
Vili. évfolyam. Pécs, 1880. márczius 6-án. 10-ik szám.
E lő fize tés i .H j:

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., fél
évre^ í r t  5U kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden s zomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyv keresk. 

(Széchéuyi tér).

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10-szeriért 4 kr. 
fizetendő. — Mi n d e n  hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  ir o d a :
Ferencziek utczája 22.SZ.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalöoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauborn 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 i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Hol vagy Magyarország?!
A XIX ik század utolján járunk, 

a tudón ány, a humanismus, a civi- 
lisatió, azt mondják, óriási léptekkel 
halad előre, vívmány vívmányra nő, 
melyek az emberiség jólétét ezé- 
lozzák, 8 e boldog században írja 
Magyarország a gyászlapot „éhha
lál Hol vagy Magyarország? e 
kérdés tolul elménkbe, midőn olvas
suk, hogy a tejjel és mézzel folyó 
Pannónia lakósai pár évi gyenge 
termés folytán az éhhalál aszott, 
száraz karjai közé jutottak. Taláu 
Chinába élünk?

A h: bizony rémséges jelen bor
zongatja agyunkat. A szorgalmas, 
józan életű türelmes, békés lakos az 
Ínség örvéuyébe szédül s ott ropog 
össze csontja, szomorú tapasztalat.

De hát miként történhetik az, 
hogy Magyarországon éhhalál ütött 
ki ? — hát a hatóság, a magas 
kormány hol és merre audalgott, 
hogy nem tudta, nem látta a nyo
mort, hisz az nem egy perez szü
lötte, hogy ne lehetett volna meg
gátolni.

Ezt a szégyent is meg kellett 
érnünk, hogy Beregmegyében az 
„éhtiphus" pusztít, ezért mondanak 
a németek minket „barbároknak", s 
talán igazuk is lehet, hiszen e kell 
ott vetkőzni a hazafi.i, emberi ér
zelmet, hol a tétlenség addig terjed, 
midőn az éhség az embereket szét- 
marczangolja.

És óh ! rettene8 sors ijjesztő sa- 
tyrája, midőn a nép a kukoricza- 
csutak lisztjén nyomorog, midőn újra 
beköszönt a „László szekere", mi
dőn a nép a szegénység leggyötrőbh 
kinjaitól van ostromolva, akkor a 
nép képviselői milliókkal csak úgy 
dobálódzuak. A költségvetésnek bi- 
zouy nagyony gyászos háttere az 
ország. S nagy lelki álomnak kell 
annak lenni, mely jelenben milliókat 
képes megszavazni palota építésre, 
Bach huszárok pensiójára, bosnyák 
uaplopókra és több elmaradható ki
adásokra.

A költségvetés vitája a pártok 
között most erős liarczot idézett elő, 
s bizuiiy ideje, hogy leomoljon az 
irtózatos teher, mely a nemzetet 
vaskarral a megfulladáshoz viszi 
közel.

Könnyű belátni, hogy a mostani 
nyomort, Ínséget, éhhalált nem a 
rósz termés, nem az elemi csapás, 
nem a nemzet dologtalansága, pré- 
dasága idézte elő, hanem a politikai 
hatalom óriás nagy volta, mely Da- 
naidák hordája módján nyeli a 
költséget.

A véderő jelen nagysága elvonja 
a munkás kezet, az adó magassága 
és kérlelhetleu behajtása eladatja a 
termést az utolsó szemig, igy a nép 
csak máról holnapra tengődik, és 
nem él.

Ezen rendszert meg kell változ
tatni, mert ez össze Toppantja az 
egész államot és a dicstelen bukás 
gyászfátyolával kell betakarni a 
tricolort, mely pedig a nemzetnek 
oly sok dicsőségét látta.

Szemünket bánat könnye borítja 
el. Szegény magyar nép. a te osz
tályrészed csak szenvedés, küzdés; 
nincs jutalmad, nincs békéd, nincs 
jó-léted.

Ezer éve, hogy itt letelepedett a 
vitéz nép s ezer szenvedés és millió 
fájdalom tapad ez évekhez. Pusztí
totta uémet, tatár, török, s ezek le- 
győzettek, s most, midőu n a g y 
h a t a l mi  á l l á s u n k  van,  midőn 
szavunkat nagy nyomatékkai han
goztatjuk az európai eoncertben, 
midőn anyuyi törvényt alkotunk, 
hogy ma-holnap dictiouarium kell 
hozzá, most ingadozunk a szükség

alatt, most roskadunk össze a nagy 
teher alatt. Most ássuk a sirt, melybe 
elfeledve aluszszuk majd a nemze
tek halál-álmát.

Hol vagy Magyarország? taláu 
kihalt kebledben a szív, taláu meg- 
taplósodott elméd és nem tudsz 
gondolkodni, talán megfagyott a 
vér eredben, hogy nem tudsz érezui.

Hol vagy Magyarország? A rab
szolgák gyarmata vagy-e?

óh nem! ébredj nagy, nyomasztó 
álmaidból, szólj, kiálts a vihar ere
jével, mond, hogy ne facsarjanak 
már tovább, életerőd velője fogy, 
szived üteréből csepeg az élő vér.

A költségvetésnél, kik nem mél
tatják a nemzet borzasztó állapotát, 
azok nem a nép képviselői, de a 
nemzet átkai.

Keducálni kell a kiadásokat, 
megfeszíteni a munkaerőt, elkergetni 
a nagyságos, méltóságos lebzseloket, 
kikorbácsolni a sikkasztó csalókat, 
lemondani a palotaépitésekrol, és 
minden figyelmet a népre fordítani, 
ez a mostani idő parancs-akarata.

Honatyák ! szívre kezet, kér
dezzük, hol van Magyarország? 
Szóljatok, a tönk szélén, vagy a ki- 
nontakozás utján ?

Lajos.

— Ita lo k ) .V án d o r o r s z á g g y ű 
lési képviselő s a szegedi kir. biztos mellé 
rendelt biztosi tanács tagja, ezen utóbbi 
megbízatásáról lemoudváu, helyébe a mi
niszterelnök. kir, biztosi tanácstagnak Pil- 
lich Kálmán szegedi ügyvédet és törvény- 
Ijalósági bizottsági tagot nevezte ki. — 
O Kanizsán a meghalt kormánypárti Zákó 
Sándor helyébe Fiizesséry Géza független
ségi választatott képviselőve 107 szava
zattöbbséggel Eremits Bogolyub ellenében.

Országgyűlés.
A költségvetési vitában február 26 án 

Eötvös Károly egy minden izében kitűnő 
és nagyhatású beszéddel, továbbá Kada 
Elek, Jókai, Prileszky, Iváuka Imre és 
Tischler Vincze vettek részt. Jókainak sike
rült az egyesült ellenzék sok tekintetben 
félszeg politikáját élczeivel közderültség 
tár.yáva tenni. —

A febr. 27-iki ülésen és az egyesült 
ellenzékre járt a rúd. Ép úgy csépelték 
őket a kormánypártról mint a független
ségi pártról. Irányi Dániel az országgyü- 

í lés ezen kiváló alakja zajos tetszés nyi
latkozatok közt egy igazán nagy szabású 
államférfiul beszédet mondott hathatósan 
mutatván ki hazáuk jelen'egi politikai, 
kulturális közgazdászati stb. stb. miseriá- 
jának forrásait. Beszéltek mig Kautz Gyula 
Kaszviuszky Ede kormánypártiak.

A február 28 ik ülés kiválóbb szóno
kai voltak: Csanády Sáadur pártunk ezen 
veteránja, továbbá B íjauovits Sándor, tár 
gyilágo? és Uotmau Pál ügyes polemikus 
beszédével. Szende miniszter is megpró
bálta két szerecseu fehérre mosását, de ke
vés szerencsével. Jeszenszky Sándor br. is 
beköszöntött a házba egy sajátságossága 
folytán derültséget keltett beszéddel.

A márczius 1 én tartott ülés kiváló 
momentuma Szilágyi Dezső beszéde mely
ben előadta az egyesült ellenzéki pártok 
többségének programúját szerencse, hogy 
e monstrum programon kívül saját egyéni 
nézeteit is elmondta Szilágyi, mert külön
ben beszédét a curiosumok közt kellene 
előadni. Sziágyinak a miniszterelnök vá
laszolt. —

A márczius 3-iki ülésen a költség- 
j vetési vita egészen közigazgatási vitává 

fejlődött. Szóltak a költségvetés ellen He- 
gyessy Márton és Bsreczky Sándor mel
lette Bethlen András gról és Gnlner Gyula. 
Bethlen gróf közderültséget keltett azon 
humoros indítványával, hogy Szilágyi De
zsőnek a Csepelsziget engedtessék át oly 
czélból, hogy ott közigazgatási terveivel 
kísérletet tegyen.

Külföld.
Márczius 2 án tartotta Sándor czár 

25 éves uralkodási jubileumát Szt.-Péter- 
várott és pedig ami csodálatos a nélkül, 
hogy a nihilisták által megzavartatott 
volna. Az ünnepély lehető szükkörben a 
szokásos szertartások közt folyt le, szó
val nagyon szomorú jubileum biz az.

Mig északon a fékesztett zsarnok
ság s a sötét butaság jubillált, az alatt

délen két szabad nemzet közvetlenül s köz
vetve az egész világ az emberi szellem 
és a munka diadalát ünnepelte meg. Feb
ruár 29-én ugyanis, a Francziaországot 
és Schweiczot elválasztó nagy közleke
dési akadály, a Szt. Bernát hegy átfura- 
tott; délelőtti 11 óra 15 perczkor törték 
át az utolsó kőréteget. Az üreg hossza 
14,920 meter. A megnyitási ünnepély Mar - 
czins 3-án volt Aicoloban, mely alkalom
mal a vállalat létesítői és munkásai közt 
3000 ezüst és 700 broncz érmet osztot
tak ki.

A moszkvai merénylet elkövetésével 
vádolt s Párisban elfogott nihilista érde
kében márczius 2-án a párisiak nagy nép- 
gyülést tartottak, hol Blanqui izgattó beszé
det mondott, minek folytán a gyűlésben 
zavargások támadtak s a rendőrség köz
belépett. Az elfogott Hartman személy 
azonossága megállapittatott kiadása fölött 
azonban a minisztertanács még nem ha
tározott.

A Szt. Pétervárról jött tegnapi távi
ratok Loris Melikoff tábornok elleni me
rénylet hírét hozták. Egy tisztes öltözetii 
egyén revolver lövést intézett a tábor 
nokra, mit ismételni akart, azonban e köz
ben a tábornokot kisérő kozákok által 
elfogatott.

A  p écs i k e r e s k e d e lm i é s  ip a r -  
tá r a u la t k ö z g y ű lé se .

(Febr. 29.)
Bár a vasárnap délelőtti idő, a mikor 

is a kereskedő és iparos üzletében van 
elfoglalva — nem igen volt alkalmasnak 
mondható a közgyűlés megtartására, még 
is szép számmal gyűltek össze a társulati 
tagok a zeneegylet helyiségéoen.

Társulati elnök Aidinger Jánosnak a 
jelen voltakhoz intézett üdvözlő beszéde 
után Záray Károly társulati titkár az évi 
jelentést olvasta fel, melyből a követke
zőket vesszük k i :

A múlt évi szeptember bó közepén 
egy általános keresk. és ipartársulat ala
kítása czéljából kibocsájtott felhívást ör
vendetes eredmény követte. Az október 
bó 12-én tartott alakuló közgyűlésen 52 
tag iratkozott be, mely szám azóta 180-ra 
emelkedett. Bármennyire kedvezőnek lát
szassák is ezen aránylag rövid idő alatti 
emelkedés, mégis nem hallgathatjuk el itt 
azon megjegyzésünket, hogy a Pécsett lé
tező 1145 önálló kereskedők és iparosok 
számához a 180 nagyon is szerény arány
ban áll. E körülmény bárkit is azon fel
tevésre bírhat, hogy bizony sokan van
nak még köztünk, kikhez az előre hala
dott kor intő szava még nem jutott el s kik 
sok tekintetben nem állanak azon ma
gaslaton, melyen ma már az iparosnak, 
kereskedőnek helyet kell foglalnia, ha a 
mindinkább felszaporodó nehézségeket si
keresen leküzdeni akarja.

Társulatunk megizmosodására nagyon 
súlyosan hat e körülmény. Azért is a vá
lasztmány minden tevékenységét odairá- 
nyitotta, hogy mielőbb s minél több köz
hasznú tény által hasson a visszavonás, kö 
zönyösség s elfogultság eloszlatására. —

Társulatunknak, a mely csak 4 bó 
óta áll fen s ez idő alatt is jobbára csak 
a szervezkedéssel volt kéoyielen foglal
kozni — alig van mulija. Miudazáltal — 
hasonlítva más társulatokhoz — e rövid 
idő alatt is annyi és olyau életjel :ket 
adott magáról, melyek létjogát igazolják 
s melyek annak egy bosszú s életerős jö
vőt jósolnak. —

Munkálkodásunk főrészén az állásfog
lalás, tájékosodás, az igények és szüksé
gek kipuhatolása, felismerése, adatok s 
tapasztalatok gyűjtése, az újból való szer
vezkedésre való előkészületen kívül — az 
időnként tett indítványokat s javaslatokat 
azonnal tárgyalás alá vette a választmány 
s el is intézte. Így a helybeli pósta hi
vatali kezelés nagyobb kiterjesztésére és 
élénkítésére nézve lépéseket tett a társ. a 
soproni póstaigazgatóságnál s e megke
resésnek elég is tétetett igy többek közt 
a pécsbányatelepi póstahivatal már febr.
16-tól kezdé meg működését.

