
1-sö évfolyam, 31-ik szám. Vasárnap, márczius 12-én, 1882.
Előfizetési árak:

Egész évre . . .  8 frt.
Félévre . . . .  4 „
Negyedévre . . . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

1- szeri felvétele . . 7 kr.
2- szeri ,, . . 6 „
3- szori ., . . 5 „
A három-hasábos ,.Nyiltlér“ 
petitsor 10 krval szániittatik.

Hirdetős-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK.
Vegyes ta.rta.lm.-a. la.p_

Hirdetések felvétetnek 
Oppelik A., ScliaJek Henrik, 

Haasenstein és Focién
Mosse Rezső bécsi; —  Gold 
berger A. B. budapesti: -  

G. L. Daube és társa 
M. frankfurti; 
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vasárnap, szerdán és pénteken

Szerkesztőségi iroda hat-tér 5-ik számn házban. Hirdetések és előfizetések felvételi 
irodája Hamazetter Károly kiadóhivatalában boltiv-közben a könyvnyomda mellett.

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.
----------------------------------- ------------

Pécs ,  1882. márcz. 11-én.
A péesi takarékpénztár vagyis köz- 

nyelven az öreg, vagy nagy takarékpénz
tár, ina tartja rendes közgyűlését, melyen 
az igazgatóság a részvényeseknek évi sá
fár kodásáról jelentést tesz. És a részvénye
sek, mint eddig mindig, megelégedéssel 
veendik tudomásul mindazt, a mi e kiváló 
intézet vezetésében, úgy ezélzataiban törté
nik. A pécsi takarékpénztár, mély jelentő
ségénél fogva pénzintézeteink elseje és ré
szint elismeréssel gazdag múltja, részint 
pedig a beléhelyezett bizalom, de leginkább 
pénzügyi hatalmánál fogva oly tényező, 
mely nagyrészben nemcsak városunk és me
gyénk közgazdasági és birtok viszonyait 
uralja, hanem Itatását észlelhetni ma már a 
társadalmi élet és a közművelődési viszo
nyok egyes ágaiban is — méltán megér
demli, hogy lapunkban is első helyen em
lékezzünk meg róla.

Nem áll feladatunkban a péesi taka
rékpénztárnak közhasznú, majdnem, hogy 
ngy mondjuk áldásos működését dicsérni, 
hiszen az elismerés legnagyobb bizonysága 
az, hogy a közzétett mérleg szerint 5,263,079 
frt betéttel rendelkezik, hogy tartalékalapja 
folyton és mindinkább növekedőben van, 
hogy ma is egy részvény osztaléka a tör
tént kamat-csökkenés után is 160 frt, hogy 
évröl-évre tetemes összegekkel járul jóté
konysági, közművelődési és iskolai czélok- 
lioz, hogy a kétes követelések összege a 
milliókra menő forgalomnál csak 1074 frtot 
tesz ki. mi ezúttal azon ténykedéséről aka
runk megemlékezni, melyet szerény néze
tünk szerint leghasznosabbnak ítélünk, t. i. 
a törlesztési kölesönökről. 1444 kötvényre 
1,405.934 frt összeget tesz ki az amortisa- 
tionalis kölcsön töke; csak ötszázezer forin- 
tal kevesebbet a felmondáshoz kötött köl
csönöknél. E ténykedésben fűződik hozzá 
megyénk kisbirtokosainak bizalma, mert az 
ily természetű kölcsön a legsolidabb, a leg
egészségesebb.

A földbirtok képezi állandóságánál 
fogva a nemzeti vagyonnak legfontosabb 
részét s ép azért az állam legfőbb érdeke, 
hogy a földbirtok értékcsökkenésnek kitéve 
ne legyen. E nemzetgazdasági elv hazánkra, 
mint per exellentiam mezőgazdaságot űző 
országra kiváló fontosságú, mert nálunk a 
földbirtok képezvén az adóalap zömét, a 
birtokos osztály jóléte az állam jólétével 
mindennél erősebben és sokkal inkább, mint 
másutt összefügg, az emennek elmaradbat- 
lan feltétele. Valódi csapásnak kell tehát 
tekintenünk az utóbbi évek folyamán a 
földbirtoknál beállott értékcsökkenést, mely
nek kirívó jelenségéül vehető azon szaka
datlan kótya-vetye, a minek a földbirtok 
napjainkban kitéve van, — úgy hogy ma

már a bírói árverésen-vétel a szerzésnek meghatározott időben és egy összegben vész
igen is szokásos módját képezi. szafizetni. Sőt midőn valaki ingatlanában

