta Pista megugrott. — A rablók
3-au voltak. — A negyedik a támadás
közben elesett, valamint egy pandúr és egy
katona szinte elesett. A velők volt rablóuő,
kit sziutéu elfogtak, fértiruhában volt öl
tözve.
— A sz.-lörinci kerületben levő Besence községből panaszt vettünk az iránt,
hogy a besencei hidakat, melyeket három
hó előtt mosott el a viz, mostanig sem
csinálták meg. Ajánljuk ez ügyet a megyei
közigazgatási bizottság és a közgyűlés
figyelmébe!
— Helyes, nagyon helyes! Kedden
valamennyi nagyobb korcsmát és vendég
lőt meglátogatta a városi orvos: Dr. Schware
úr egy rendőrségi közeggel és mindenütt
megvizsgálták a konyhaművészet főeszkö
zeit: a főzőedényeket, ha váljon tisztán
tartatnak-e s hogy a vasedények nem máztalauok-e. A kifogásolt edényeket mint a
közegészségre veszélyeseket — azonnal
kontískálták. Ily orvos rendőri visite —
mint halljuk — legközelebb a pékek, mé
szárosoknál is fog tartatni. Helyes, nagyon
helyes; mert ha már annyit adózunk, vi
szontszolgáltatás fejében illő, hogy intéz
kedések tétessenek a közuyomoruságnak
legalább „közegészségben" való elviselhetésére. (Ez alkalomból a disznó zsirral ke
reskedő henteseket is ajánljuk a városi
orvos úr figyelmébe. Tisztelet a kivételek
nek, de nagyobb részük, mint már több
oldalról értesültünk, a zsírt viz és gypszporral vegyítve árulják. Ezen egyike a leg
főbb élelmi szeren elkövetni szokott lelket
len Uzelemről vegyelemzési vizsgálat utján
meggyőződhetik a doetor úr.)
— A ceglédi szálas küldöttség „Kos
m ik Lajosnál" cimü könyv Kossuth Lajos
legutóbbi féuyké|>e után készült képpel
Budapesten már megjelent s ma vagy hol
nap hozzánk is leérkezik. A kik tehát a
nevezett műre nálunk előfizettek, fölkérjük,
ha a jövő hét bármely napján azt szer
kesztőségünkben átvenni szíveskednének.
A vidékről jelentkezett t. előfizetőknek posta
utján küldjük el a müvet.
— Iparosainkat bizonyára érdekelni
fogja a párisi kiállítás bizottságának név
sora, a mit közelebb közölt a hivatalos lap.
Az érdeklettek bizonyára megütközéssel
veszik, hogy kormánybiztosnak most is
Németh Imre neveztetett ki. Bizottsági el
nök: gróf .Szapári Gyula, alelnök: Harká
nyi Frigyes. Bizottsági tagok: Bedő Albert,
Belházy János, Gönczi Pál, Hotfmanu Sán
dor, Keleti Károly, Lecbner Lajos, Molnár
István, Nagy János, Pázmáudy Dénes, mint
sajtóügyi előadó, Posner Károly Lajos,
l’ulszky Ferencz, Káth Károly, Dr. Rodiczky
Jenő, Székely M luily és Zsigmoudy Vilmos.
— Valamennyi magyar vasút 1870-iki
üzleti eredménye együtt véve: üzletben volt
pályahossz: 9100. 1 km. — Az 1870. év
folyamában szállított: 17.041,486 személy
és 15.071,940 tonna áru; a bevételek tet
tek : személy és podgyász szállítás után,
21.871,222 frtot, gyors és teher áru szállítás
után 71.201,145 frtot, összesen 93.072,267
frtot. — Az 1875. év folyamában szállítta
tott 17.681,397 személy és 14.957,717 tonna
á r u ; a bevételek tettek : személy és pod
gyász szállítás után 23.097,246 frtot, gyors
és teheráru szállítás után 68.383.490 frtot,
összesen 91.471,736 frtot.
— Kivándorlás Muszkaországba. Torontálmegye s a szomszédos vidék több
községe összesen, 2000 lakös fogadta el a
mnszka kormány azon ajánlatát, hogy az
elpusztult Kaukaztájra vándorolnak, hol
40—40 hold földet s 200—200 rubelt, 5
évi adómentességet, az építkezésre ingyen
fát s Orsovától a telepig ingyen fuvart
kapnak. (Ajánljuk a példa követését azon
szerb testvéreinknek, (?) kik bőrükben meg
nem férve rágalmazzák a magyar vendég
szeretetet.)
— A török parliamentböl. A konstantiuápolyi parliamentben nem kevesebb, mint
tizenhatféle nyelvet beszélnek. A nagyvezir
oly előzékenységgel viseltetik a képviselők
iránt, hogy titkárai által fogadtatta őket
a kikötőkben. A képviselők mind tiszte
legtek a nagyvezirnél és Achmed Vetik
etrendinéi, kí a képviselőház elnöke. A
képviselőházban Írott papirszeletkék jelölik
meg az illető képviselők helyeit, és pedig
igy: „N. N., fia N. N.“-nek, ki N. N. fia