Az országgyűléshez feliratot intézett 
társulatunk az ipartörvény módosítása s 
kiváltképen a korlátlan iparszabadság meg
szüntetése iránt s ezzel csatlakozott a II. 
orsz. iparos congressns javaslataihoz, me
lyek az országgyűlésen legközelebb kerül
nek tárgyalás alá, s mint biztosan remél- 
tiető, az iparosok kivánataiboz képest fog
nak is elintéztetni. —

Az itt Pécsett felmerült borhamisítás 
ügyének kiderítésében társulatunk ragadta 
meg a kezdeményezést s felkölté az ille
tékes közhatóság figyelmét. Ugyancsak ez 
alkalomból részletes javaslatot terjesztet
tünk be a városi képviselő testülethöz egy 
borvegykisérleti állomás szervezése iránt, 
nem javaslatunk kivitel végett egy bizottság
nak ki is adatott.

A házalás ügyének rendezése, a pi- 
aczi árak megállapítása folyamatban van.

A bázalási ügyre vonatkozólag öröm
mel jelenthetjük, hogy a városi hatóság
nak a házalás megszüntetésére alkotott 
tiltó határozatát a minisztérium jóváhagyta 
s hogy az társulatunk véleményének meg
hallgatása után legközelebb foganatosítva 
is lesz.

S ezzel van szerencsénk tulajdonké- 
peni működésűnkre áttérni. A választmány 
meggyőződve lévén arról, hogy & társu
lati szellemet legsikeresebben a tagoknak 
minél gyakrabbi érintkezése által lehetett 
fejleszteni — már a megalakulás óta egy 
állandó társulati helyiség szerzését tűzte 
ki czélul. Alkalmas helyiség hiánya s már 
a kezdet nehézségeiből eredt akadályok 
miatt ily helyiséget eddigelé nem sikerült 
a társulati tag urak rendelkezésére bo- 
csájtani. Szorgos utánjárás után azonban 
legújabban kilátás vau adva, hogy a tár
sulat igen kedvező feltételek mellett egy 
rendes casinóval fog rendelkezni, melyet 
a választmány úgy rendez majd De, hogy 
az a tag uraknak kedvencz gyülhelyévé 
legyen s magában is elég vonzerőt bírjon 
arra, hogy kereskedőink és iparosaink 
közül minél többen legyenek a társulat 
tagjaivá. —

Haladéktalan intézkedés tárgyára tűzte 
ki a választmány az iparbizottság, vagyis 
iparbiróság felállítását, miáltal elérve lesz 
az, hogy minden az önálló iparosok és 
tanonezok, segédek vagy munkások kö
zött felmerülő súrlódások és peres kérdé
sek nem többé a kapitányság, hanem a 
társulati tagokból alakítandó biróság által 
lesznek jogérvényeseu és minden fellebbe
zést kizáró módon elintézve. Az erre vo
natkozó alapszabálytervezet munkában van 
és ilyen alapszabályokat könnyebb és si
keresebb tájékoztatás végett már több hely
ről megszereztettek.

A választmány munkatervezetének 
egyik legfontosabb tétele egy Pécsett lé
tesítendő keresk. és ipariskola felállítása, 
mi azonban szerény véleményünk szerint 
csak akkor lesz elérhető, ha Pécs egy 
keresk. és iparkamara székhelyévé lesz, 
vagyis, ha Pécsett egy kér. és iparkama
rát állítunk fel, mely aztán társulatunk, a 
▼áros és kormányon kivül — minden ren
delkezésére álló eszközökkel ezen iskolát 
támogatni fogja. Társulati titkárnak e 
részben tett előterjesztésére, a választmány 
megbizta ugyancsak a társulati titkárt, 
hogy ez érdemben adatokat és tanulmá
nyokat gyűjtendő az ország kiválóbb ipa
ros városait s kér. és iparkamarait kereste 
fel. Társulati titkár e fölötte megtisztelő 
megbízásnak megfelelvén, a választmány 
immár birtokába jutott mindazon adatok
nak és útbaigazításoknak, melyek az em
lített két nagyfontosságu intézmény léte
sítéséhez szükségesek. Itt azon kérelmet 
intézzük a mélyen tisztelt közgyűléshez, 
ha a kamarára vonatkozó tervet magáévá 
tenni méltóztatnék, hogy azt az itteni 
összes kereskedők és iparosok óhajaként 
lehessen a kormánynál feltüntetni.

Az iparos szakoktatás felkarolása 
mellett az iparos és kereskedői tanonezok 
felszabaditási ügyét is rendezni óhajtja a 
választmány, a mennyiben a tanonezfel- 
szabaditást — az ahhoz megkívánt több- 
rendü kellékek szigorú ellenőrizhetése czél 
jából — mint az más városok ipartársu 
iataiuál is szokásos — maga fogja esz
közölni s illetve tanuló leveleket kiadni. 
Az ilyen actusokért a fizetni szokott ille
tékek társulatunknak egy uj jövedelmi 
ágát fogják képezni, de a mely ismét csak 
iparos szakoktatásra lesz fordítva.

Társulatunk beléletét illetőleg van 
szerencsénk az igen tisztelt közgyűlésnek 
a következő statlstikai kimutatást előter
jeszteni. Társulatunk jelenleg 180 tagot 
számlál, ezek közül 60 kereskedő, 83 ipa
ros és 6 tag más foglalkozású. A megyé
ben létező ipartársulatok közül eddigelé 
a pécsi czipész ipartársulat lépett be tár
sulatunkba 31 taggal.

Ugyancsak mint testület csatlakozott 
társulatunkhoz a mohácsi iparos olvasó 
kör is, mely azonban csak mint egy egyén 
vesz részt társulati életünkben s illetve 
csak egy személy által képviselteti magát 
abban. Még néhány ipartársnlat csatlako
zására alapos kilátás van. Egyébiránt ha 
e várakozásunkban egyelőre csalatkoznánk 
is, biztat azon remény, mely szerint az 
nj ipartörvény kényszerűvé fogja kimon
dani a szétzülött s igy jobbára tehetetle
neknek is mondható erők egyesülését. Ed
digelé tartott társulatunk 2 közgyűlést és 
6 választmányi gyűlést. Beérkezett 58 
Ugydarab, eliutéztetett 46.

A jelentést a közgyűlés helyeslőleg 
vette tudomásul.

Ezntán felolvastatott a választmány 
által a folyó évre készített költségelőirány
zat, mely szerint a társulat összes folyó 

I jövedelme 1621 frt. 89 krral lenne felve

endő, a kiadások pedig 1109 frttal, a fen- 
maradó 512 frt. 89 kr. a létesítendő ke
resk. és ipari iskolára lenne fordítandó. 
A közgyűlés ezen előirányzatot egyhan
gúlag jóváhagyta.

Titkár előterjesztő az uj alapszabály - 
javaslatot, vagy is a régi alapszabályokon 
az e czélra kiküldött bizottság által a 
mostani igényeknek megfelelően tett mó
dosításokat. Ezen alapszabályok szerint 
nemcsak kereskedők és iparosok, hanem 
mások is lehetnek a társulat tagjaivá. A 
rendes tagok mellett lehetnek alapító ta
gok is, kik egyszer s mindenkorra 100 
frtot fizetnek be a társulatnál, mely ala
pítványok aztán a társulat törzsvagyoná
hoz csatoltatnak.

A régi alapszabályokon tett egy má
sik lényeges változtatás azon pontnak tör
lése, mely szerint a közgyűlés pótlékot 
vethet ki a társulati tagokra, ba a kia
dások fedezésére a jövedelem nem elég.

Ily pótlék kivetés semmi esetre sem 
lesz alkalmazva.

A többi változtatások és ujitásuk ke
vésbé fontosak.

A közgyűlés az uj alapszabályokat 
elfogadta, melyek is jóváhagyás végett a 
minisztériumhoz lesznek felterjesztve.

A társulati választmány a meglehetős 
érdeklődés mellett megejtett szavazás alap
ján a következőképen iett megalakítva:

^Elnökül Aidinger János, aleinükül 
Kellemfy Károly, Litke József, választmá
nyi tagokul Blauborn Antal, Bőbrn C. F., 
Engel Sándor, Krausz Simon, Kőbázy Jó
zsef. Maasz Bernát, Meiszner Imre, Rath 
Mátyás, Schwartz Vilmos, Tibiássy József, 
Vogl János és Zsolnay Vilmos választat
tak meg.

A keresk., ipari, pénzintézeti és for
galmi vállalatoknál alkalmazottak szak
osztályának elnökévé Kindl József, a ru
házati ipar szakosztályának elnökévé Stern 
Mór, az élelmezési ipar szakosztály elnö
kévé Hartl Ferencz, a gazdászati ipar
szakosztály elnökévé Haberényi Pál, a ke
reskedelmi szakosztály elnökévé Schaprin- 
ger Joachim, az építészeti ipar szakosztály 
elnökévé Eugeszer Miklós lett megválasztva.

Márkus Mór felhívja a közgyűlés fi
gyelmét azon viszás körülményre, mely 
szerint újabb idő óta az üzleti utazóknak 
egy uj faja szokott idevetődni.

Ugyanis bécsi és budapesti szabók 
és czipészen utazói egykét itteni ismertebb 
egyén ajánlatával ellátva — felkeresik a 
közönséget otthonokban s ott mindenféle 
kedvezmények kilátásba helyezésével meg
rendeléseket csikarnak ki. Indítványozza 
tehát, hogy a közgyűlés ezen a helyi iparra 
nagyon is nyomasztólag ható körülmény 
megszüntetésére lépéseket tegyen. A köz
gyűlés ezen indítványt a választmányhoz 
utasitá, mely különben ez utazók és há
zalók Ugye rendezésének érdemében a kez
deményezést már megragadta.

Schapringer Joachim és Varga Elek 
kijelentik, hogy ezennel 100—100 frttal a 
társulat alapító tagjaivá lesznek, mit a 
jelenvoltak élénk éljenzéssel fogadtak.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

J ffo h á cs, 1880. marcz. 2.
A „Pécsi Figyelő" febr. 28-án 9-ik 

számában, a „fogyasztási adók kezelése* 
czimén a „különfélék" rovatában Ültéin 
Józsefet, a „Mohácser Wocbenblatt" kiadó 
szerkesztőjét, ki f. évi febr. 14 iki 7-ik 
számában megjelent — úgy nevezett ve- 
zérczikkében, Mohács város biráját, elöl
járóit, szavazó és nem szavazó képviselői 
közül többet, sőt egy magánembert is, 
azért, mivel a magyar államkincstárból az 
1880. évre kibérelt bor- és hnsfogyasztási 
adójövedék kezelését az eddigi kezelőre, 
(mert ez 3 éven át azt panasztalanul ke
zelte) és nem Ullein Józsefre, (ki csak 1 
frt 75 kr. készpénzen fizetendő napi díjért 
vállalkozott) bízta: gazemlereknek,akasz
tóidra valóknak, megvesztegetetteknek, 
gyáváknak, börtönbe, fogságba vetendők- 
nek hirlapilag czimezte, — úgy látszik, 
a sérelmezettek iránti közönynyel, nagyon 
is gyengéd figyelemre méltatta.