A földbirtok értékcsökkenésének s álta- fekvő hitelét nem adósságai convertálására, 
Iában a birtokososztály anyagi hanyatlása- hanem jónak Ígérkező speculátió végett ye- 
nak egyik és pedig fő okául tekintjük azon szi igénybe, — meg az eset is felette kétes 
hitelviszonyt, melybe a birtokosok legna- értékű kivételt képezhet, mert azon üzlet 
gyobb része helytelen speculátió folytán a kedvező, vagy kedvezőtlen kimenetelétől 
földbirtok természetével ellenkező feltételű függ, mely miatt a földbirtokos kölcsönhöz 
jelzálogi kölcsönök megkötése által jut. , fordult.
Ily kölcsönnek tekintjük azt, melyre nézve A meghatározott napra visszafizetni
a visszafizetési kötelezettség meghatározott kötelezett jelzálog-kölcsön az ingatlan sza- 
napra, avagy bizonyos felmondási időre bad kézből való adás-vevését is gátolja s 
szól. — ép ezért értékét csökkenti, mert sok vevő

Lássuk közelebbről ezen hitelműveletet 
teltételeiben és következményeiben.

A  földbirtokosnak hitelre lévén szük
sége, idegen tökéhez fordul, kölcsönt vesz 
fül, melyre nézve zálogul leköti ingatlan 
birtokát, a kölcsöntőke után kamatot fizetni 
és a tökét bizonyos megbatározott időre 
visszafizetni magát kötelezi, mit ha nem 
teljesít, a hitelezőnek jogában áll a jelzálo
gul lekötött ingatlan elárvereztetése által 
magát kielégiteni.

A  földbirtok ily módon való megter- 
heltetése tekintetik a legsolidabb üzletnek, 
holott minden csak az nem.

Különösnek tűnik fél ezen az általános 
nézettel ellenkező állítás, azonban helyes
ségét az, ki az ily jelzálog-kölcsön következ
ményét fontolóra veszi, beismerendi.

A földbirtokos, ki egy jelzálog-köl- 
esönt bizonyos megbatározott időben leendő 
visszafizetés kötelezettsége mellett felvesz, 
maga is jól tudja, hogy nincs módjában a 
megszabott kötelezettséget teljesíteni és még 
szerencsésnek nevezhető, ha a lejárati na
pon egy uj hitelezőt talál, kitől ingatlana 
lekötése mellett előbbi tartozásának vissza
fizetésére kellő s igy ugyanazon összegű 
kölcsönt nyer. A kereskedő, ki egy váltót 
azon tudatban ir alá, hogy azt a lejárati 
napon egy újabb váltóval nyerendő pénzzel 
fedezi: váltónyargalónak, szédelgőnek ne
vezik. Igen sok esetben nem hasonló hely
zetbe jön-e a földbirtokos fentemlitett fel
tételű kölcsöne mellett? Sőt be kell ismer
nünk, hogy a két viszony közötti hasonlat 
a földbirtokos helyzetét kedvezőtlenebbnek 
tünteti fel, mert a kereskedő a legrosszabb 
esetben magát fentartamló, árukészletét 
veszteséggel is pénzzé teszi, alantas ár mel
lett mindig talál vevőt, ámde a földbirtok 
eladása, különösen készpénz-fizetés mellett, 
hasonlithatlanul nehezebb.

A jelzálogi-kölcsönök felvétele rend
szerint a pénzt felvevő kisebb-nagyobb üsz- 
szegü adósságainak convertalására szokott 
történni. Most már — ha a birtokos ezen 
kisebb-nagyobb tartozásait kielégiteni, nem 
tudta: úgy több, mint valószínű, hogy a 
convertálásra felvett kölcsönt sem képes

— ha csak készpénzzel nem rendelkezik — 
az ingatlant ily feltételű teherrel, lejárt, 
vagy a közel időben lejárandó kölcsönnel 
átvenni idegenkedik.