volt.; az Isten éltesse őt sokáig! — Hogy
a török parliamentben kitiiuő szónokok
lesznek, az már bizonyos; mert az ékes
szólás igen kedvelt a keleti népeknél.
— A petróleum világítás alkalmazása
uj rendszer által alkalmasint nagyobb ter
jedelmet nem venne, ha a közösügyekből fe
nyegető nagyobb vámtétel útját uein állja.
— Maróezy József szegedi lakos, szaba
dalmat nyert találmányára, mely bél nélkül
világitó petróleum lámpából áll, világitó
képessége versenyez a légszeszvilágossággal és utcai világításra nagy előnnyel hasz
nálható, a régi lámpák köunyeu átalakít
hatok. — A mi pedig fő, ez uj világítási
rendszer igen olcsó, egy 16 gyertyává lágu
láng 22 órán át 18 krba, tehát óránkint
nem egészen egy krajcárba kerül, kezelése
egyszerit, a veszedelmet kizárja, lámpa ja 
vítás a legritkább esetben kell, akkor is
könnyen eszközölhető, ezeu lámpából nem
gőzölög ki ammóniák. — Kísérletek tétet
tek Szolnokon, Egerben és Kecskeméten,
mindenütt nagy meglepetésre. Kecskeméten
előleges kísérletet tesznek vele az utca
világításban.
— Behelyezkedett őseinek hajlékába s
azzal járó majorátusba báró Seckendorf
Oskár Edviu, es. k. dragouyos hadnagy,
a ki ktilömben somogymegyei születésű,
tahi lakós és apró közbirtokos volt. A
megürült majorátusra három oldalág jelent
kezett és perlekedett megtámadván egymást
résziut a törvényes, részint a rangbeli há
zasságok kellékeinek alapján, inig végre a
jénai egyetem jogkarának véleménye alap
ján a szász-altenburgi fejedelem mint hitbizottmányi biró döntött és pedig nevezettnek
javára. Ez ítéletet március 21-én hirdették
ki az alteuburgi fellebbezési törvényszéken
és a pernyertes somogyi német nem késett
elfoglalni birtokát, mely a kastéllyal és
nagy földbirtokkal ellátott majorátusi szék
hely Meizelvitzen kívül Starkenberg és
Wuitz lovagbirtokokból és egy alteuburgi
palotából áll. „>S.“
— Abdul-Kérim pasa török generalissimus ajándékba kapott egy pár magyar
csizmát Temesváry Mór, magyar fővárosi
lábbeli gyárostól, mely ajándékot francia
nyelven irt levelébeu köszönte meg, mint
a magyar rokouszeuv kifejezését.
— Párisi divat. Mint Párisból jelen
ük, igen szemetrontó divatot kapott fel
ott a hölgyvilág. Sárga selyemkalapkák,
sárga cipők, sárga öltözet, sárga ékszerek,
— egy szóval sárgaság lepte el az egész
francia fővárost. Szórványos volt a sárga
szili, de mióta a lapok kikeltek a szemet
rontó sárgaság elleu, most csakúgy hem
zseg minden utcán a sok sárga alak s
nyüzsög minden közhely a sárga közön
ségtől. A sárgaszin tudvalevőleg oszlató
hatást gyakorol a szem erejére s igy na
gyon szépen kell kérnünk hölgyeiuket, ne
vegyék fel e divatot.
— A török-szerb béke megkötése óta is
mét felmerül a Vaskapu szabályozásának
Ugye s a „sziklarobbautó" angol társaság
javaslatot terjesztett ismét a magyar kor
mány és a dunagőzhajó társaság elé. A
költség nyolc millióval vau előirányozva,
mely a Vaskapun át szállított áruk után
szedendő illetményekből fedeztetnék.
— Hogy terem a jó muzsikus. Teleky
Sándor gr. a régi jó időkből többi közt
ezt az adomát beszéli el: .Azt kérdem
egyszer Boka Károlytól: — Ugyan Károly
bácsi, kitől tanult maga hegedülni? —
Ibrányi Ferencz tekintetes úrról! — Hát
jól húzza Ferencz ur? — Nem az, nem
tud az egy fikarcnyit sem. — Hát aztán
hogy? — Hát csak úgy, hogy régen mi
kor roszul húztam, hozzám vágta a quaterkát s addig vágta, inig jól húztam.
— Megnyílt a szemök. A sok lopás,
általán azon gazdálkodás, melyet az orosz
sereg főbbjei véghez vittek, arra indította
az orosz kormányt, hogy a szigorú ellen
őrzés végett egy egészen uj hivatalt szer
vezzen. Szép megtiszteltetés azon urakra.
Tserkeszoff tanácsos neveztetett ki a had
sereg ellenőrző hivatalának főnökévé, ki
nek kötelessége leend felügyelni a pénz
tárra, magtárakra s a felszerelésekre, va
lamint azokat gyakran meg is vizsgálni.
Persze egyik szarka a másiknak a szemét
ki nem kaparja, s marad minden a mint
volt: mert hol az emberek gazok, keveset
használ az ellenőrzés.
— I)r. Schlicman a hírneves ásató,
a londoni régészeti társulatban Mykeuiibau
tett felfedezéseiről legközelebb múlt napok
ban érdekes felolvasást tartott, melyet szá
mos fényképek bemutatása által kisért.
A különben felette érdekes előadásból csak
azt említjük fel, hogy Schliemau ásatásai
nak nyomán bebizonyitottnak látja azt,
hogy llomer nem mondát, hanem valósá
gos történetet ir le gyönyörű Iliásábau,
egyszersmind kijelenté, hogy mivel a török
kormány részéről az engedélyokmány
már kezében vau, legkö ’.elebb kis Ázsiába
megy, hogy Trója romjai között ásatásait
folytathassa. A társulat Schliemant tiszte
letbeli tagjául kinevezte.
— A munkások nyomora a Rujnatájon.
Az állam szigorúan őrködik a felett, hogy
a koldusokat elcsipesse. Ennélfogva a kol
dusok óvatosabbak lettek, de számuk épen
nem apadt. Borús és fájdalmas azon kép,
melyet e tájról festenek. A ki azt gondolná,
hogy a koldusok alatt elnyomorodott alako
kat kell képzelnie nagyon csalódnék. Jól
megtermett s az anyatermészettől erős testal
kattal megáldott emberek azok, kiknek
nem volna más bajuk, csak munkájok
volna, és a gyomruk ne korogna. De mun
kájok nincsen s a gyomruk korog. Mitevők
legyenek tehát ? Botot fognak és koldulni
mennek. Szeműkre húzzák a kalapot s
szégyenkezve esedezuek kenyérért. A kol
dusbotból persze idővel teszitőrud lesz,
mivel a koldulástól csak egy lépésre vau