Mi ezt abból következtetjük, hogy a 
mohácsi sérelmezettek sajtó panasza ese
téből, a pécsvárosi közönség figyelmét 
egyenesen a fogyasztási és söraccis pécs
városi kezelésére hivja fel, (holott a mo
hácsi sajtópanasznak tulajdonképen nem 
a hasfogyasztási adójövedék kezelési mód
ja  képezi tárgyát, — mert elvégre is ah
hoz, kire bízza Mohács város képviselő 
testületé közgyűlésének többsége ezen ke
zelést, ha az különben a városi polgárok 
érdekében eddig helyesen történt, senkinek 
semmi köze, köze van a nagyközönségnek 
is csak annyiban, mennyiben az elöljáró
ság és a képviselők többsége magát meg- 
megvesztegettetve, a városi polgárság vi
lágos és bebizonyított kárával intézkedett 
volna, mit azonban elébb megvizsgálni,



bebizonyitni, s annak utján megfenyitm 
kell és lehet; köze vau a sajtónak, ha 
ily corrnptio eljárás, vagy alapos gyanuok 
i-onsfatáltatott s azt a törvényes fenyítés 
nem követte, de az a sajtónak már nem 
lehet feladata, hogy Ullein József haszon
leső saját érdekéből, azért, mivel ez érdeke 
talán bizalomhiányból és más okokból 
megbukott; akár egyes elöljárók, egyes 
városi képviselők, akár magáuosok sze
mélyes jellemét megmarja, gazembereknek 
kikiáltva pellengérre állítsa;) — de nem 
hívja fel a sajtópanasz valódi tárgyára, 
lényegének megfigyelésére és annak meg- 
birálására: váljon — feltéve azt, hogy a 
mohácsi adójövedék haszonbérletének ke
zelését Ullein olcsóbbért vállalta el Kosen- 
feldnél, és a biró, mint a képviselő, tes- 
ttllet közgyűlésének elnöke,— állittólagos 
Ígérete daczára — nem terjesztette Ullein 
ajánlatát a közgyűlés elé (mi nem igaz, 
s hogy nem igaz, alább igazolni fogom)
— a közgyűlés többsége pedig akár tudva 
azt, akár nem, hogy mások is olcsóbbért 
vállalkoznak, a kezelést még is Rosenfeld 
Simonra bízta, — a kezelési szerződést a 
a biró, az elöljárók s több képviselő alá 
Írták: ezen esetekben is, — lehet-e Ro
senfeld Simont, mint magány és üzletem
bert bármi hasonló alapon — lehet-e a 
városbirót, ki ha el is mulasztotta volna 
beterjeszteni Ullein ajánlatát, s evvel kö
telességmulasztást követett el, s ennél fogva 
ellene fegyelmi eljárásnak, roszabb eset
ben bírságolásnak, legroszabb esetben hi 
vatalbóli elbocsátásnak volna tán helye,
— lehet e a képviselőket, mert Rosenfeld 
Simonra szavaztak, — lebet-e végre az 
elöljárókai s azon városi képviselőket, kik 
a képviselői közgyűlés határozatával el
fogadott kezelési szerződést aláírták, sajtó 
és húsfogyasztást íparszerüleg gyakorlók 
kivételével, minden más fogyasztó városi 
polgárral, vagy átalányban, vagy más mó
don kiegyezni, — ha a kiegyezés nem 
sikerül, a tizetendő mennyiséget választott 
bíróság állapítja meg, melynek állapitmá- 
nyát a kezelő köteles elfogadni, az egyez
kedő városi polgár azonban nem köteles, 
de ezen esetben a fogyasztási adó átalá- 
nos szabályzata szerint ellenőrzés alá vo- 
natik. — a kezelő köteles könyvet vezetni 
s annak betekintését az ellenőrködő biró- 
Dak, vagy helyettesének, és bármelyik vá
rosi képviselőnek mindenkor megengedni. 
Ezeken kívül előfordulnak a szerződésben 
több a városi polgárok érdekeit biztositó 
egyéb cautelák. — Curiosumként jegyez 
zük meg, hogy ily számadást 1877-ík évi 
január 2-án maga Ullein József is irt alá 
akkori esküdti minőségében.

Mi e kezeléssel és Rosenfeld Simon 
eljárásával azon alapon is, mert 3 éven 
keresztül sem ellene, sem eljárása ellen 
panasz nem történt, megvoltunk elégedve 
s eként nem volt okunk tőle bizalmunkat 
megvonni.

És — mi igen fontos momentum e 
sajtóügy megbirálásánál — váljon mily 
forrásból ered Ullein építőmester beteges 
epéje, minden tisztességet nélkülöző ban
da-bandája?

Talán Mohács városa közjava iránti 
jó indulatból?

Szóljanak az ő saját tényei, saját 
hírlapi vallomásai.

Három évi esküdstége alatt többször 
több hónapokon át nem jelent meg a vá
rosházán, a reá bízott közmunkáról, a 
városbirónak és községi tanácsnak — mi
ként ezek jelentették — ismételt felhívá
saira máig sem számolt be. Hiszen a 3 
évben volt elég alkalma a városi ügyek 
boldogabb, jobb vezetésére, de a városház 
termei soha sem hallották szavait, hihető
leg azért, mivel — noha 27 évig lakik 
Mohácson, de nem tanult meg sem ma
gyarul, sem sokáczul.

Miként vétkesitett czikkében önmaga 
és pedig kérkedőleg valja be, hogy azt 
azért irta s közölte, mert a képviselői 
közgyűlés nem Ulleint hanem Rosenfeldet 
tisztelte meg bizalmával.

Egy az okleveles értelmiséghez tartozó, 
a népnél közszeretetben álló családapa, 
Mohács legelőkelőbb családjából származó 
családanya, kiknek közel 15,000 frt örök
ségre volt biztos kilátásuk, hagyatéki pe
rük folyama alatt (mert csak többről vagy 
kevesebbről, de nem a jog iránt folyt a 
per) körül-belül 8 vagy több év előtt, 
számos gyermekeikkel együtt szükséget 
szenvedvén, elvitték zálogba magasabb 
értékű válogatott arany, ezüst pénzüket 
minden értékes kibázasitási fehérneműiket 
Ullein Józsefhez, s kaptak tőle bizonyos 
kölcsön összeget, talán */,„ részét a becs
értéknek. A per talán 10 évig folyt a csa
lád leirhatlan minden oldalróli üldöztetésé
vel. Midőn a jó család Ínsége tetőpontján 
állott, akkor perrel támadta meg Ullein, 
s biróilag potom áron elkótyáztatta a 
családi emlékeket képező zálogtárgyakat.

(Megjegyezzük, alig egy évre reá a 
család megnyerte 18,000 frt örökségét, s 
kifizette adósságait.)

Hiszen Ulleinnak volt ezen eljáráshoz 
törvényes joga, — de hogy ily jogot oly 
ember, ki mélyebb önérzettel a szenvedő 
nép, a közjó érdekeinek szolgál, áldozza 
fel munkásságát és nyugalmát, mások 
szenvedéseinél melegebben érez, még sem 
utján, nyilvánosan, az egész világ előtt 
megvesztegetett, gyáva gazembereknek 
nevezni ?

Mi a .Pécsi Figyelőtől" teljes biza
lommal azt várjuk, hogy a fenforgó sajtó 
ügy obiectiv állásának fog igazságot szol
gáltatni, s valamint ő megszokta, úgy más 
laptársaitól is megköveteli a köztisztesség 
respectálását.

De nem is igaz, hogy Ullein ajánlata 
nem lön a képviselői közgyűlés elé ter
jesztve, mert a képviselői közgyűlés, —

miként 1879. évi novb. 23-iki 183. sz. 
alatti határozatából kitetszik, — kiadta 
Ullein József, Rosenthal Sámuel és Rosen
feld Simon ajánlatait véleményezés végett 
egy hatos bizottságnak, melynek vélemé
nyét azntán — általa Rosenfeld Simon 
ajánltatván — a képviselőtestület többsége 
(31 jelenvolt tag közül 20 tag az elfoga
dásra, 7 tag ellene, 4 nem szavazott, 9 
távol volt) — miként f. évi január 4 iki 
3. sz. alatti határozatánál kitetszik — el
fogadta.

A sajtópanasz, a sajtóper, az elbírálás 
tárgya tehát, nem a mohácsi fogyasztási 
adójövedék haszonbérletének kérdése, mi
kénti — jó vagy rósz — kezelésének 
kérdése, hanem

a) Rosenfeld Simon magánember el
lenében — egyedül a sajtórágalom és 
becstelenités,

b) a többiek ellenében az ellenük 
szórt sajtórágalom, becstelenités, és mint 
részben községi tisztviselők, részben köz- 
megbizatásbeli közegek ellen az, váljon 
az 1848. XVIII. tvény 24 ik §-a szerént 
következik-e abból; mivel a biró állítólag 
nem terjesztette a képv. közgyűlés elé 
Ullein ajánlatát, mivel a közgyűlés több
sége a kezeléssel nem Ullein Józsefet bízta 
meg, hanem Rosenfeld Simont, mivel az 
elöljárók és a képviselők is aláirtok a 
szerződést; a fogyasztási adójövedék ha
szonbére kezelésénél a városi polgárok 
szándékos és roszakaró megkárosításának 
ténye? váljon a vétkesitett becstelenitő 
rágalmak ezen tényeknek szükségképeni 
következményei-e ?

Nem szabad a sajtószabadság oly 
durva kinövéseit, épen a sajtószabadság 
érdekében büntetlenül hagyni, nem tana 
esős azokat aféle „keményen kikelt" mint 
egy helyeslő sajtó kifejezésekkel mintegy 
helyeselni.

Ha a „Pécsi Figyelő" Pécs városa 
érdekében —-  igen helyesen! — nem 
szellőztette a kérdést azért, nehogy azál
tal annak közönségére kár háromoljék, 
engedje meg nekünk is, hogy mi szellőz 
fessük épen azért, nehogy reánk is kár 
háramoljék.

Mi eddigi tapasztalatainkból arról 
győződtünk meg, hogy a számadásos tisz
tán házi kezelés mellett uralgó csempészet 
sokkal érzékenyebb károkat okoz az adó 
köteles polgároknak, mint a mi jelenlegi 
szintén számadásos, de szerződésileg sza
bályozott kezelési rendszerünk, de mind 
kettő elviselhetőbb, mint akár a további 
adóemelés, akár az államkezelés, mely az 
utóbbit szélsőségeiben foglalja magában, 
s már természeténél fogva igen drága és 
kíméletlen.

A mi kezelési rendszerünk egyszerű, 
s hogy jól sikerüljön, a kezelő eljárásától 
a felügyelet éberségétől, az adókötelesek 
érdeklődésétől függ.

Szerződésileg van a kezelő kötelezve; 
az államfogyasztási adót pontosan befizetni, 
azért biztosítékot szolgáltatni, — a bor 
gyakorol soha sem; azt a műveltebb vi
lág számitó bölcsességével mindenben pár
huzamos erkölcsi érzete igazolja.

Ez esetből sem csalódunk tehát, hogy 
Ullein csak saját önző érdekeinek volt 
szolgája, de a közjóé soha; mert ahoz 
sem esze, sem képessége, sem érzéke, sem 
szive nincsen.

Megkérjük szerkesztő urat, hogy e 
közleményt lapja ugyanazon hasábjába 
méltóztassék felvenni, melyben bevezetőleg 
említett közleményét foglalta. B. K.

J le teo re lo jjía f fö lje g y z é se k
H. Lakon (Baranyavár mellett) 110 méter 

a tenger fölött. 1880.

ményebb telei közé tartozik; 5'1 fokkal 
a rendes, normális hőmérséklete alatt ma 
radván. Ezen telet nem anuyira valami 
rendkívüli eddig nem észlelt alacsony bő
mérsékleti fokozatok jelemzék, mint inkább 
bizonyos hidegségi fokok folytonossága, 
tartóssága.

A deczembernek volt 25, a januári- 
usuak 21 és a februáriusnak 11, összesen 
a télnek 57 oly napja, melyeken a déli 
órákban is a hévmérő mindig a fagypon
ton alul állott, holott a mi teleink átlag
ban csak 24 ily napot szoktak felmutatni. 
Az 1872/73-diki télnek épen csak 10 ily 
napja volt.

A Duna jege deczember 10-én állott 
meg, és még ma sem távozott eh

Még a ritka mélységű svaiczi és fel
ső austriai tavak is fagytak be és a kor
csolyázás kedvelőinek oly ritka élvezetet 
nyu|tottak, mi rendesen egy század alatt 
csak egyszer lehetséges. A jelen század
ban ezen látvány már kétszer fordult elő, 
t. i. 1873 bau és az idén.

A februárius hőmérsékletére nézve 
szinte normálalatti volt, és majdnem égé- 
szeli uíry folyt le, h mint azt ezen lapok 
febr. 1-éo mint valószínűséget jelezték. 
Legmagsabb hőmérséklete figyeltetett 23- 
án -|-13, a legalacsonyabbja pedig 4-én 
—16 3 fokkal.

Közép légnyomása volt 756 mm., 3 
turnéi nagyobb a normális havi középnél. 
Maximuma volt 4-én 760. Miuimuraa 24- 
dikéu 746 miurel. Tollas felbők mutatkoz
tak 18, 22 és 26 áu mindannyiszor a reá 
következő napra csapadékot hozván. Az 
egész havi csapadék mennyiség tett — 
mint feuu látható — 29’6 mm.

A 3 téli hónap összes esapadékja csak 
68 mm. volt, holott miuálunk a tél nor
mális esapadékja 170-5 mm. szokott lenni. 
Tehát egy rendkívül száraz té l! Valószí
nűleg fog ezen csapadékhiány uagy 'bő
szem nyári esőzések által pótoltatui.

Ezen előzmények után normális már- 
cziusi időjárásra számíthatunk ; t. i. 5—6 
foknyi közép havi melegségre, melynél a 
szélsőségek 4° hideg és 16° meleg közt 
szoktak ingadozni, és melynél az egész 
hónapokon át 10—15 nap reggeli fagy- 
gyal köszönt be. A csapadék ily márczi- 
usban középmennyiségü, és hóval kevert 
szokott lenni.