Nézetünk szerint tehát a meghatáro
zott napra visszafizetni kötelezett jelzálog
kölcsön a földbirtokosra veszélyes üzlet. A 
legrendezettebb viszonyok közt élő és leg
előrelátóbb földbirtokos sem kötelezheti ma- 

j gát észszerűen arra — hacsak jelzálogul lekö
tött ingatlanán kívül más vagyonnal nem 

1 rendelkezik — hogy a jelzálog-kölcsönt egy 
! meghatározott napra visszafizetendő A köl

csön alapjául a földbirtok szolgálván, a 
dolgok rendje szerint egyedül a földbirtok
nak jövedelme lehet hivatva a kölcsön visz- 
szatéritésére, mely jövedelem az egy ősz- 
szegben s megbatározott napon leendő visz- 
szafízetésre elégséges nem lehet s igy a 
földbirtokra nézve az egyedüli egészséges 
alapú hitelüzletnek a törlesztésre, a amor- 
tisátióra felvett kölcsönt tartjuk.

Kiemelvén igy az amortisationalis köl
csön hasznosságát, bizton hisszük, hogy a 
takarékpénztár jövőben is, sőt még hatha
tósabb módon fog ez irányban üdvösen köz
reműködni.

A  közgyűlés egyes nevezetesebb moz
zanatait jövő számunkban ismertetjük, mert 
meg vagyunk győződve, hogy olvasóink 
ezen nagy intézet iránt érdekkel viseltetvén, 
szívesen veendik a mérleg száraznak tetsző 
adatai magyarázatát.

A városi házipénztár 1881-ik évi zár
számadása.

Említettük lapunkban, hogy a városi 
házi pénztár a múlt évre szóló zárszáma
dást már korábban elkészítette, nem úgy 
mint az az előbbi években történt, midőn 
a számadás olykor egész évig váratott ma
gára. Hogy olvasóink az egész pénzügyi ke
zelést és a város vagyoni állapotát kellően 
ismerjék, közöljük a polgármester urnák a 
kimutatásokat és mérleget magyarázó jelen
tésének főbb részeit, megjegyezvén, hogy az 
egész dolgozat külön kiadványban szokás- 
szerint megjelenik, és a képviselők között 
ki fog osztatni: A  bevétel az előirányzott 
összeget meghaladta, összesen 23195 frt 96 
krral, ellenben kisebb volt 3960 frt 74 kral,
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mely két összeg közötti különbözetet tevő 
19235 írt 23 kr az előirányzottal szemben 
elért valóságos bevételi többletet tünteti 
elő; a minek oka főleg a borvám, a telek- 
átiratási, közmunka, vasuti-vám és községi 
pótadó jövedelmek emelkedésében, úgy abban j 
rejlik, bőgj’ a közös katonai elszállásolásra 
osztályozott fiók laktanyák után 1879. évi 
szeptember hó végéig járó bérösszeg leg
nagyobb része egyszerre fizettetett a házi 
pénztárba be. — A kiadás nagyobb volt j 
7080 frt 24 ‘ /a krral, ellenben kisebb volt 1 
összesen 1130 frt 96 ' 2 krral, mely két 
eredmény egybevetésével a kevesebb kiadás, j 
illetve megtakarítás 4227 frt 72 krt tesz. ■ 
1881. évi bevételként elöiöányozva volt 
280643 frt 30 kr. 1880. évről hátralékban 
maradt 33795 frt és igy beszedendő volt 
314438 frt 60 kr. Erre betolyt készpénz- j 
ben az előirányzott tételeken 286605 frt 
32 kr, a hátralékból 20469 frt 34 Va kr, 
összesen 307074 frt 66 ‘ /a kr, tehát kész
pénzben 7363 frt 93 1/2 krral kevesebb 
folyt be — mely összeg akkor, ha a 10. i 
rovat szerinti 12064 frt 49 kr nagyobb j 
jövedelem, a 11. rovat szerinti csekélyebb 
jövedelmet tevő 19428 frt 42 1/a krból le- 
vonatik, szintén előtűnik. Ha azonban a 
tényleg beszedett 307074 frt 66 1/a krhoz 
hozzá száraittatik az 1881. év végével hát
ralékban maradt 26599 frt 15 1/3 krnyi kö
vetelés is, a számadásból előtűnő összes be
vétel 333673 frt 82 krt tett. mely összeg 
pedig a fentebbi hátralékkal együtt besze- 
dendőnek kimutatott 314438 frt 60 krt 
19235 frt 22 krral haladja meg, mely kü
lönbözet akkor is eredményezhető, ha szá
madási kivonat 13-ik rovata szerint elért 
23195 frt 96 kr, több bevételből a 3960 frt 
74 krt tevő kevesebb bevétel levonatik. Az 
előirányzat szerint folyó és előző évi hátra- 
léki jövedelmekhez a számadási kivonat 
50—51. tétel számai alatt részletezett rend
kívüli jövedelmeket — illetve követeléseket, 
úgy az 52 tétel alatti cselekvő tőkét s az 
53-ik tétel alatti készpénz maradványt is 
számításba hozva, a következő eredmény 
áll elő, u. m.: Beszedendő volt összesen 
1216519 frt 11 kr. Erre beszedetett 416446 
frt 13 1 3 kr, tehát kevesebb 800072 frt 
97 1/a krral, mely különbözet a 11. rovat
ban csekélyebb bevételi főeredménykép ki
mutatott 812137 frt 46 1/.J kr és a 10-ik 
rovat szerinti nagyobb bevételi föeredményt 
tevő 12064 frt 49 kr egybevételével szintén 
megnyerhető. Mivel azonban 1881. év vé- I 
gével fennmaradt összes cselekvő követelés I