a tolvajlás; hogy gyilkosszerszám nem lesz
e a koldusbotból, annak a sváb természe
tében rejlik a kulcsa, a ki nem áhitoz
kiucsek, gazdagság után, a mit rabolhatna,
megelégszik, ha kenyeret és sajtot koldul
hat vagy lophat. A milliárdok hazája im
már a koldusok világa s az angol mun
kásnyomor már csak mesebeszéd lett a
német munkásuyomor megdöbbentő való
sága mellet. A gyakorlati angol tudja, a
nyomort enyhíteni, a német bezárja azt, a
ki mondani meri! „éhes vagyok."
— Újítás az órakészitésben. A Svájc
Renau nevű községébeu egy órás fontos
javítást eszközölt r kerekszerkezet egy
szerűsítését illetőleg. Ugyanis az órarugókereket egy nagy kerék által helyettesí
tette, melyen egy a közönséges órákénál
négyszerte gyengébb rugó van alkalmazva,
mely mindamellett háromszor nagyobb
feszerőt fejt ki. E szerkezettel minden ne
hézség nélkül összeköti :tésbe lehet hozni
a remontoir, henger és anker órák szerke
zetét. E javitás mellett az óra ára egy
harmadrészszel alább szállana.
— A leggyorsabb vonatok. Ezek már
csakugyan „villám-vonatok" lesznek, amiut
azokat nevezik, l’áris és Marseille között a
kiállítás alkalmából most még munkában
levő, uj alakú, sokkal magasabb s nagyobb
kerekít gőzmozdouyok fognak használtatni.
Ezek agy vaunak tervezve, hogy óránként
200 kilométernyi (26 mértföldnyi) utat
megtesznek s igy Marseilletól Parisig az
eddig 16 órai utat 9 —10 óra alatt bejárják.

R ö v id hírek.
— Mennyibe került Szerbiának a há
ború? A nagy nekigyürközéssel megkezdett
háború az elbizakodott országocskáuik 16
millió aranyába, 200 fa lu já t és 3 váro
sába került. — Csakhogy legalább hasz
nát veuué a keserű tapasztalatnak.
— A pápa egészségi állapota hirtelen
igen roszra fordult, úgy hogy a bekövet
kezett nagy erőtlenség folytán a legvég
sőtől lehet tartani, l'jjabb hírek szerént
azouban ismét helyre állott egészsége.
— Az uj bankjegyeknek hir szerint
egyik oldala német, másik magyar s a ma
gyar cimer a kétfejű sas gyomrában lesz.
— Bécsben közhasználat céljából lég
nyomáson alapuló órákat állítottak fel,
valamennyi óraigazitás nélkül — folyto
nosan öszhangzatosau jár. A Bécsbe utazó
polgártársainkat ezen remek találmány
megszemlélésére különösen figyelmeztetjük.
- Rossi színház Párisbau. A fővárosunkbau is előnyösen ismert Rossi olasz
színész, a párisi világtárlat tartamára, ön
álló színházat akar építeni, s legjobb re
ménysége vau, hogy jó üzletet csinál!
— Nevezetes korcsma van Sopronban
mely a „magyar hatos"-hoz van cimezve.
E címet pedig azért viseli, mert az itt hasz
nálatban álló pohár és palackok mindegyi
kének fenekében egy 49-iki magyar hatos
van elhelyezve.
— Tanfolyamok beszüntetése. A több
magyar vasúti igazgatóságoknál a magyar
nyelv megtanulására felállított tanfolyamok
— minthogy a nem-magyar ajkú tisztvi
selőknek nyelvünkben tett előmenetelei
ezeknek további fenállását feleslegessé te
szik, f. é. apr. 1-vel beszüntettek.
— Civilisálódunk. A napokban két
paraszt embert marasztalt el a nagyváradi
törvényszék váltóhamisítás bűntényében. A
corruptió már az egyszerű földmives közt
is terjesztem kezdi a bűnös élelmességet,
s már nem csak nadrágos „úri emberek",
hanem a közönséges, eddig becsületes föld
fia sem irtózik a könnyű pénzszerzéstől,
s complicált terveket alkot.
— Gyógyszer öngyilkosság ellen. Egy
szolnoki asszony közelebb felakasztotta
m agát; férje észrevette. Mikor az asszony
magához tért, a férj orvosságul jól elverte.
Az asszony fogadkozott, hogy többé nem
tesz öngyilkossági kísérletet.
— A Bábeltoruyát . . . akarjuk mon
dani a lipót-városi bazilikát ismét tovább
építik. A főváros 20 ezer forintot szavazott
még reá. Ez is készen lesz —- soha napjáu.
— Vcrseczen a közvagyonnak hütlou
kezelésére jöttek rá. A kár mely ezáltal a
várost érte, mintegy 200.000 frtra terjed.
Temesvárod pedig egy bírósági végrehajtó
— Manojlovits — 15 ezer frt elsikkasztása után megszökött. Mi lesz ebből, ha
ez még sokáig fog igy ta rta n i? !.............
— Vámbéry Annin, — mint a „Bu
dapesti Napilap* értesül — nagy tevé
kenységet fejt ki egy magyar keleti sze
minárium felállítása érdekében, s az eszme
létesítése czéljából Andrássy Gyula gróf
külügyminiszterhez emlékiratot intézett.