H. Lak, márczius 1 én.
Markovics.

T ö r v é n y s z é k i  c sa r n o k .
Előadott polgári ügyek:

Fay György Auth vidám és t. ellen 
okirat kiállítás. Bősz Auua örökösei Vil- 
tanger vidám elleni örökség. — Branyacz 
D. Juli bollttá nyilvánítása. — Pécsi káp
talan Szontagh Mátyás ellen 992 frt 62% 
krajezár.

Előadandó büntető ügyek :
Márczius 9. Keszkenovits Sztevó és 

társa ellen lopás illetve orgazdaság. — 
Petz György és társai ellen bírói zártö 
réses sikkasztás. — Bordás Pál és neje 
ellen csalás.

Márczius 10. Háttá József és társa 
ellen csalás. — Szabó János ellen okmány 
hamisítás.

Márczius 12 Nikolits Vazul és társai 
ellen csalás, okmány hamisítás, sikkasztás 
és megvesztegetés.

Márczius 13. Filotás Ferencz és társa 
ellen emberölés.

Különfélék.
— A városi rendőrkapitányság Enged 

József fiai ezéguek lapunkban többször szel
lőztetett borhamisítási ügyében múlt kedden 
meghozta a határozatot, melyuek értelmé
ben a ezég tulajdona és birtokában levő 
pinezékben talált és rendőrileg zár alá vett 
27 bordóbau elhelyezett 400 akó tuxin 
tartalmú vörös bor hatóságilag leeudő meg
semmisítését elrendelé s a ezéget 406 ft. 
92 kr. eddigi eljárási és szakértői, vala- 
niiut a kifolyatás alkalmával felmerülen
dő költségben elmarasztalta, mert— mint 
jól szerkesztett indokaiban mondja — a 
szakértők egybaugú véleménye szerint ezen 
27 bordó vörös bor az egészségre mér
gező hatású fuxiu tartalommal birt, s mert 
a nevezett ezég ezen mauipulatiója által 
a pécsi bortermelés és kereskedésnek hosz- 
szú időre kimoudhatlan kárt okozott. Ezen 
határozat mindenesetre csillapító hatással 
lesz a közönségre, mely már hónapok óta 
izgatottan várta ezeu ügy szigorú és igaz
ságot lebonyolítását; s a rendőrkapitány - 
8ágo; mindenesetre elismerés illeti meg, 
hogy ezen ügyben annak fontosságához 
mérten s a közvélemény követelményei 
szerint járt el. Egy uagy hiánya azonban még 
is van e határozatnak, az t. i. hogy a 
vagyon és talán életbiztonság elleni kihá
gásban vétkesnek talált ezéget a mérge
zett borok elkobzásán és az eljárási költ 
ségek megtérítésen kívül a további s meg
érdemlőt büuhődéstől felmenti, s az ügynek 
a büntető törvényszékhez! áttételét mellőzi. 
Reméljük, hogy az egézségügyi tanács hova 
a határozat fellebeztetik ezen hiányt is 
pótolni fogja és hogy a kir. ügyész úr 
figyelmébe és pártfogásába veendi az 
ügyet.

— A korruptio fertelmes bűze teszi 
kiállhatatlanná a levegőt szegény szeren
csétlen hazánk minden vidékén. Alig múlik 
el nap, hogy a lapok egy újabb sikkasz 
tást, csalást, hamisítást ne közölnének. A 
nagyok mennek elő példájukkal s a ki
csinyek követik őket. E szomorú statisti- 
kához ime mi is szolgáltatunk egy ada
tot : Hermán János a helybeli mértékhite
lesítő hivatal vezetője ellen egy a napok
ban vezetett vizsgálat kiderité, hogy neve
zett rövid három hó alatt 1437 frt hiva
talos pénzt kezelt el Englohner József 
ellenőr közreműködésével. Az azonnal foga
natba vett vizsgálaton tettüket mindket
ten bevallák Szerencséje a városnak, hogy 
a sikkasztott összeg részint az illetők kau- 
tiója, részint pedig jótállók által fedez
ve van. —

— Az elköltözőitek sirba bocsátása 
alkalmával mondatni szokott egyházi ima 
ezen végzáradékát: „adj uram örök nyu
godalmat neki", következő praktikusabb 
formulával kellene helyettesíteni: „engedj 
óh „Kegyelet" örök nyugodalmat neki", 
— mert mit az ur Isten a nyugalom és 
az egyenlőség hazájául rendelt, azt a 
„Kegyelet" üzleti szelleme a földi vándor

lás folytatásának tanyájává tette. — Szél- 
tibeu beszélnek városunkban egy e tekin
tetben igen érdekes és jelle.nzetes esete*. 
Egy helybeli vagyonos iparusné kiment a 
budai városi sirkertbe pár hét előtt elte
metett férje sírját meglátogatni, hol a lég 
nagyobb b \in illatára egy b héttel ezelőtt 
özvegyült molnárné ismerősét, kit hasoulag 
elhunyt férje emiéke vonzott a temetőöe
— imába elmélyedve találta. — A mol
nárné, midőn látja, hogy az ujouan érke
zett ugyanazon sirhoz térdel, figyelmezteti 
hogy ő már hat hét óta hord koszorút e 
sírra, melynek márvány födele kedves férje 
hamvait takarja, s nem sokára a már el
készült emlékkövet is e simái fogja felál
lítani. Az utóbb érkezett legnagyobb cso
dálkozása kifejezése mellett bizouyitja. 
hogy ő tévedésben nem lehet, mert ő 
maga személyesen vásárolta meg a vitás 
sírboltot s a közelbeu elhunyt férje elte
metésének minden szomorú mozzanatára 
még oly élénken emlékszik, hogy teljesen 
meg vau győződve arról, miszerint ő té
vedésben nem lehet. — A vitás kérdést 
azután a „Kegyelet" temetkezési egylet 
oldotta meg azzal, hogy előadta, misze
rint a régebben özvegyültnek férje csak
ugyan ide lett eltemetve, de mert a teme
tési költségek elszámolásánál az özvegy 
olcsóbb sirboltbért fizetett, ezért kivették 
abból az özvegy tudta nélkül a férj bul
láját és olcsóbb sírboltban helyezték el,
— az utóbb özvegyült azonban megfizet
vén a vitás sírbolt bérét s igy ennek férje 
nyerte el a tágasb sírboltban! pihenési 
jogot. — Ejh! ejb! „Kegyelet", hát ez 
kegyelet? — Ezen újdonságot már meg
írtuk, midőn értesülünk, hogy a nevezett 
temetkezési egylet a rendőrkapitányság 
félrevezetésével kicsalt engedély folytán 
helyezte át a bullát, s az ügy most vizs
gálat alatt van.

— Ismét bankjegy gyártó banda Az 
erélyéről és tapintatosságáról közelisme
rés tárgyává lett siklósi járásbirósági al 
jegyző Koszér János a hamis bankjegy 
készítők elleni hadjáratban, mert eljárásit 
ezen kifejezés jellemzi legméltóbban,február 
28 és 29-én ismét 500 darab hamis 5 frtost 
szedett össze a múltkor említettük közsé
gekben, és felfedezte a rég rejtegetett 10 
frtos hamis bankó készítő gravírozott leme
zeket és sajtót, melyről levelezőnk az Írja 
hogy sokkal tökélyetesebb, mint a múlt 
alkalommal kontiskált és sziute meglepően 
ügyes kivitelű 5 frtost gyártó sajtó.

— A mohácsi pécsi és pécs-barcsi 
vasúti vonalokon valószínűleg a f. é. május 
hó elsejétől uj raeuetrend lesz megálta 
pitva Történik pedig a változás azért, 
mert a déli vasút igazgatósága Budapest
ről Pragerhotig naponkint rendes futár vona 
tokát szándékozik indítani. Barcsról tehát 
úgy lesz a rendes személyvonat indulása 
megállapítva, hogy az a budapest prager 
boti illetve bécs trieszti futárvouattal ősz- 
szeköttetésben legyen.

— Uymen. Fodor Pál helybeli gya
korló ügyvéd eljegyezte Obermayer 
Janka kisasszonyt. — Kohárics János köz
ponti takarékpénztári pénztárnok J rsch 
Irma kisasszonyt, — Fiscber Ferencz ügy
véd Krasznay Margit kisasszonyt és Rimer 
Kázrnér aljárásbiró Hefner Ilonka kis 
asszonyt.

— Tröszt Ottó városunkban a múlt 
ősszel megtelepedett s azóta közkedves 
ségben álló fiatal festőnk, kinek e téreui 
képességeiről már szállottunk, holnap ki
fogja állítani egy most befejezett művét, 
melyre közönségünk figyelmét felhívjuk.

— A jövő hét igen érdekes hete lesz 
a színházba járó közönségnek. Hétfőn és 
kedden Grünwald Etelka IV éves opera 
növendék fog fellépni vendégül és pedig 
az első nap az „Elienálhatatlanban" s a 
második nap „Kié a 4U.U00 frt" czimű 
jeles népszínműben. A szép törekvésű kis
asszonyt, ki városunk szülöttje, ajánljuk 
műpártoló közönségünk szives figyelmébe 
és pártfogásába. Szerdáu Rém mert Mártha 
zongoraművésznő, Liszt Ferencz világhí
rű tanítványa fog hangversenyt adni me
lyet „Szép Heleua" fog követni a színtár
sulat által előadva, mit azon megjegyzés
sel hozunk közönségük tudomására, hogy 
a kitüuő művésznő, mint értesülünk, csak 
egy ízben szándékozik közönségünk előtt 
művészetét bemutatni. Csütörtökön végre 
Sz. Némethié asszony jutalomjátékául 
„Hajnal Terka" a helybeli szintársulat 
tehetséges tagjának Vedress Gyulának 
dicséretet nyert legújabb népszínműve fog 
átlátni Mind az iró, minda jutalmazandó 
közönségünk kedvencze lévén, csupán a 
közönség figyelmét akartuk jelen felemli- 
tésUnkkel reájuk iráuyozni.

— A pécsi munkások „beteg és 
rokkant segélyző" egyletük javára f. hó 
13-án a Scholcz féle sorház helyiségében 
előadásokkal és tánczczal egybekötött tnar- 
cziusi ünnepélyt rendeznek. Belépti díj 
30 kr. Este a pénztárnál 50 kr. Jegyek 
előre válthatók: Blauborn úr kereskedé
sében a városház sarkán; Neumann úr 
kereskedésében a magyar királyhoz; C. 
F. Bőbm kereskedésében a magyar koro
nához; Bertics-féle vendéglőben a 7 feje
delemhez. Az ünnepély kezdődik este 8 
órakor.

— Veszett eb. Tegnapelőtt délután 
nagy rémülést keltett több bel és szigeti 
városi utczában egy veszett eb garázdál
kodása, mely több gyermekei és ebet 
mart meg, tűig egy rendőr által agyon- 
lövetett. A kutya Wolmuth Ferencz szi
geti városi sütőmester tulajdona volt, s 
valószínűen forró sütő kemencze melleti 
keverés folytán kapta ezen iszonyú beteg
ségét. Legyünk óvatosak a kutyák gon
dozása és táplálásában, mert e tekintet
ben borzasztó példák intenek vigyázatra.

— Halálozás. Ott Anna, Ott Márton

köztiszteletben álló polgártársunk egyetlen 
leánya élte tavaszin 17-ik évében februi- 
27-én hosszas betegség útin elhuuyt. Kiváa 
juk, hogy a mélyen sujtottt szülők a 8le 
retett leányuk irányában végső tisztelj 
megadására megjelent közönség szivbő, 
eredt részvétében találjanak vigasztalj 
veszteségük felett. Béke leugjen púra, 
felett ! —

— Herczenberger József tánezmesttr 
ma este a kaszinó nyári termében tánc* 
estélyt rendez. Belépti dij 1 ft.

— A szabad<ájról szóigálattételrt 
bevonuló katouákat, úgy az ujonezoka; 
rendeletileg felhívja az il'ető parancsnoki 
s i í ,  hogy behivatásuk illetve besorozta^, 
sus alkalmával elegen l í  milegrubáv4| 
lássák el magukat, minthogy tapasztalta, 
totr, hogy elbocsáttatásuk alkalmával szi 
mosau meghűlés folytáu keletkezett bete  ̂
ségek áldozataivá lettek. Arról azonban ne  ̂
intézkedik a rendelet hogy akinek rnele* 
ruhája uincs, honnan szerezzen.

— Verhovay Gyula igen sik-rült «; 
könyomatu arczképét adta ki özvegy Ká
das szül, Verán Anna. Migrendelés'eket e 
lap szerkesztősége és kiadó hivatala is el 
fogad.