819308 frt 19 ‘ /a krral összeadva, a bevé
teli, illetve követelési főösszeg 1235754 frt 
42 krra rúgott, vagyis ismét 19235 frt 22 
krral többre, mint a mennyi a bevételi ösz- 
szesités 6-ik rovatában követelésként előírva 
volt. Kiadásként 1881. évre előirányozva 
volt 280643 frt 60 kr. 1880. évi szenvedő 
hátralék tett 43658 frt 17 krt és igy kifi
zetendő volt 324301 frt 77 kr. Erre kifizet
tetett az 1881. évre előirányzott összegből 
259286 frt 87 Va kr. A hátralékból 38835 
frt 16 kr, összesen 298122 frt 03 1/a kr, 
tehát 26179 trt 73 l/a krral kevesebb, mely 
összeg akkor is eredményeztetik, ha a szá
madási kivonat kiadási szakasza 10-ik rova
tának eredményekép kitüntetett 32923 frt 
73 kr csekélyebb kiadásból a 11 rovat sze
rinti 6743 frt 99 Va kr nagyobb kiadás 
leszámittatik. Továbbá az 1881. év alatt 
tényleg kifizetett 298122 frt 03 l/2 krhoz 
hozzá adva a jelzett év végével fentlevő 
szenvedő hátralékét tevő 21952 frt 1 Va 
krt, az összes kiadási szükséglet tett 320074 
frt 5 krt, mely összeg a 6-ik rovatban ki
fizetendőnek kimutatott 324301 frt 77 krnál 
4237 frt 72 krral kevesebb, tehát ennyi 
mutatkozik megtakarítás gyanánt, mely kü
lönbözet a számadási kivonat kiadási sza
kasza végén a 13-ik rovatban kimutatott 
11307 frt 96 1/a kr kevesebb kiadás és 
7089 frt 24 1 a kr többlet kiadás egybeve
tésével előtűnik.

Ha pedig az előirányzat szerinti kia
dási szükségletekhez az előirányzatba fel 
nem vett és a számadási kivonat 58—82 
tétel számai alatt bezárólag részletezett 
rendkívüli szükségletek, úgy a város kö
zönségét terhelő s a 83-ik tétel alatt fel
tüntetett szenvedő tőkék is számításba ho
zatnak — a következő végeredmény éretik 
e l: A  kiadás összesítési szakasza 6-ik ro
vata szerint 1881-ik évben kifizetendő volt 
összesen 635028 frt 16 kr. Erre a 9-ik ro
vat szerint kifizettetett 414992 frt 68 1 2 
kr. tehát kevesebb 220035 frt 47 1 2 krral, 
mely eredmény akkor is eléretik, ha a kia
dási összesítés 10 rovatában foglalt 226779 
frt 47 kr csekélyebb kiadásból a I l  ik ro
vatban kitüntetett 6743 frt 99 1/3 kr na
gyobb kiadás leszámittatik.

Azonban, ha a tényleg kifizetett 414,992 
frt 68Vj, krajczárhoz az év végével kifize
tetlenül maradt 215,807 írt 1/2 kr. hozzá 
adatik, az einlitett év alatti összes szenvedő 
állapot 630,800 frt 44 krban áll elő, mely 
pedig a 6-ik rovatban kimutatott 635,028 
frt 16 krnál 4227 frt 72 krral kevesebb,
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mely összeg a 13-ik rovat alatti többlet kia
dás és megtakarítás egybevetésével helyesen 
kimutatva van.