I K 0 D A L O M.
UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

P é c s e tt V a le n t in K á r o ly
könyvkereskedésébe!] (főtér a „Nádor*4 felett.)
Kecskeméthy Aurél Ejszakamerika
f t 3.60 kr.
Szirontai Arthur. A satán-szirt
ft: 1.— kr.
Vasárnapi újság 1877 1. és 2.füzet ft. 1.40 kr.
Ifjúsági szinkaz 6. 7. füzet
24 kr.
Érmek jegyzéke
20 kr.
Molnár okszerű borászat
72 kr.
Poe Edgár. Utazás a holdba
50 kr.
A demon8tratio. Irta egy joghallgató
20 kr.
Szavaló, köszöntő és levelező az ifjúság számara
12 kr.
Roder Adolf levélszerinti oktatás a német nyelv
öntanulására
ft. 6.—
György Vilmos beköszöntő beszéde
20 kr.
Kont Gyula. A villany osságok kiegyenlődése 10 kr.
Lukrits ign. Pécs sz. kir. város utcai, házszamai
és háztulajdonosainak névjegyzéke
25 kr.
Brehms Thierleben füzetje 64 kr. megjelenik 100
füzetben.

Dr. Scliulze Lehrbuch «l»;r leni.* fijr I.m lw írthe
füzetje 06 kr. megjelenik körülbelül lif füzetben
Ur. Schöuer R. Pompeje. Besshreibung v. Stark
u. Fiihrer durch die Ausgrabungen ft. 2 56 kr.
Dr. Uftelmann Julius die Diát in den acuttieberhaíten Krankheiten
ft. 660 kr.
Ur. Jung Julius Römer und Románén in den Donaulándern
ft. 2.80 kr.
Schimellius Gartenbuch
ft. 0.60 kr
Helm Victor ('ulturptianzen und Hausthiere in
ilirem Uebergang aus Asien [10 füzetben teljes]
1 füzet
64 kr.
Rohrich YV. Volkswirtbschaftliche 50 Hauptsátzeu
=
A „Figyelő** irodalomtörténeti közi >d v
f. é. IV. füzete jelent meg, melynek igen • rdekes
tartalma: A kritika kezdete a magyar irodalom
történetben, ifj. S/.innvei József. — Kandi G tspar
hagyatéka, Paszl&vszky Sándor.
Arany Janó-:
költészete. Fe renezy József. Szeberényi l.ajo , Fa
laki Károly. — A I.orette-drámak a francia iro
dalomban, Ur. Szemak István. Holty és Dayka,
Bergiuaun Ágost, — Tiszavidéki néptnondak e-.
babonák, l>euk Elek. -- A legrégibb történeti ének
ről, Békesi-Coneilia Emil, Szil,ily Áron.
Magyar
szójáték, Kövary Béla. — Veszprémi Bilaz^-jaroHautz Gyula.
Irodalomtörténeti repertórium
id. Szinuyei József. Megjelenik havonkiut egyszer,
előfizetési ára egy évre 8 frt. Szerkesztősig es
kiadóhivatal Aiguer Lajosnál Budapesten.
=
Szabadka és vidéki*** ciui alatt u.
társadalmi közművelődési és szépirodalmi k izlón.
jelent meg Sziebenburger Karoly szerkesztőség
alatt. A beküldött első szám tartalma elég vonz>»
arra, hogy a lap vidéké áltál meleg pártolásban
részesít ssék. Megjelenik het-enkint egyszer lapunk
nál kisebb ivén, előfizetési ara eg évre 5 irt.
== Lukáts Gyula, az ifjúsági küldöttség
vezetője, Konstantinápolyban előfizetési felhív is*
bocsíjtott ki „Tengerész életemből** ciiu i bjsz
lyekre, mely 10 nyom. ivb ól alland. Előfizet jő ara
1 frt, mely máj. I5-ig szerzőhöz (Budapest, dohányutca 11.) küldeudO.
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Értesítés.
ügyvédek
közös ügyvédi iródája jövő hí elejétől
lezdvea Ferenciek utcájában M. sz. a lecud.