— Megyénk lótenyésztésének emelé
sért a folyó évre 10 fedeztetési állom*, 
rendeztetek be Az állomások helye s az 
ott levő ménfajok a következők: 1. S:t- 
Lörincz: 1. Furioso angol, 2. Codringtou 
angol-normán. 3. Abugress arab. 4. Arnatv 
angol 5. Schagya arb. 6. Mabmond Mtrz* 
arab faj. II . Sellye: 1. Furioso angol. 2 
Soponya angol. 3. Bokros arab faj. I l i  
N.-Harsány: Oakbal angol. 2. Asslan 
arab. Nonius normán 4. Azrak eredeti 
arab faj. IV . M .B oly: 1. Oranien angol. 
2. Deutcbe-Miebl angol. 3. Majestoso lipi. 
czai faj. V. Csuza: Sultan angol. 2. Cod- 
rington normán. 3. Mulatto augol, 4. 
El Delimi arab, 5. Sebagya arab faj. VI 
Dályok; 1 Polkán Arab. 2 Abdul-Azir 
arab fai, VII. Mohács: l. Amurath Bai- 
ractar arab. 2 Nonius normán. 3 Rolaud 
augol faj. V III. N. Boly: 1 Nonius nor
mán. 2 \\ tűlatid augol. 3 Revolver au^ol 
4 Grizly Boy angol faj. IX . Kém ind': 1 
Polraoodie augol. 2 N rnius normán faj. 
X. Bikái: 1 Nonius normán. 2 Catnbns-
cau augol faj.

— A mohácsi választó kerület pecso- 
vics választóinak dicsősége Dárdai o. kép
viselő tudvalevőleg Tisza Kálmán iránti 
szolgai d ferentiából a sajtó inegrendsza 
bályozására ezélzó indítványt terjesztett 
elő a képviselő háznak. A képviselőház 
jogügyi bizottsága tárgyalás ,alá véve ez 
indítványt, miután Tisza Ká'rnán és Pau- 
ler ig izságügyminiszter hosszabban mel
lette kardoskodtak és Dárdai iuditványát 
visszavenni nem volt hajlandó az eluok 
szavazásra szólitá fel a bizottságot. Dár
dai indítványa mellett felkelt egymaga 
Dárdai s igy azzal együtt csúfosan mê  
bukott.

— Jégtörő hajók. A főváros által a 
jégtörő hajók tanulmányozása végett Ham
burgba küldött Wohlfahrt mérnök igen 
kedvező jelentést adott.Nézete szerint nyolez 
jégtörő hajóval az egész Dunát Pozsony
tól Orsovátg, meglehetne tisztítani a jég
től. A hajou beszérzése 600.000, feutar- 
tásuk évenkint 90.000 ftba kerülne. Stein- 
haus, a jégtörő hajók feltalálója, további 
tanácskozás végett Budapestre hivatott.

— A  lapok egyhangú tudósításai 1330 
évre rósz bortermést tesznek kilátásba ki
vált az éjszakibb vidékeken, hol a kemény 
fagy nagy pusztítást tett, minek következ
ményeit több évig érzék a szőllő ültetvé
nyek. A bor ára ennél fogva tetemes 
emelkedésben van és jól tették, kik a múlt 
évi kitűnő termést nem vesztegették el 
potom árakon. A bevásárlások Budapes
ten és a vidéken már is nagy mérveket 
öltenek és igy közel az idő midőn a visz- 
szatartott drágább árura is reá kerül a sor.

— Pausz pajtása. Csorba Ákos, Szö
rény megye főügyésze, számos visszaélés, 
több rendbeli sikkasztás és más hasonló 
nemes eselekedetiért, minők a Deék-ae- 
rában divatba jöttek és a Tisza aerá 
bán mindennapivá lettek, e napokban el- 
fogattatott.

— Simor János bibornok herczeg- 
prímás százezer forintos alapítványt bízott 
az esztergomi káptalan kezelésére. Ez az 
alapítvány az esztergom - egyházmegyei 
katolikus iskolák és tanítók számára iskola 
alapul fog szolgálni.

— A rendőri brutalitás harmadik áldó- 
zata. Szigeti Aladár harmadéves bölcselet
hallgató, ki a budapesti tüntetések alkal
mával megsérült, mint a Függetlenség"-ben 
mély részvéttel olvassuk, sérülései folytán 
meghalt. Ot is magával sodorta a hat
vaui utczáu tolongó nép, s midőn a ren
dőrök ismeretes brutalitással rárontottak 
a népre, ő is kapott egy hatalmas mell
beütést egy rendőrtől. E naptó' kezdve, 
különben is mellbeteg lévén, ágyban fek
vő beteg lett, s Nagy-Kanizsán a hova 
akkor hazautazott, a napokban meg is halt.

— Sárbogárd község birtokossága egy- 
hangulag ajánlotta föl — minden kárpót- 
lás nélkül — a „Pécs Kelenföld" között 
tervezetben levő vasúti vonal részére azon 
telket, melyen a vonal keresztül vonulaud, 
valamint az indóháznak szükséges teret 
is, továbbá a község uépessége kötelezte 
magát ingyen szolgálni ezer gyalog és 
kétszáz igás napszámot. Sárbogárd de
rék lakossága, megtette köteleségét 8 igy 
méltán megérdemli, hogy óbaja mielőbb 
teljesüljön. — Azon fehér megyei közsé
gek, melyeken a Pécs-Keleutold között 
építendő vasút keresztül vezettetni szán- 
dékoltatik, már beterjesztették ajánlataikat 
is. Figyelemre méltó ajánlatokat tettek 
Czecze, Adony, Ercsi, Alap és Igar köz
ségek birtokosai és község lakói. Ez ada-



tok Btnay-i tnjgye H ispiajáaik, mint a 
tervezett vasúti bizottság elaökének, fel
használás végett elkttidattek.

— A szörénymegyei sikkasztáshoz 
újabb adattal járul a „Temasi lapok' kö
vetkező távirata: A szörénymegyei fő
pénztárhoz hamis kulcsok fedeztettek fel. 
A közigazgatási bizottságban ez ügy tár 
gyáltatván, a pénztári ellenőr azt mondja, 
hogy a főjegyzőnek Hau halála alkalmá
val erről jelentést tett. Az izgatottság 
rendkívüli.

—Még egy kicsit rosszabb mint nálunk. 
a „Mobács'-ban olvassuk: az elszegényedés 
napról-napra iszonyúbb alakban mutatko
zik. Menjen valaki végig az utczákon s 
látni fog düledező házakat, bedült mellék
épületeket, megrongált s végpusztulásnak 
indult tetőket, kerítéseket, sövényeket. Ha 
betekint aztán sok házba, ott még a leg
szükségesebb bútordarabok is hiányoznak. 
A hosszas tél, és a drágaság sokakat ín
ségre juttatott; az ezelőtt még jobb módú 
családok elszegényedtek, eladósodtak. Mo
hács lakósságának egy része alig tudja 
miként tartsa főn magát mint szerezze 
meg a napi eledelt övéi számára. De nem 
csupán Mohácson, hanem a vidéken is 
állandó tanyát ütött a szükölködés. Van
nak oly községek, hol a lakosok csupán a leg
gyarlóbb ételekkel tartják fon ínséggel teljes 
életüket, és azt is rövid idő alatt felemész
tik, a nélkül hogy tudnák mi történik az
tán velők!“ A mi vérszopóink azonban 
rajta lesznek, hogy a mohácsiakat mie
lőbb utólérjék.

— A Murán 1872-ben épült lete- 
nyei hid az ár áldozata lett. Még min
denkinek él emlékében, hogy mennyi pa
nasz merült fel ezen, százezer írtba került 
hid építésekor. Február 26 a igazolta e 
vádat. A jég össze zúzta a hidat, s a 
széthulló gerendák mind szuettek pudvá- 
sak és rothadtak voltak. Pedig 7 év alatt 
ennyire nem mehet tönkre semmiféle hid, 
kétségtelen, hogy az anyag már felhasz
nálásakor rósz volt.

— Egy segédjegyzői állomás Baksa 
községben elfoglalható,

— Lapunk mai mellék’eteül Csert* 
Ignácz helybeli fúszerkereskedő nagy vá
lasztékú árjegyzékét veszik olvasóink, mit 
ajánlunk figyelmükbe.

Pécsi színház.
Boccaccio szinrehozatala valódi ese

ménynek mondható. Mert hétfőn f. hó 1-én 
csakugyan előadatott ezen oly rég hirde
tett operette, a melynek szövegét Zell és 
Geneé mesterkélték össze, zenéjét pedig 
Suppé szerzé. Fordítása Evva Lajostól 
származik s annyira jó, hogy dalmű- és 
operetteben kivételesen találkozunk annyi 
simasággal s mondhatni annyi zamattal 
a nyelvben, mint a magyar Boccaccioban. 
Maga az operette, halvány és értelmetlen 
vége kivételével, minden részében kedves, 
érdekes és mulattató. Tehát Boccaccio, a 
híres novellairó, mozgalmas élet központja 
benne, melyet az akkori kor jellemét élén 
ken ecsetelő jelenetek közetlen kőzetünkbe 
hoznak. Iparosok, munkások, tanulók, fő- 
ranguak váltakozva jelennek meg előttünk 
s kisebb-nagyobb mértékben szerencsésen 
tükröztetik a szép Flórencz akkori egész 
életmódját. Zenéje, mint valamennyi ope- 
retteé, nem egyszer környékezi fülünket 
oly dallamokkal és eszmékkel, melyeket 
már egyebütt is hallottunk. Suppé ezúttal, 
úgy látszik, Gounodt szemelte ki magának 
mintául. Erre mutat, hogy különösen a 
második felvonás kezdetén egész vezér
dallamokat vett át Faustból; sőt nem csak, 
hanem Romeo és Júliából oly jeleneteket 
igyekezett feleleveníteni, melyek egyrészt 
igaz a szövegírótól eredhettek, de ame
lyek ismét azt igazolják, hogy Suppé egész 
hajlandóságával Gounod felé hajolt. A 
nagy párbajjelenet például, továbbá Boc
caccio felkutatása, az erkélyjelenet, s vé
gül az utána következő együttes részben 
Romeo és Jnlia, részben Faustra emlékez
tetnek. Vannak aztán kifejezések, melyek 
Ördög Róbert s a Troubadonrból indulnak 
mint például az első felvonás záradéka; 
de azok szerencsés fogásokkal fejlődnek 
tovább szerzőjük ügyességét hirdetve. Ke- 
ringők, mint gondolhatni, nagy számban 
fordulnak elő benne s a tánszrhythmus 
egyik főeleme.

Közös jellemvonás valamennyi ope
rettel. Csakhogy a franczia operette szer
zők müveiben mégis több választékosságot 
lelünk ez irányban, s ha különösen Plán 
quette és Lecoq ez idő szerint itt leginkább 
kedvelt „Kornevilli harangok' s a „Kis 
doktor' czimü operettjeivel összehasonlít
juk, meg kell vallanunk, hogy noha jelen 
operettünk szövegileg s cselekményét ille
tőleg mindkettővel felér sőt gazdag vál
tozatosságában még túltesz is rajtuk: mü- 
vészetileg jóval mögöttük áll mégis. A 
Kornevilli harangokban finomabbak, fen- 
szárnyalóbbak a melódiák, a költészet 
közvetlenebb forrásából táplálkozók, mint 
Boccaccioban; a Kis doktorban művészibb 
a zenei szövedék, a dallamok polifonikn- 
sabb talapon nyugosznak, s egésznek han
gulata nemesebb, előkelőbb.

A darab szinrehozatala a jelen sze
rencsés évadban is nagy haladást jelez az 
eddigiekhez képest és kiállítása, bizonyára 
felülmúlja mindazt, amit e nemben Pécsett 
láttunk. A nagy és díszes közönség s a 
közreműködők nagy száma, mely a csi
nosított díszletek segélyével mintegy na
gyobbá varázsolt színpadot egészen meg- 
megtölté, még kicsinyebbnek tünteté fel 
a nézőtért s óhajtást kelte oly színház 
iránt, mely a nagyobb közönséget is be
fogadhatná, aminthogy ez ilynemű kiállí
tás költségeit bizonyára csak nagyszámú 
közöuség fedezheti kellőleg s úgy, hogy

a folyó kiadások is kikerüljenek. A jel
mezek fénye, az öltönyök csinossága min
den igényt kielégített; a csoportulatok 
ügyes sorakozása és szabatos összeállítása 
a színpadot élénk és összhangzó kép gya
nánt tünteté fel, ami a rendező ügyessége 
mellett örvendetes tanúságot látszik tenni. 
Maga az előadás a jobbakhoz tartozott, 
élénk s összevágó volt, elannyira, hogy 
a karnagyot dicséret illeti. A czimszerep- 
ben közreműködő Sz. Némethné kettős 
feladatának eleget tőn s mint énekesnő és 
ügyes színésznő egyaránt kielégítő a kö
zönséget. Az olasz kettősben folyékony 
dallamossággal és széphangzattal emelte 
a melódia becsét, majd a gunydalban ne- 
vettetőleg fejezte ki jóizü ötleteit. Vele 
együtt Both Etelka mint Fioretta sok tap
sot aratott. Csókáné mint Petronella, Tur- 
csányi Irén mint Izabella szokatlan sze
repkörükben foganattal mozogtak, Róth 
Amalia, (Beatrice) legalább nem rontott 
ezúttal. A férfi szereplők közül Sz. Néme
tet illeti az elsőség, a ki Lambertucot 
annyira kiszínezte, hogy képe a jelenvol
tak elméjében sok ideig feledhetetlen fog 
maradni. Magánbeszédében minden szó 
jelentőséges volt és coupletját ismételnie 
kellett. Hasonlag dicséret illeti Viharyt, 
(herczeg), Bokort (borbély), Bérczyt (bod
nár) akik mindnyájan kitudták aknázni 
szerepök mivoltát szintugymint Toldv is 
a Leonettóét. Balázsy két szerepben mű
ködött, az elsőben t. i. a koldusban, meg
szólalásig utánozva egy ismert államfér
fiul. A mellékdarabban vele együtt Ved- 
resst is játszani láttuk, amiből kiki meg
győződhetik, hogy erők nélkül nem szű
kölködtek a közreműködők; s valóban, 
Tőkés Emílián, Bokornén s Szirmaynén 
kívül az egész társaság egytől-egyig mind 
talpon volt. A zenekar elég simán s egy- 
öntetüleg játszott, sokszor fedezvén az 
énekkarokat és együtteseket is, melyek 
helyel-közzel nem egy hangjegyet hulat- 
tak el. Az előadás egészben véve a leg
nagyobb várakozást is kielégité és uj 
babérral szaporitá derék színigazgatónk 
érdemeit.