A  számadási kivonat helyességének be- 
igazolásául ezek után még megjegyeztetik, 
hogyha a tényleg kifizetett 414,992 fi t 68 * 2 
krhoz az év végével maradt készpénz 1453 
frt 45 kr. is hozzá adatik, 316,446 frt 13l a 
kr. eredményeztetik, mi pedig egyenlő az 
1881. év alatt tényleg beszedett összeggel. 
A számadási kivonat helyességének próbája 
ezzel megtétetvén a pénztári, a kamarai is, a 
töke követelési és tartozási állapot mérle
gére nézve a következő jegyeztetik meg, u. 
m.; a) A pénztári mérleg helyessége kitű
nik, ha a bevételi és kiadási összesítések 7, 
8. és 9-ik rovataiban foglalt végeredmények 
a mérleg tételeivel egybehasonlittatnak* b) 
A kamaralis követelési és tartozási állapot 
mérlegének helyessége pedig a következők
ből tűnik ki; u. m.:

Az 1881-ik év végével az előirányzott 
jövedelmekből hátralékban maradt 26,599 
frt 15V2 kr., az előirányzatba fel nem vett 
rendkívüli jövedelmekből hátralékban ma
radt 818 frt 15 kr., összesen 27,417 frt 
301/a kr., mihez a pénztári mérleg szerinti 
pénztári maradványt 1453 frt 45 krt hozzá 
számítván, a kimutatott 28,870 frt 751 2 kr. 
kamaralis követelési állapot áll elő.

Ezzel szemben az 1881. évi előirány
zati czimekcn a kamaralis szenvedő hátra
lék tett 21,952 frt 1V2 krt, az előirányzatba 
fel nem vett rendkívüli szükségleti tételek 
alatt 4951 frt 80 krt, összesen 26,903 írt 
811 2 krt, mely két főeredmény egybehason- 
litásával a kamaralis követelési többlet 1966 
frt 94 kit tüntet elő, s igy az 1880-ik évi 
hasonló mérleg szerint íennforgott 22,781 
frt 29 kr. tartozási többlet nem csak telje
sen ellensúlyozva van, hanem a körülmé
nyekhez képest elégnevezetes activ Összeggel 
mégis haladtatott, mi kétségkívül tanúja 
annak, hogy az anyagi viszony rendezésére 
minden lehető megtétetett s a takarékosság 
alkalmaztatott, annélkül mégis, hogy a ha
ladás megakasztatott volna.

Újdonságok.
A pécsi szöflögazdák egyletének elnök

sége a következő meghívást bocsájtotta ki 
az egyesület tagjainak: Koricsánszky János, 
országos borászati szaktanár a pécsi minta- 
szőllő berendezése s az okszerű metszési mű
veletek bemutatása végett e hó 12-én (vasár
nap) érkezvén Pécsre, ugyanezen nap d. u.

Tárcza.

T a v a s z k o r .
Jön a tavasz, itt a tavasz 
Újra éled a természet.
Úgy mosolyog, úgy örül hogy 
Almaiból már felébredt. 
Örömkönnye: íényes harmat, 
Édes szava: madárének.
És a mező tiszta zöldje: 
Igaz tükre a reménynek.

A kis patak vígan csörtet 
Nagyot is fut vig kedvében 
Hogy annyi szép ibolya van 
Elrejtőzve közelében.
Süt a nap már, vándor se néz 
Oda már a pásztortűznek, 
Nézi, hogy a vig pacsirták 
Egy elmaradt varjút űznek.

Erdöszélén pajkos fiú, 
Egy-egy álmos lepkét kerget, 
l)e örül a szive, lelke 
Ha csak egy bogárkát lelhet. 
Ott a dűlőn édes apja 
Bajoskodik az ekével 
S munka közben gondolatja 
Elkalandoz szerteszéjjel.

Elkalandoz messze, messze.. 
Bejárja a nagy világot,
Rég katonaviselt ember 
Sokat hallott, nagyot látott,
De csak megtér gcndolatja 
Saját édes tűzhelyéhez 
S foly a munka nagy serényen 
Hisz a mi lesz, az övé k  lesz.