Nyilvános köszönst.
Alólirott eluiulaszthatlau kötélül '-u-k
tartja, úgy saját, mint családja nevében
legmélyebb köszönetét nyilvánítani min 1
azoknak, kik felcjtbetlcu férj : végtisztelttét becses jelenlétükkel emelni szíveskedtek.
Ö

ív

. N y e rs S á n d o r u l .

*)Ezun rovat alatt megjelentek-'-rt n nn váltul
felelőséget
a szert.

.S zerk esztő i ü z e n e te k .
ti. I. ilaranyavár. Az iuterpellátiót a vn...
megnevezése nélkül adni céltéveszt--, lenne.
N A tíV FKKK.XCZ
laptulajdonos.
II A K S n i K II I I.
K I S S .1 Ú t. S \. I
felelős szerkesztő.
szerkeszt- társ.

T is z á m
1871

84.12

1)

Árlejtési hirdetés.
A Nagym. m. kir. közűi, és közi. mi
nisterium 1. é. mártius hő 30-áu 431.. s/.
a. kelt intézményével a Baranya m -gyebel.
Budapest-eszéki államul 2-t , —33 ménfőid
közti szakaszának 1877 —1880 évekheni
fenntartására szükséges kavics előállítása
iráut ujabbi verseny tárgyalást elrendelni
méltóztatott.
Az 1877-ik évben a 28% —30% mért
föld közti szakaszára engedélyezett l f 1
két köbméteres rakásoknak a Nagy ti ti
sáuyi bányábaui termelése annak szállítása
a villányi vasúti állomásig, továbbá annak
elfuvarozására a monostori vasúti állomás
tói, emlitett szakaszra, auuak aprítása, és
felhalmozása 3287 frt. 50 kr. összeggel.
A villányi kőbányából termelendő 770
kétköbinéteres rakásnak a dárdai, és
eszéki vasúti állomástól a 30% —33 inért
föld közti szakaszára való elfuvarozása,
aprítása és felhalmozása pedig 3416 frt.
07.5 kr. összeggel, összesen tehát 1210
rakás 6703 frt. 57.5 kr. költség összeggel
engedélyeztetett.
Ezen négy évi szállításnak verseny
tárgyalás utjáui biztosítása céljából a Ba
ranya megyei kir. építészeti hivatal helyi
ségében Pécsett f. é. april hó 19 én dél
előtti 10 órakor zárt ajáulati tárgyalással
egybekötött nyilvános árlejtés fog tartatni.
Feihivatuak ennélfogva a vállalkozni
szándékozók, hogy 5°/, bánat pénzel ellátva
érintett helyen megjelenjenek, mely a vál
lalat nyertes által 10%-ra kiegészítve biz
tosiiékul fog visszatartatni.
A zárt ajánlatok 10% biztositékával,
vagy készpéuzben vagy pedig elfogadható
magyar állami papírokban ellátva, hol az
áreugedék, vagy emelés hetükkel is kiírva
legyen; valamint a borítékon is kiírva le
gyen az, hogy az ajánlat melyik vonalra
tétetik, — legfellebb april 18-áu déli 12
órájáig alolirt hivatalnál benyújtandók.
A részletes kimutatás és szállítási fel
tételek alolirt hivatalnál a rendes hivatalos
órákban megtekinthetők.
Pécsett 1877 évi april hó 5-én.
Baranyamegyei kir. építészeti hivatal.

fe,'?'-: lV
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gőzmalom

Yan szerencsém a nagj’érdemü közönséget tisztelettel értesíteni, hogy a

k i s t é r
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í i n r i l 1 - j ó v e i az irgalmasuk templomával szemben lévő K r a u » z N im o n -féle házba áttettem. — - j
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TovíkM jelentem,
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t r a
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cr-i i ... rí ktzöuséffnek az eddig élvezett kegyes pártfogásért hálás köszönetéinél

J S ' i k k és lehető olcsó árak által magamnak állandóan biztosítani iparkodom. in . « W W r t.
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KLAUBER MÓR.
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A legolcsóbb s legjobb lábbek'i
TEME8VÁRY MÓRICZNÁL
kaphatok Budapesten, kerepesi-ut 2. szám a la tti bazárban.