Kedden és szerdán ismételték az elő
adást, szintén felemelt helyárakkal és szí
nig telt házban.

J  Á T  É  K  H  E M D.
Szombat, marcz. ti-án C s ó k á n é -P . J ú 

l i a  asszony j u t a l m á u l :
.BOCCACCIO.'

Vasárnap, marcz. 7-én „Panna asszony le
ánya' Abonyi népszínműve. 

Hétfő, marcz. 8-án G rü u w a ld  E te lk a  
k. a. l-ső vendégfellépte és 
„Ellenálhatatlan'

Kedden, marcz. 9-én G r ü n w a ld  E . k.
a. u t o l s ó  vendégfellép te, és 
„Kié a 40,000 forint ?“ jeles 
vígjáték.

Szerdán, marcz. 10 én R e m m e r t  M ó r
i b a ,  világhírű zongora mű
vésznő, — Li szt  F e r e n c  z 
tanitváuyának e g y e t l e n  ven- 
dégfellépte. (Hangverseny) —A 
színtársulat által előadva.Szép 
Helena' nagy operette. 

Csütörtök, marcz. 11 én, Sz. N é m e th n é -  
D e m jé n  H a r l  asszony j u- 
t a l o m j á t é k á u l :  „Hajnal 
Terka' Vedress Gy. dicséretet 
nyert legújabb népszínműve. 

Péntek, marcz. 12-én S z ü n e t .

I R O D A L O M .
EE A „V asárnapi Ú jsá g ' február 26-iki 

száma következő tartalommal jelent meg: „Két 
nevezetes pénzintézet és kormányzóik.' — „A vá
rosligetben,' Költemény. Vajda Jánostól. — „A 
két ördög vára.' Történeti beszély. Irta Eötvös 
Károly. — „Nemzetiségi szívósság a roraánokaal.'
— „Magyar gazda Amerikában “ — „A gozház.“ 
Verne Gyula regénye. — „Egyveleg." — Újabb 
régészeti leletek hazánkban." Th. L.-tól. — „Ut- 
czai élet Szent-Pétervárott." — „A nihilisták 
Szent-Pétervártt." — „Két szemtanú a branyicskói 
csatáról." — Irodalom és művészet, közintézetek, 
egyletek, mi újság V stb. rendes heti rovatok. Ké
pek: Feszti Imre, az osztrák-magyar bank buda
pesti igazgatóságának elnöke, — 1 allavicini Ede 
őrgróf. a magyar általános hitelbank vezérigazga
tója. — Utczai alakok Szent-Pétervárról. (Képcso- 
poitozat 32 képpel.) — A nihilisták Szent-Péter- 
vártt: Nihilista foglyok börtönbe szállítása. Egy 
nihilista nyomda fölfedezése. — A gőzház (2 kép).
— Újabb régészeti leletek hazánkban [5 kép.] A 
„Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 2 ft., 
A „Világkrónika" képes hetiközlöny megrendelési 
ára a Vasárnapi Újság előfizetői részére negyed
évre 50 kr., félévre 1 frt.

EE IJJ zenemű. Táborszky és l'arschnál 
Budapesten megjelent „ W a n d e r lu s t 'p o lk a  tran- 
caise zongorára szerzé if. Farbach Fiilöp. — Ara 
60 krajezár.

=  „Szabadság-költészet, munkásdalok es 
szavalmányok' czim alatt Külföldi Viktor ismert 
socialista iró kiadásában Budapesten (Tettey Nán
dor és Társánál) egy igen csinosan kiállított köny
vecske jelent meg, mely a szabadszellemű magyar 
költészet néhány régibb és több új eredeti termé
keit tartalmazza. Bevezetésül Gáspár Imrének egyik 
eredeti tanulmánya szolgál, mely a munkásoknak 
a szabadság-költészetbeni szerepét ecseteli. Ezen, 
a néposztályok szenvedéseit, elnyomatását es sza
badságvágyát fertő és hangoztató radikális költe
mények közt Csorba Gézának „Kommunisták Ria
dója' is foglaltatik. A füzet ara 60 kr.

=  Petőfi német fordításának első füzete je
lent meg Aigner Lajosnál, ki e kiadásban Petőfi 
költeményének teljes német kiadását Ígéri több 
fordító közreműködésével. Az első füzetben) költe
mények többnyire Mai Farkas aláirasaval jelentek 
meg és ezek a leggyengébbek, igaz ugyan, hogy 
tálán minden magyar költemény közt legnehezebb 
lesz Petőfi szellemét németben visszaadni és az 
óriási nehézségeket számba kell venni, de mi azért 
még is az tartjuk, hogy ily gyenge fordításokat 
nem kellene kiadni. A füzet szépén van kiállítva 
és ára 30 kr. az egész kiadás körübelül húsz füzetre 
van számítva.

=  „O lvasókör' szépirodalmi jregeny folyó
irat ktáSja Fülöp György [Budapest Sándor utcza 
201 bavonkint kétszer jelenik meg 5—6 Íves fűze- 
zetekben. Ára egy évre 6 frt. „Egy párisi rendőr 
titk a ' czimü regényt adja a most megjelent 3 es
4-ik füzet. . , , ,

=  „Nemzeti nő n ev elés ' havi folyóirat leány

iskolák tanítónői tanítói és átálában nőneveléssel 
foglalkozók számára szerkesztik és kiadják abuda- 
esti állami tanítónő-képezdei tanítók. Megjelenik 
avonkint 5 ívnyi terjedelemben előfizetési ára egy 

évre 6 frt füzetenkint 60 kr. A előfizetések a szer
kesztőséghez (Budapest sugárút] küldendők be. E 
tartalmas füzeteket igen ajánljuk az érdeklettek 
figyelmébe.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
(T h e  G resh a m  L o n d o n b a n .)

Ezen, Ausztriában és Magyarországban is 
megtelepült életbiztosító társaságnak múlt 
évi junius 30-án befejezett 31. üzleti évére 
vonatkozó s most közzétett évi jelentésé
ből kiemeljük a következő főbb adatokat: 
Az idők mostohasága daczára lefolyt év 
fölötte kedvező eredményt képes felmu
tatni. Benyujtatott ez idő alatt a társulat
nál 6090 biztosítási ajánlat 58.340,600 
frank erejéig s elfogadtatott ezekből 4858 
ajánlat 46.527,650 franknyi biztosítási 
összeg erejéig, mely utóbbiakról biztosítási 
kötvények állíttattak ki. A díjbevétel a 
visszbiztositásokért járó összeg levonásával 
10.813,804 70 frankra terjed, bennfoglal
tatván ez utóbbiban az első biztosítási év 
dijai vagyis 1.533,094 20 frank.

A kamat számla mérlege 2.730,443 20 
frankot mutat fel s a díjbevétel hozzájá
rulásával a társulat évi bevételét 13 miílió 
544,347’90 frankra rugatta. Az év folya
mában 6.082,559 40 frankra terjedtek a 
társaság irányában emelt s ennek részéről 
kifizetésre jutott életbiztosítási hárczákból 
eredt követelések, mely összegből 133.27325 
frank visszbiztositva volt.

A kiházasitási, valamint a vegyes 
biztosítási szerződésekből stb. keletkezett 
követelések, melyek esedékesekké váltak 
2.803,892-10 frankot vettek igénybe.

A kötvények visszavásárlására 927 
ezer 213 30 frank fordittatott.

A szerződési kötelezettségek fedezésére 
szolgáló biztosítási alap 3.375,930-4ö frank
kal emelkedett.

Az érvényesített aktivák főösszege az 
üzleti év végével 66.576,023-95 frankot 
tett ki.

Az 1878—79. számviteli évvel egy 
három esztendős üzleti szakasz fejeztetvén 
be, a társulat kötelezettségei mathemati- 
kailag megbecsttltettek s ekkor kitűnt, 
hogy 1879 juuius 30-áu a társulat aktí
vuma 2.284,025-80 frankkal múlta télül a 
passivumot. A közgyűlés tehát 2.200,000 
franknak a részvényesek s a részjogosult 
biztosítottak között leendő kiosztását ren
delte el, mely utóbbiak az 1879 junius 
30-án reájuk cső nyereség-részletről kü- 
lön-külön értesittetui is fognak.

Az évi jelentés súlyt fektet arra, hogy 
a mérlegre alapított ezen fölösleg egy 
egészen szabatos számítás eredménye. Egy
részt csak 3 és fél százaléknyi kamatláb 
vétetett fel a számításnál, ámbár a társu
lat elhelyezései 43/t százaléknyi kamat- 
jövedelmet biztosítanak s csak a rögtön 
fizetendő életjáradékok tekintetében téte
tett kivétel, mert az üzletek ez utóbbi ne
mére a jövő esélyei nem gyakorolnak 
befolyást. — Másrészt a tárczában vétel
áruk szerint beállított értékek többlete te
kinteten kívül hagyatott, mert az értékek 
nem lévén értékesítve, azonnali nyereség 
forrásai gyanánt nem is tekinthetők. Az 
értékek ezen többlete azonban nagy je
lentőséggel bir, mert megerősíti a társulat 
részéről nyújtott biztosítékokat.

A jelentést a társulat aktíváinak rész
letes kimutatása követi, melyekből követ
kező tőkeelhelyezések tűnnek ki:
Frank 3.717,489-80 az angol kormány

papírja.
„ 12.235,824-70 idegen állampapírok.
„ 640,123-55 vasúti részvények,

elsőbbségek és vasúti 
törzsrészvények.

„ 21.615,588-20 vasúti és egyéb adós
levelek.

„ 8.520,203-20 háztulajdon.
„ 7.223,198 05 jelzálogok.
„ 12.611,596-45 különfélék.

(A Gresham nem régiben vette meg 
Budapesten a Ferencz-József-téren levő 
volt Nákó-féle palotát 740,000 írtért. Ezen 
intézet fenti kimutatása leghathatösabban 
utasítja vissza egy ismert intézet jogtalan 
támadásait, melyhez további kommentár 
szükségtelen.