Jön a tavasz, itt a tavasz 
Újra él a nagy természet,
Úgy mosolyog, úgy örül hogy 
Almaiból már felébredt.
. . .  A meleg nap egy sugára 
Kis szobámba is betévedt...
Szép tavasz, te nem feledtél ? .. 
Üdvözöllek én is téged!

Stephanie.

P a r i s i n a.
—  Byron. —

Az óra üt.......  hi a magány.......
Epedve zeng a csattogány,
A kis virág oly harmatos,
A  menny oly ékes, csillagos;
A tó azúrja mélyre szállt,
Imádja minden a homályt,
Jertek ti is, ne késsetek 
Ti suttogó szerelmesek!

Erdőt, mezőt fátyol borít,
Lám semmi nesz se háborít, 
Elhangzik itt a suttogás 
Miként szelíd galamb-bugás.
A  gyors patak zúgása 
A  szellő langy fuvása 
Oly édes dalra vál 
Az est óráinál 
Szived legott az ajkra száll.
Már éj barangol földön és egen 
Holdfény tör át a barna fellegen 
Oh jertek már, ne késsetek 
Titkon jövő szerelmesek!

2.
A hegyi csermely lágy morajában, 
Félve közelget a herczegi nő, 
Arcza tüzel, hűvös esteli légre 
Vágy bizonyára a lázteli fő. 
Gyenge virági összeremegnek 
Félik az úrnő lába nyomát,
Mint ki szokásaitól elütően 
Szívtelenül tapos az ágjukon át, 
Nem figyel a csalitok lakosára 
Zengje dalát még oly szomorún, 
Zengzetesebb hang az mi hivólag 
Csalta ki a kis kerti kapun.
Majd suhogó nesz kél a közelben 
Hajlik az ág, szétnyílik a lomb, 
Halk sóhaj ébred am o tt a kebelben 
Dobban a szív i 11 s vére szorong. 
Végre ki vál az esti homályból



3 órakor a városház nagytermében előadást 
fog tartani. — E hó 13-án (hétfőn) d. e. 
9 órakor Skofif Ferencz tanár ur szellőjében, 
d. u. 2*/s órakor pedig Sillay József ur 
szkokéi szőllőjében mutatja be a tanár ur a 
metszési műveleteket s az utóbbi helyen a 
uiintaszó'llő berendezését, mely előadásokra 
t. ez. uraságod mint a pécsi szöllögazdák 
egyesületének tagja tisztelettel meghivatik.

A városi helypénzárszabályzat e hó 8-án 
került az ipar- és kereskedelmi kamránál 
vita alá és két módosítás mellett egész ter
jedelmében elfogadtatott; a módosításokat 
Weiller N. J. ur tette, ki a városi bizottsági 
ülésen is szakavatottan szólt a munkálathoz; 
e módosítások odairányulnak, hogy az úgy
nevezett átmeneti áruk után nem szedhető sem 
vásárvám, sem helypénz, és hogy a hetivásár 
kezdete nem a szombatot megelőző nap d. u. 
4. hanem déli 12 órája. — A kamara még 
több érdekes tárgygyal is foglalkozott, de az 
egész ülés lefolyásáról ezúttal a hozzánk be
küldött tudósítást helyszűke miatt nem hoz
hatjuk, mégis megemlítjük, hogy eszmecsere 
folyt a Budapesten 1884-ben tartandó orszá
gos kiállitásbani részvétel körül, továbbá 
tekintettel arra, hogy a gazdasági előadók 
az országgyűléshez benyújtott törvényjavas
lat szerint tagjai lennének a közigazgatási 
bizottságnak, a kamara feliratot intéz a mi
nisztériumhoz. hogy ajánlati joga biztosi- 
tassék.

Színház. Végre tegnap sok zaj és hü-hó 
után szilire került a „Tündérlant" ezimü, 
valamely özönvíz előtti német tündérjáték 
után összetákolt tündéries bohózat. Nem 
tagadjuk, hogy e gémének is van jogosult
sága, azt sem hogy a darab se nem jobb, 
se nem rosszabb az eféle bohóságoknál, de 
már az is áll, hogy a hirdetett sok fúrás
faragás, előkészület, gépészet és párizsi tüz- 
játéknak látható jeleit nagyon is szerény 
mértékben szemlélhette a várakozásában 
nagyra felcsigázott közönség, és Bokor ur 
farsangi túlzásai zavarták a tulvilágias illú
ziót. No de se baj — a közönség egyrésze 
jól mulatott, és hiszszük. hogy még egy-két 
előadás látogatott lesz, a szereplők tűzzel 
lélekkel igyekeztek Bokor ur érdemeit ki- 
gümbölyiteni, ki ez estén is megmutatta, hogy 
Bogyó ur társulatának igen hasznavehetö 
tagja, hiszen a 30 tündér leányka is egész 
lelkesedéssel ugrált és zsibongott köriile. 
Csak pengjen a lant, dörömböljön a fagott, szól
jon a csengetyüs dob, a böjtben is elcsúszik 
egy kis farsangi bolondság.