Alólirutt tisztelettel jelenti a t. ez. közönségnek, hogy

H ö lg y e k nzm á r a :
70 kr.
Papucsok minden szinben
■
Komótcipők eberlastiu- vagy bőrből
1)
1 ft. 70 r
Komótcipők eberlastiu- vagy bőrből sarokkal
•
o
20 r
Ftiző topán eberlastinből a legszebb hímzéssel díszítve
Topánok eberlastinből ruganybuzóval magas kivágással, rokoko sa
2 ft. 9) kr.
rokkal finom kiállításban
•
•
•
•
Topánok ruganybuzóval erős cliagrin vagy borjubórből, szögezett
3 «. — kr
vagy csavart kettőstalppal esős időjáráshoz, tartós
48. (10—5)
U ra k sz á m á ra :
3 ft. 60 kr.
Topán chagrin-bőrből jól készítve
.
.
.
.
.
.
•O
> a. 90
Topán chagrin-bőrből finom díszítésű lakszegélylyel, legújabb divata
4 ft. —
Topán borjubőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen erős ^
4 f t . 80 r
Topán orosz fénymázos bőrből szögezett csavart kettős talppal esős időre
Topán salon-fénymázos, mainzi bőrből, kesztyű vagy cliagrin szárral,
4 ft. 80 kr.
legfinomalib hímzéssel
.
.
.
.
.
.
.
üO ft. 50 kr.
Párisi féltopán kötésre cliagrin bőrből .
.
.
.
.
.
Csizma térdig érő vízmentes bagariabőrből háromszorosan csavart
8 fi. 50 kr.
kettős talppal
.
.
•
•
8 ft. 20 kr.
Csizma borjú vagy cbagriubőrből magas szárral s ránccal
2 f t . .‘>0 kr
Fiu-topán borjú vagy chagrin bőiből erősen szögezett kettős talppal
Leány-topán eberlastinből vagy bőrből legtíu. diszitésU lakszegélylyel
1 <i. 80 kr.
Gyermekcipők eberlastin vagy b ő r b ő l ......................................50 krtól 1 ft. 20-ig
Megrendelések postán utánvét mellett vagy az összeg beküldése után gyorsait >
pontosan teljesittetnek. Nem alkalmas lábbeli a legkészségesebben kicseréltetik. Rész
letes árjegyzékek kívánatra bérmeutve küldetnek meg._______________________

a trieszti „Általános biztosító társaságtól*' (assicurationi generáli)
sk
v*
il
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A főügynökséget

Kő (4 — 1)

Pécs város és Baranya megye részére
átvette és egyszersmind ajánlja magát t ű z v e s z é l y és j é g k á r

ellen való ngy mint a z e m b e r é l e t é r e
,
£ v i f B ü á l l á i i B alatt több mint U O m i l l i ó i i g i
kártérítést fizetett ki, mintegy 38 m illió forintnyi kezességi alappal bir és a légjután yosabb

szóló biztosítási bevallások felvételére.
Az a a s i c u r a t i o v i i G 6 i i 6 f u l i , mely 4 5

dijak és teltételek mellett biztosit.
Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgálnak az alólirutt, úgy mint az
ügynökségek.
Melt Pécsett, 1877. évi ápril havában.

Ullmann M. Károly,

-*

á

isz megyében felállított

>auk és váltóüzlet (városházépület.)

1lázeladás.
Pécsett a Teréz- és Deák-utcára néző
8. sz, alatti Somogyiué-féle) emeletes ház
igen jutányos áron szabad kézből eladandó.
Bővebb tudósítás alulírott megbízott
Ügyvédnél nyerhető.
^ (•>_»>,
Pécsett, 1877. műre. 30.

ifj. 3íéinetliy József,
ügyvéd, lakik: Megye-utca Ili. sz. a.

éremmel

kitalálójuk: (lius Donáti Bndríoban. Ki
zárólagos és egyedüli raktár egész Knropára a főügynökuél

W I T T E EDE Bécsben
Stadt, veri. Kárntnerrtrasse 59-

Budapesten a circus C'arrélian jeleuleg ape
ninek íu. n. okarinaiak. által e liaugszerekkel hangversenyek tartatnak, melyek
művészi Kikerülésük folytán roppant feltű
nést és tetszést keltenek. E hangszeren,
melyen nem zeneértők is a hozzáadott is
kóla mellett néhány óra alatt nagyszerű
eredményeket érhetnek el s olcsó ára min
denkiuek lehetővé teszi, magának kellemes
mulatságot szerezhetni. Minden valódi oea
rináu a következő védjegy van:
u

n

s .

D O N Á T I
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Árlejtési hirdetés.
A Nagym. in. kir. közm. és közi. ministerium f. é. mártius hó 27-én 4314 sz.
a. kelt rendeletével a Baranya megyebeli
l'écs-varasdi államnt 4#/8—64/8, és 8 — 1l 2/s
mérttold közötti szakaszának, 1877—1880-ig
terjedő 4 évbeni fenntartására szükséglendő
kavics előállítása iránt ujabbi verseny tár
gyalás tartását elrendelni méltóztatott.
Az 1877 évre előállítandó kavics a
következő: a 48/g—6*/g közti szakaszra
480 kétköbméteres rakás 2360 frt árért.
A 8—103/s közti szakaszra 485 rakás
3866 frt. 47.5 kr. összegért.
A 103/8—l l 2/8 mértföld szakaszra 150
rakás 1770 frt. 80 kr. költség összegért.
Ezen négy évi szállítás biztosítása cél
jából f. é. april hó 19-én délelőtti 9 órakor
alólirt hivatal helyiségében szóbeli és Írás
beli zárt ajánlati tárgyalás fog tartatni.
Felhivatnak ennélfogva a vállalkozni
szándékozók, hogy említett helyen és idő
ben 5°/# bánatpénzei ellátva megjelenjenek,
mely vállalatnyertes által 10°/o'ra lösz
kiegészítendő.
írásbeli zárt ajánlatok 50 kros bélyeg
gel és a vállalati összeg 10°/0 biztosítéká
val készpénzben vagy elfogadható érték
papírokban ellátva mint három vonalra
vagy külön, vagy összesen, hol a borítékon
is kitüntetve legyen, hogy az ajánlat me
lyik útrészre tétetik, legfellebb f. é. april
hó 18-án déli 12 órájáig benyújtandók.
A részletes kimutatás, és a feltételek
alolirt hivatalnál a rendes hivatalos órákmegtekinthetők.
Baranyamegyei kir. építészeti hivatal.
Pécsett 1877 évi april hó 5-én