— Van-e szüksége a magyar borász- 
közönségnek szaklapra? Furcsa kérdés — 
mondják rá akárháuyan, — hogy ne lenue! 
Es mégis tessék csak meguézni, hogy 
annak az egyetlen szaklapnak, a „Borá
szati Lapok'-nak, mennyi az előfizetője? 
Alig éri el az 500 ot. Hát ez bizony oly 
országban, hol 912,000 ember él borter
meléstől, s hol az ország összes földterü- 
tének 1.2°/0-je tőkével van beültetve — 
szégyenletes kevés. Minduntalan Frauczia- 
országra hivatkozunk és Rajnamellékre, 
valahányszor az okszerű haladást hangoz
tatjuk ; de azt nem gondoljuk meg, hogy 
a borászat lendületét az említett államok
ban a szakirodalom és a szaklapok virág
zása előzte meg. Ott van a franczia bor
termelők főközlönye, a „Moniteur Vinicole 
mely 23,000 példányban megy szét, mely 
szellemi találkája a rationalis és okulni 
szerető termelőknek; mely közvetítő a 
boreladók és vevők közt, mely tanácsadó 
minden borászati szakkérdésben. És ezen 
szaklapon kívül, mely az „Egyetértés' 
alakjában hetenként kétszer jelenik meg, 
van még Francziaországuak 9 kisebb szak- 
organuma. Tessék ezt a mi viszonyainkkal 
összehasonlítani és azonnal beláthatjuk, 
hogy mi még csak az asztal mellett va
gyunk borászok és vagy végtelen bölcses
ségünk, vagy pedig közönyös természe
tünknél fogva saját leglényegesebb érde
künk iránt sem viseltetünk kel 5 figye
lemmel. Hogyan lehet igy a borászatban 
általános haladást várni évről évre, mid

nincs a rendes organisatio, nincs érdeklő
dés a haladás iránt azon ügyben: mely
ből maholnap élnünk kell? Pedig ezen 
„Borászati lapok' a kor színvonalán áll, 
a legelső német szaklapok léptek vele cse
reviszonyba, s franczia lapok nem egy
szer hoznak belőle fordításban kivonatos 
közleményeket tehát azt nem mondhatják 
reá magyar szóllás szerint, hogy roszabb 
a külföldieknél. Hol tehát a hiba ? A mi 
bortermelő közönségünk és solid borke
reskedő ezégjeinkben, kik szeretnének 
ugyan iparuk után anyagi jólétre ver
gődni ; de az erre szolgáló eszközöket nem 
veszik alkalmazásba; pedig igaz az „qui 
vált finem média etiam velle debet'. Ismé
telten ajánljuk tehát e szaklapot t. olva
sóink figyelmébe. A „Borászati Lapok' ára 
egész évre 3 frt, mely a szerkesztőségbe 
(Budapest, vízivárosi pósta) küldendő. — 

— Borüzlet. Igazunk volt, midőn 
tavaszra nagyobb borkivitelt és a borá
rak emelkedését helyeztük kilátásba. A 
hallatlan szigorú hideg, mely e télen ural
kodott sok helyen tönkretette az idei ter
mést nemcsak, de félő, hogy a hajtás is 
igen silány lesz s e tél hatását két év 
fogja megsinleni. Még alig vagyunk tnl a 
a télen s máris több svájezi, tiroli és fran
czia ezég jött hazánkba nagyobb bevá
sárlásokat tenni. A „Borászati Lapok' 
szerkesztőségéhez többi külföldi ezég for
dult olcsóbb minőségű borok ajánlására; 
de miután nálunk szerves összeköttetés 
nem létezik, csak egyes ismert termelők
höz utalhatja őket az említett lap szer
kesztősége. Égető szükség volna egy borá
szati ügynökség szervezése, hogy készü
letlenül és ilyen zavarban a külföldi vá
sárló ezégek ne találhatnának jövőben. A 
nagy fagyok után több budapesti aradi 
eszéki és bécsi b"rkereskedő ezég forcei- 
rozta a bevásárlást, minek következménye 
természetesen a borárak emelkeedése lett. 
Különösen a vörösbor ára emelkedett úgy 
hogy például Buga vidékén a 6 frtos (á 
hl.) vörös bor ma 8 írton alig kapható meg.

GABONA ÁRAK
a f. é. febr. hó 28-án tartott heti vásáron 

1. oszt. II. oszt. III. oszt. 
Búza 100 klg. ft. 13.69 
Kétszeres „ „ „11. —
Rozs „ „ „ 10.60
Árpa „ „ „ 7.80
Zab „ „ „ 8.—
Kukoricza „ 7.80

Hajdina 100 klg. 
Széna „ „
Szalma „ .

ft. 13.— ft. 12.70 
.  H-60 „ —. -  
. 10-40 „ —
. 7.50
.  7.60 „ - . -  
.  7.60; „ 
ft. 7.50 
.  3—
. 1-50

y i l t - t é x . * )
Tek. Szerkesztő ur.

Szíveskedjek jelen felszólalásomnak becses 
lapjában tért engedni:

Nagy Harsány község jelenlegi biraja Kul- 
c«ár József, ki már két év óta a község ura, mert 
már két óv óta kormányozza a községet. A határ
talan dölyfös modor, mely ezen embert bíráskodása 
alatt jellemzi s melynél fogva még a törvényen 
is tnl teszi magát megérdemli, hogy a közönség 
elé hozassék, Ez úttal a következőt óhajtottam róla 
elbeszélni.

Konyháé János nagyharsányi lakos egy okirat
ban átadta gyermekeinek összes vagyonát oly fel
tétel alatt, hogy mig neki második nejénél mara
dása lesz, birtokát leánya használhassa, A leány 
azonban még kiskorú lévén jónak látta az apa az 
okiratot a jegyzösógnél a közgyám jelenlétében és 
aláírásával kiállíttatni, mely okmányt a jegyző és 
gyám megőrzés védett nekem alolirottnak a lány 
legközelebbi rokonának átadta.

Későbben az apa kényelmetlennek találva 
helyzetét hogy vagyonával egy ideig nem rendel
kezhetik, elmegy a fentnevezett mindenható bíró
hoz tanácsát és közbenjárását kikérni. A bíró 
nagy hatalma érzétében megfeledkezett a törvény 
azon rendelkezéséről, melynélfogva a községi bíró 
nincs feljogosítva egy 600 ff. értékű ügyet hiva
talos minőségben elbírálni legkevésbbé pedig hiva
talos hatalmával olyképen visszaélni, mint azt ö tette 
a következőképen:

Egy szép reggelen ugyanis azzzal lépett be 
hozzám biro uramnak egyik kisbirája, hogy azért 
küldötte a biró ur: „hogy a Konyhár János által 
kiállított s a jegyző és gyám átadasa folytán álta
lam őrzött okirata azonnal adjam ki, mert ellen
kező esetben négy őrt küld hozzam s feldulatja 
házamnak még a fundamentumát is,

(Itt megjegyzem ;közbevetőleg, hogy közsé
günkben négy mezei őr van, kiket azért fizetünk 
hogy biró uram a maga czéljaira használja el őket. 
De azután ha kar történik a mezön, mehet ám a 
kárvallott a biró uramhoz de nem kap ám egy 
krajezárt sem,)

De hogy vissza térjek a tárgyra. A kisbiró- 
tól azt üzentem vissza küldőjének, hogy gondolja 
meg. miszerint ezen eljárás nem tartozik hatás
köréhez, daezára ennek rnasnap a biró egy kis bírót 
és egy őrt felfegyverkezve küldött értem, kik most 
már nem csak az okiratot követelték, hanem en
gem is a biró elé kisértek, mert .természetesen az 
erőszaknak engedtem.

A biró midőn engem meglátott székéről fel
ugorva rám ordította: hol van az okirat, Uyen amo
lyan, mire én azt feleltem, [hogy a másolatát szí
vesen kiadom 50 kréit mire ő újra ordítja, hogy 
neki az eredeti kell. És ezt már megtagadom ön
től — mondám, — mert ez a törvényszék dolga.

Erre azután a hatalma tudatában félté ra
kodott biró annak érzetében, hogy az egész község 
az ő kegyét lesi [felugrott székéről s a szobában 
fel s alá futkosva oly illetlen és szemérmetlen 
kifejezésekre ragadtatta magat, minőket tisztessé
ges emberek előtt sértés nélkül elmondani nem 
lehet, s miket azért én is itt elhallgatok. S midőn 
én dühe elöl menekülendő a község házából elsza
ladtam, azt kiabálta utánam. Hiába szököl előlem, 
mert az Isten trónusa előtt is utol ér az én 
kezem! ?

Így szokta mérni az igazságot N. Harsány 
község jelenlegi bírája, kinek hivatalos tényétről 
nagyon sok hasonlót sorolhatnék fel ezúttal azon
ban csak ezt akartam a közönség tudomására 
hozni. — Kövér István

földmive*.

N y ilv á n o s  k ö szö n e t.
Mindazon ismerőseim és barátaimnak 

kik boldogult nőm D A R Á Z S I  GA-  
B 0  R N É f. évi martius hó 4-én tör
tént témetésénél megjelentek, részvétük
ért! őszinte köHzönetemet nyilvánítom. 

Siklós 1880. martius 5.
D A R Á ZS Y  GÁBOR  

ügyvéd.

Ajálkozás.
Egy szakképzett férfi ajálja magát 

fa k e r e s k e d é s b e  vagy e r d é sc e t i

ü z le tb e , megbízottnak y m:vel
e téren sok éven áta legkiterjedtebb minő 
ségben működött, mit bizonyítványokkal is 
kép:s bizonyítani. Bővebben e lapok ki
adó hivatalában.

“  *] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal
felelőssséget a szerk.

NAGT FEKENUZ
laptulajdonos.

H A K 8 C H  E M I L  K I N  J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. Szerkesztő tóra.

ad 142 Pécsi íjárás szolgabiró| itól.
árva

Árverési hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy tek. Baranya- 

megye árvaszékének f. évi február hó 12- 
én 622. szám alatti határozat i értelmében 
Hosszuhetényben elhalt Schneider Ferencz 
és neje Schesták Anna utáni hagyatékhoz 
tartozó s a hhetéuyi 573. sz. tjkben fel
vett 219. sz. a. v í z i m a l o m ,  3500 frt. 
kikiáltási ár mellett, — a hhetéuyi 456. 
sz. tjkben felvett 3932. h.sz. sz. a. s z ő 11 ő 
p r é s h á z z a l  1500 frt. kikiáltási ár 
mellett, ugyanazon tjkben 4167. sz a. ré t 
100 frt. ugyanazon tjkben 4198. h. sz. a. 
s z á n t ó f ö l d e k  60 frt. s 680 sz. tjk
ben 3933. sz. a. s z ő  llő  600 frt. kikiál
tási ár mellett f. é v i m a r tiu s  h é  S í 
én  H h etéu y b en  r e g g e li IO é r a k o r  
e lső  ízben , s n em  s ik e r ű ié *  e s e 
té n  f. é v i á p r il is  3 0 -á n  nylvános 
árverés utján a legtöbbet igeröuek el 
fognak adatni.

Pécsett, 1880. február hó 29 én.
F ó r  ra j Iv á n ,

57 (3—1)________  szoigabiró.

Szerfelett figyelemre méltó tüdő-betegek
én megrögzött köhögésben szenvedőknek, ezen 
eddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors 
hatásánál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná
zott gyógyszer: tüdő-hurut nyálkásság, minden 
tüdövész bajok, nehéz légzés és köhögés ellen.

DrMillsrmolinövéiiynodve
százak köszönő iratai bizonyítják ezen szernek 
feltűnő hasznos és gyors hatását, úgy gyerme

kek mint felnőtteknél.
Egy eredeti téyely ára 50 kr.

Dr.Milleróvbal7sama görcsök ellen
Becsben 1868-ban vegytanilag megvizsgáltatott. 
A legrövidebb idő alatt megszünteti a legma
kacsabb gyomorgörcsöt, puffadást, mell- és szív- 

szorulást.
Egy nagy üveg ára használati utasí
tással 1 frt. 50 kr. Kisebb üveg 80 kr. 

Valódi minőségben egyedül következő rak
tárakban kaphatók:

P é c s e t  t valódi minőségben kapható R é e h  
V i l m o s  füszerkereskedésében úgy mint B a
j á n  K l e m e n t z  és B o b o z s  uraknál, 
S z e g ed e n  G a s z á n  K. Lotto üzletében,. 
E sz é k e n  G a b e t z k y  és D i e n e s  J 
___________ gyógyszerész uraknál. 1 1 . (16—8)

Sérvbetegeknek
bérmentes levelére a legnagyobb készség 
gél ingyen szolgál az alólirott ezég a szük
séges használati kimutatással az egészen 
ártalmatlan Sturzenegger Gottlieb-féle (He- 

risenból, Schweitz) 
a l t e s t i  s é r v k e n ő c s r ő l .
Ezen kenőcs kitűnő hatását kül- és 

belföldön kelt bizonylatok és köszönő ira
tok igazolják. A szállítás a világ minden 
részébe eszközöltetik. Egy tégely ára 3 ft. 
20 kr. Kapható: Formágyi Fr. sz.-Má- 
riához czimzett gyógyszertárában Buda
pesten.____________  211 (8—5)

E l s ő

ügyvédi-ügynöki-iroda
(Fennáll 1867. év óta.)

Ügyvédtársaimtól, egyletek-, társulatok-, 
községek éz magánzóktól stb. elfogadok minden 
megbízást, tnely peres, vagy perenkivüli ügyek
ben az egyes minisztériumok, kir. Curia, kir. 
tábla, e. f. bíróságok, hitelintézeteknél stb. köz
benjárást. helyettesítést, kölcsönügyletet, szor
galmazást. értesítést igényel. Eszközlök ezég- 
bejegyzéseket, készítek vád- és vádiratokat.

Irodám ezélja a rendes ügyvédi működés 
mellett közbeniárásmn áltál a vidéki közön*— 
fíet az utánjárasi költségtől megkímélni s gyors 
es alapos tudósításokkal szolgálni.

Perenkivüli ügyekben a dijak egy fél napi 
időnél többet nem igénylő eljárásért 1—3 frt. 
mely összeg előre küldendő be.

Irodám helye: Budapest, IV. 
Bástya utcza 33. 
RéMŐ'Entiel S á n d o r

köz- és váltó-ügyvéd.

K eskeny
útifű - mellczukorbák,

a tüdő és mellbajok, köhögés fojtóköhögés, 
rekedtség és tüdöhurut biztos gyógyszerei.

A term észet á l u l  a szenvedő em beriség  
ja v á ra  terem te tt m egbeg6cüthetlen keskeny utifii 
azon m ég eddig  fel nem d erített titko t fog la lja  
m ag áb an , m iszerint a gége  és légcső rendszer 
g y u llad t n y ak h á rty á já ra  való azonnali gyors 
és enyhítő  hatá* g y ak o rlá sáv a l az ille t • beteg 
szervek gyógyu lását m inden tek in tetben  lehe
tő leg  elősegít?.

M iután gy árm ány un- ^ --------- -—. -  /% -
k n á l a ezukor és keskeny j r ^ '  •  V /  y
Útifűben t,.zt. C
k rő t kezeskedünk, különös
figyelem! e a já n lju k  h a tó ság ilag  bejegyzett védjegyünket^ *a dobozon 
levő a lá írá su n k a t, r .e r t  csak  ezek igazo ljak  annak \a lód i»ága t.

Schmidt Vietor & fiai,
cs. k. fiaba<Ul gyárosok Uées, Wicdcn. Allegasse

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János 
Spitzer Sándor és Reeh Vilmos uraknál Pécsett 

ás Dr. R osenbaum araál Baranya-Baáubaii.



V agyon.

Baranyamegyei Takarók és Hitelbank felszámolásban.
P éc se tt .

Mérleg 1879. deczembcr 31-én. T eh er .

610.G5
P é n z tá r  s z á m la

készpénz. . .
betét a központi ta

karékpénztárban ̂ 815^88^ I042G 53 
Kölcsön ingatlanokra . . . 3872.75
Váltók számlája .
Kétes követelések 
Folyó számla adósai 
átmeneti kamatok 
Veszteség . . .

3080.— 
28007.80 
28545.G9 

684.95 
253.22

Összesen: 74870.94

Készvény t ö k e ....................  65975.—
Hitelegyleti biztosítéki alap . 54.73
Betétek...................................  1272.82
Felpénz s z á m la ....................  12.46
Tartalék a l a p ..................... 7555.93

Összesen: 74870.94

Z E S L r d - e t 3 M . é z ^ 3 7 " -

A pécsi kölcsönös segélyző egylet évi rendes közgyűlését
f. évi m árcz iu H  2 1 -én  d é le lő t t i  ÍO  ö r a k o r r  sz. kir. Pécs város közgyűlési nagytermében fogja megtartani.

Miről a t ez egyleti tagok azon felkéréssel értesittetnek: miszerint szavazó iveiket a tagoknak megjáró többi nyomtat
ványokkal együtt az alapszabályok és fenálló közgyűlési határozat szerint a közgyűlés napjáig az egylet helyiségeiből átvenni, il
letőleg elvitetni szíveskedjenek. . . . .

Kelt Pécsett a kölcsönös segélyző egyletnek 1880. évi február 26-au tartott felügyelő bizottsági Uleséaől
Z s o l n a y  V i

A pécsi kölcsönös segélyző-egylettizennegyedik üzlet kimutatása 1879, évre
B e v é te l.

P é c s e t t ,  1880. február 13-án.
A „Baranyamegyei Takarék és Hitelbank-* felszámolói :

Feszti Raimár, Klein J . Bodó István. Hutflösz János. üilmann Károly.
elnök . igazgató.

Ezen mérleget a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítván, tökéletesen meg
egyezőnek találtuk.

Pécsett 1880. február 23-án. — A felügyelő bizottság :
Bánffay Simon, 

biz. tag
Perczel Miklós,

elnök. ______
i ^ Ü ü ü l *

Dr. Pasitzky Ede.
biz, tag. 60.[1-1]

«  jV! N

;  g B f
, £? g » 

g: ms  sv, rs CQ

T a r t o z i k .

végleszámolási
SS

hetibe fizetések
nyeremény
heti befizetések
nyeremény
heti befizetések
nyeremény
heti befizetések
nyeremény
heti befizetések
nyereinéuy
törzsbetét

122923 frt. -  
26301 „ 55

1874. évtárs. beirásidij számla
1875. „ „ ,,
1876. „
1877. „ „ „
1878. ,.
1879.
1873.
1874.
1875.
1875.
1876.
1876.
1877.
1877.
878.

1878.
1879.
1879.
1875.
1877. „ „ . . .
1878. „ „ . . .
1879. „ „ . . .
Leszámítolási váltók „ . . .
Idegen „ „ . . .
Magán ,, „ . . .
Kötlevelek „ . . .
Zálogok ....................
Kölcsönök törlesztési „ . . .
Kölcsönök „ . . .
Takaréktári betétek „ . . .
Kamat „ . . .
Nyeremény és veszteség „ . . .
Különfélék „ . . .
Nyugdíjalap „ . . .
Tartalékalap „ . . .
Visszafolyó költség „ . . .
Intézeti házak ,. . . .
Magyarország központi takarékpénztár

17482 frt. 29 kr
76024 trt. — kr. 
9291 frt. 27

5406 trt. 17 kr

978
935 —

1003 ■ ---
977 1 _

1309 —
1333 —
1020 —

196446 —

149224 55

121408 29

85315 27

73088 67

35782 16
86 68

173 36
975 6

1040 —
207376 30

1292108 11
513490 —

60313 76
85822 ! —
59750 —
3200 ! —

490725 (55
68370 6
56370 36
40908 37
13777 79
2397 i ro

75 50
503 6

29000 —

K in d l J ó zse f,
üzleti igazgató.

1874. előlegezett tőke számla . . .
1874. befizetések „ . . .
1875 törzsbetétek ,, . . •
1877. „ „ . . .
1878. „ „ . . .
1879. „ „ . . .
Leszámolási váltók ,. . . .
Idegen „ . . .
Magán „ . . .
Kötlevelek „ . . .
Zálogok „ . . .
Törlesztési kölcsönök „ . . .
Takaréktári betétek „ . . .
Kölcsöuök „ . . .
Kamat ,. . . .
Nyeremény- és veszteség ., . . .
Különfélék „ . . .
Nyugdij-alap „ . . .
Tartalék-alap „ . . .
Visszafolyó költség „ . . .
Intézeti házak „ . . .
Felszerelések ,, . . .
Pótlék hátralék „ . . .
Magyarország központi takarékpénztár 
K é sz p é n z ..............................................

Összesen: 3595283 1 75
P é c s e t t ,  1880. Január hóban.

m o s  elnök

7̂9. évre,
K ia d á s

55860
178 —

43 34
43 34

194 94
173 28

335803 20
1608622 86
633131 —

78697 60
99735 —

217625 38
315568 92

2000 —

65904 59
56351 8
41966 5

488 30
931 55
379 54

29995 76
1100 —

411 25
49000 —

1078 77

Összesen: 3595283
K öh el F e r e u c z ,

könyvelő.

75

| |  A pécsi kölcsönös segéiyző-egylet mérlege 1879. Deczember hó 31-én,
K ö v e te l .

K észp én z ....................................
Leszámítolási váltók számla 
Idegen „
Magán „
Kötlevelek „
Zálogok „
Törlesztési kölcsön ,,
1874. évtárs előlegezett tőke ., 
1874. „ betételek „
Kamat „
Intézeti házak „
Felszerelések .,
Pótlékok „
Visszafolyó költség „
Különfélék „
Magyarorsz. közp. takarékpénz.

1078 77 
128426 91
3165147 

196411— 
18383 84 
13913 — 

157875138 
55860 

178 
2903 14 

29492170 
1100 -  

411 25 
304 4 

1057 68 
2000O—

1874. évtárs. beirási dijak számla
187:). „ ,, ,, ,,
||876. „ „ „
* s ‘ i • ,, ,, „ ,,
1878. ,, „ ,, ,,
1879.
1874.
1874.
1874.
1874.

befizetett tőke ,,
nyereménye.....................
kamatja márczius végéig 
oszthatlan maradék . .

betételek számla . .

978 á ft 156.— ft.
41.89 „ 

2.96 „
y y n 
yy

152568. 
40968.42 

2894.88 
14.70

978 á ft. 200.85

törzsbetétek

Összesen:

1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1875.
1877. „
1«78. „
1879. „
1873. „végleszámolási,, 
Kölcsönök ,,
Takaréktári betétek „ 
Kamat

867140 45

Nyugdíj alap : Tőke az intézetnél . . ........................ . . . 13289 49
Értékpapírokban . . ft. 415.—

Az 1875. évlárs. 1875—1878. nyereménye 935 részlet á ft. 17.49 ft. 16353.15
nyeremény 1879. évben . . . . • » o á ft. 10.64 ft. 9948.40 26301

ft. 28.13
Az 1876. évtárs. 1876—1878. nyereménye 1003 részlet á ft. 9.48 tt. 9508.44

nyeremény 1879. évben . . . . • a a á fi. 7.95 ft. 7973.85 17482 29
ft. 17.43

Az 1877. évtárs. 1877—1878. nyereménye 977 részlet á ft. 4.U5 ft. 3956.85
nyeremény 1879. évben . . . . • yy  yy A ft. 5.46 ft 5334.42 9291 27

ft. 9.51
Az 1878. évtárs. 1878. nyereménye . . 1309 részlet á ft. —.97 ft. 1269.73

nyeremény 1879. évben . . . . » n á ft. 3.16 fr. 4136.44 5406 17
tt. 4.13

Az 1878. évtárs. 1879. nyereménye . . 1333 részlet á ft. 1.02 1359 66
Nyeremény maradék 1880. évre . . . 19 28

978,— 
935 — 

1003 — 
9771— 

13091— 
1333 —

196446 —

122923 
103926 
76024 
67682 
34422! 50 

43 34 
130: 2 
780 12

50

866j72 
1020  —  

1200|— 
175156j73 

5368*11 
1466 20

867140,45Összesen:
P é c s e t t ,  1880. január hóban.

K in d l  J ó z s e f ,  üzleti igazgató. B ö b é i F e r e n c z ,  könyvelő.
Ezen mérleget és a hozzá csatolt számadásokat a törvény és alapszabályok értelmében átvizsgáltuk és az egyleti köny

vekkel ös8zehasonlitván, annak pontos és lelkiismeretes készítéséről meggyőződtünk.
Pécs e t t ,  1880. február 16-án. A felügyelő bizottság:

Zsolnay Vilmos, elnök, Schapringer Joachim, alelnök, Vész Albert, Szontagh Mátyás, Tiglmann Alajos, Böhm 0. F.

2. Majdnem ajándék!
Az „Egyesített  Brittania ezfls tgyár csőd

tömegétől átvett óriási árukészlet elvállalt nagy 
fizetési kötelezettségek miatt a  becsáron alól 
75 százalékkal eladatik. 7 frt. *45 kron kapható 
egy jó kiállított brittaniaezüst étkészlet, melynek 
ara ezelőtt 35 frt. volt. u. in .:

6 asztali kés kitűnő aczél pengével, 
ti igazi angol brittania ezüst villa, 
ti tömör britt. ezüst evőkanál.
1 nehéz britt. ezüst levesmerő,
1 tömör britt. ezüst tejmerő, 
ti finom eisellirt prásentir-tablet. 
ti kitűnő késnyugtató kristályból,
3 szép tömör tojaspohárka,
3 díszes ezukortáleza,
1  kitűnő bors vagy ezukorszóró.
1 thuasziirő finomabb minőségű,
2 feltűnő sálon gyertyatartó.

46 (6 -3 )
48 darab. Ut ánvét vagy elő leges pénzbeküld *s 
melletti megrendelések intézési czimei :

,Vefeioigfe VlrittnVíiitsilbfeV-frtbriks-Depiit 
Wien. II. Untén* IliHuiusIrusse 43.

NIATTONI-féle b u d a i
király-keserűforrások

D e á h -F e re n c z - fo r r á s ,  8 z t-I ittv A n > fo rrá « , H a n y a d y * M á ty á s -  
f o r r á s ,  G ró l-N z é c h e n y i* Is tv á n -f  o r r á s ,

a bécsi világkiáilitásnál 1873-ban érdem-éremmel, a párisi világkiállításnál 
1878 bán ezüst éremmel kitüntetve.

D r . H o ft 'm a iin  K á r o ly  t a n á r ,  D r .  D ie s c h e r  J á n o s  é s  
T l ia n  K á ro ly  t a n á r ,  királyi tanácsos urak, nemkülönben sok más bel
es külföldi orvosi tekintélyek által legjobban ajáltatik.

Tulajdonosok

IL /C su tto a a J L  és 'tnX 7 " I 1 1 q
cs. k. udvari szállítók,

B u d a p e s t ,  F e r e n c r - J ó z s e f - t é r  ft (Diauafürdő.) — Kapható : minden
gyógy szertáriéi* és ásványvíz kereskedésben. 59. (10—1)

Taiza Mihály nyomdájában Póoaatt, (Majláth-tér 2. saámj 188 0.