luvento E F A B R E B U D R I O
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

ft, 1.— ft. 1.50 ft.2. - ft. 2.50 tt.3.— ft. 4.— ft.5.—

Az V. sz. zongorára vau hangolva. Kotta
füzetek az I. II. III. számhoz 12 dallal á
40 krért kaphatók. Bőr tokok 50 krtól 1
írtig. Egy jól hangolt tercett 7 frt, quar
tett 12 ft, sextett (óriási bassussal, teljes
kar) 30 ft. Ez utóbbiak egyleteknek igen
ajánlatosak. A szétküldés készpénz vagy
utánvét mellett is történik. Nagyban eladók
tetemes százalékot kapnak.)

IC

PÓTLÉK. 'M l

Hogy mindenkinek arra nezve, hogy
fenthirdetett valódi olasz s Donátitól l'elta
Iáit eredeti ocarinák a legjobbak — meg
gyöződést nyújtsak, bátorkodom jelen
teni, hogy Ziekrer K. M. ur a br. Knebel
nevét viselő cs. kir. gyalogezred karmes
tere egy általam szállított szeptet ocari
nákon a cs. kir. kertészeti társaság nagy
termében egy r e n d k í v ü l i t e t s z é s t
keltett o c a r i u a h a n g v e r s e n y t reu
dezett. (Lásd a f. é. rnárc. 21-rőí kelte
zett bécsi lapok jelentését). A másutt hir
detett szabadalommal el — vagy el nem
látott ocarinákkal l e h e t e t l e n az oly
hangversenyek tartása.
Tisztelettel
Witte Ede, Bécsben.

Hosszu-hetény felső végén szabad kézből
kedvező feltételek mellett eladó, avagy
bérbe_ adó.
Értekezhetni Beretz Jó:séf tulajd..
nossal ugyanott.
81 .1—1

Legolcsóbb bevásárlási forrás
(6—

SÍREMLÉKEKRE.

2)

l jón nyitott s dúsan berendezett síremlék-raktáromat ajánlom
a t. c. közönságnek mint legolcsóbbat e nemben. Közvetlen össze
köttetésben állván az illető gyárosokkal, azon szerencsés helyzetben
vagyok, hogy minden e szakba vágó cikkel a legjutáuyosabban s
leggyorsabban szolgálhatok. Egyúttal biztosítást nyújtok tiszta, sza
batos föliratért s valódi aranyozásért.

é » e,

Budapest, ország-nt, Károly-laktanya.

?
|

SCHAFFER és SCHONBERGER
elhelyezési Intézete
Budapesten, váczi körút 63. sz.

(Rio <:io

B

Kihelyez és megrendel azonnal ügyes és megbízható egyéneket mindeu szakmából^

m .: könyvvezetőket, pénztárnokokat, írnokokat, ház fel Í1gyeinkéi, ine/.óg.i/. dásza11 éi 93
!V" érd
• díszeii
!
liszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- és rnjzliiiiilókat.^

_mérnöküket, gépészeket, gyári munkásokat stb. Rakt.irnokokat, felügyelőket, kapusokat, haz-őí
jr.mestereket, mű- és zöldségkertész.*ket, szakácsokat, irodaszolgákat, komornákat, inasokat,
3T
továbbá:
w
£ gazdaasszony okai. kules lm okét, társalgó nőket, utazási kísérőket, ném et, fra u e z ia ,^
p a n g n i, olasz és m agyar nevelőiiöket, pénztárkezelii-nöket, számvevö-nöket, bolti leányokat ,
járuló-nőket, dobany-tozsdék, szállodák, vendéglők s kávéházak számára.
ű)

7

SCHAFFER és SCHONBERGER

31

elhelyezési intézete.
\ t ez. uraságoknak n szükségelt egyének díjm entesen ujanltatnak.
állomási keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap a la tt nyernek biz.nsilás mellett jó állomást

gyakorlati zongoratan itó
kész a tanítványok lakásán

Értekezhetni e hó végéig Petrezselemutca 25. sz.
ápril 1-jótól pedig
Józsefutca 7. sz. alatti házban feut
írttal.
73 ( 3 - 3 )

Nem színlelt végeladás!
tJO. [3

Miután a rósz üzlet-menet miatt

1]

ehina-ezfistáni-ffyárunkat
teljesen beszüntetjük, kenyszeritve Vágyunk pompán china-ezüst-gyartmányaink tömérdek készletét
az előállítási áron sokkal alabb elárusítani. Kísérletül szolgáljon következő k i 
vonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kívánatra bérmentesen megküldetik.

M érsékelt
a z elő tt

kiválóan nyugdíj jasok, bármi szakbeli tisztviselők, biztosítási képviselők,
gondnokok, könyvvivők és alkalmazá
son kívüli más egyének állandó és ju
tányos mellék jövedelmet szerezhetnék,
mely némi képesítés mellett évi 1000
—1500 írtra rúghat. Feltételei: jó aján
latok vagy csekély biztosíték letétele. E
részbeni K . C. ‘1 4941. jelzettel ellátott
ajánlatokat közvetíti (4. L D in ib e e t
C 'om p. hirdetményi irodája. B é c a
S ln g e r a ta sse 8.
ei. (<;-4 )

Két téglaház eszközök
kel együtt,
az liszögi és siklósi országút mellet! eladó, i
vagy kedvező feltételek mellett bérbe adó.
Felvilágosítást a d :
K u m m e r András.
79 (3—2)
tulajdonos.

^ S í t - ki!lőrs és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér:

Schütz Nánd.
magán oktatást adni.

1 sifonnal 5 . kr. o. é.
Van szerencsém a n. é. közönségnek becsitudomására juttatni, hogy MÓdaviz-gyá*
r o m újabb és célszerűbb berendezése fvív
tán azon kellemes helyzetben vagyok, hogt\
ezentúl ugyanazon mennyiségű és minőségi
vizet fent nevezett jutányos árért bocsátkn
tóm a t. fogyasztó közönség rendelkezésért.
h iipöcz f u t v á n , gyógyszerész
57.(5—5)

Koscnbaum József
r e m l é k - k e r e n k e d

la

As ocarina és hozzávaló iskola gyári ára

I. oszt.

Egy 1 kerekű vizi malom

83.(2— 1)

t> drb. kávéskanál frt
ti „ evőkanál
ti „ asztali kés
n
ti „ asztali villa p
1 „ leves szedő
w
1 „ tej-szedő
1 „ vaj-szelence tt

3.50
7.50
7.50
7.50
5 .3.50
5.—

ara:

m ost
csupán

1.50
2.80
2.80
2.80
2.30
1.50
2—

azelőtt

1
zárral
1 p. gyertyatarto
6
kés nyugtató
6
csemege-villa
ti
kés

frt

14. —
8.

5 .ti.

ti.

m ost
csupán

8.

3 2.70
2.50
2.50

Legújabb kézelő gomb garnitúra, gépezettel 1 f t . Parafa-dugók állat fejekkel 4 0 k r .
Továbbá pompás findzsak, kávé- és t ea ibrikek, tojás készletek, fogpiszkil.i tartók ecet
es olaj-keszletek és inas egyéb számos cikkek, stb. stb. szintoly meglepő ölese arakon,'

Különösen figyelemre méltó :
6 drb. evőkanál, ti drb. villa ti drb. kávéskanál, b drb. kés mind a 24 drb. együttvéve elegáns
tokbau 24 frt helyett csak 10 frt.
Ugyanaz britannia-ezüstből, mind a 24 drb. elegáns tokban csak 7 frí.

Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen eszközöltetnek.
C im :
Becs, Itotheuthurmstrasse 10.

Preis E.,

Nyomatott Taiza Mihályaál Pécsett 1877.

Olcsó és ta rtó s !

T e m e s v á r i Manó
czipőgyára,
Budapest, király-uteza 1. szám ajánlja

K ö k n ek :
Fűzős topánok Brünellból fénymázos hegy
gyei, szép tű z é s s e l............................. 2 ft. 70 kr
Fűzős topánok erős bőrből fénymázos hegygyel, szegezve és csavarral ellátva, kettős
talppal gyakori használatra és esős időre 3 ft. - kr
Topánok mézga betéttel Urüunelból fenymázos hegygyei, magas szabással, tinóm
k iá llítá s s a l........................................... 3 f t 50 kr
Topánok mézga betéttel erős chagrain vagy
borjnbörból, szegezve és csavarral ellátott
kettős talppal, igen tartós és meleg . 3 f t 50 kr.
Fűzős topánok erős bőrből fénymázos orral
szegeit és csavarral ellátott kettős talppal 3 ft. 20 kr.

Uraknak :
Topánok tinóm cliagrin kettösborból
. 3 ft. tíO kr
Topánok fénymázos vagy bagariabőrből sze
gezett és csavarral ellátott kettős talppal
igen e r ő s ............................................4 f t - kr.
Topánok tinóm bőrből díszes fénymázos hegy
gyei, termek és b a l o k r a ....................4 f t 50 kr.
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett
kettős talppal, csavarral a legjobb lábbeli a
nedves időben, igen tartós és meleg . 5 ft Vadasz csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy
fénymázos bőrből, háromszor csavarral el
látott kettős t a l p p a l .........................10 f t — *r'
Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagariabörböl 9 „
.
Topánok liuknak fénymázos vagy bagaria
borból csavarral ellátva kettős talppal 4 t t — *r
Topat .ok leányoknak Brünelbul vagy borból
igen erós szegezett talppal . . . . 2 f t — *r*
liyermckczipők Brünellból vagy bőrből sze;
gezett talppal igen ta r tó s ....................I ft. 80 kr
Topánok mainzi fénymázos termi borjubörból Bismark m i n t á j ú ....................... 4 f t 50 kr
flór Részletes árjegyzékkel ingyen és beruieütt
I.evélbeli megrendelések posta utánvét mellett pori
tosan eszközöltetnek.
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