Vasárnap.

Egy deli ifjú, vérre nemes;
Gyenge sikoj kel a hölgy piezi ajkán, 
Sáppad az arcz, hó keble repes. 
ltja előtte a főbe letérdel 
Így vészén ajka gyönyörteli bért el 
Két remegő kar eléje kitárt:
— (Mint sűrű inda a tölgyfasudárt) — 
Tartja övezve teli csupa hévvel.

3.
Szürkülni kezd a láthatár szegélye: 
Letűnt a hold, a csillag elfakul;
A természet himes tündérmezét 
Nem jő csodálni a két tetszhalott. 
Romokba döntve nékik a világ,
Le porba sújtva minden érzeraény 
Közöny szemükben, érzéketlenek 
A  sziverek csupán holt zsibbadás 
Remegteti gyönyörbe fúlt szivük. 
Mit is nekik múló világi kép! 
Hírés dicsőség,pompa, fény, vagyon ? 
Ha ő szeret, kit ő viszont imád, 
Kinek soliajja édesb élvet ád,
Mint aminöt az égi üdv igér.
E sóhaj, ah! mi titkon ébred az, 
Megtiltva- és keblükben létele?
Igen, megtiltva!......................
J öjj hátgyönyör hulláma hadd beléd 
Merülni szivük izzó lángjait.
El véled Í3 őrjöngő öntudat 
Légy száműzött te bűnös rettegés! 
Vad őrület, csapongó szenvedély

Hirtelen halál. Múltkori számunk újdon
ság! rovatában megemlítettük, hogy Ham- 
bergné halála alkalmából mérgezési hírek 
keringtek, melyeket azonban az orvosi bon- 
ezolás, mely szivtágulást constatált, megezá- 
folt. Most illetékes helyről nyertünk értesí
tést a hir keletkezésének okairól. Ludwig 
Ferencz orvos, ur ugyanis mikor a beteghez hi- 
vattatott azt mérgezési tünetek közt találta 
és neki a beteg azt mondta, hogy valami 
fehér port vett be, melynek papiros tartója 
az asztalon feküdt. Ezen nyilatkozatot még 
két jelen volt asszony is hallotta. Nevezett 
orvos erre rögtön Írásbeli jelentést irt a 
rendőrkapitánysághoz, hozzá mellékelve az 
állitólag mérget tartalmazott papirost. Az 
asszony e közben meghalt, s föl is bonczol- 
tatott, és a halál okául szivtágulás jelezte- 
tett. Ludwig Ferencz orvos nem állította 
határozottan, hogy mérgezés fordult elő s 
mi és inkább hisszük, hogy természetes ha
lállal múlt ki, mégis szabálytalan eljárás 
volt a kezelő orvost a bonezolásboz meg nem 
hívni is a gyomoi tartalmát vegytanilag 
nem elemezni, igy legalább a szó-beszédnek 
egyszer-mindenkorra véget lehetett volna 
vetni.

Iskolalátogatás. Említettük hogy dr. 
Németh Antal ur főigazgató a gymnasiumot 
és reáliskolát meglátogatta. Egyik laptár
sunk hymnust zeng a főigazgatónak ügy- 
bnzgoságáért. Mi úgy tartjuk, hogy a köte
lesség teljesítése s az a körül kifejtett buz- 
góság számot tarthat ugyan a ministerium 
általi elismerésre, de semmi képen sem talá
lunk a főigazgató ur kötelességszerü műkö
désében olyan valamit, mit a sajtó magasz- 
talólag emelhetne ki. Régi hiba nálunk, hogy 
mindenkiből nagy embert akarunk csinálni 
és apostolokat formálni — a valódi érdem 
elismerése pedig rendesen a véka alatt marad 
elrejtve. A főigazgató ur „előzékeny és hu
mánus" bánásmódja és ügybuzgóságának 
semmi köze „hazánkban a tudományos mű
veltség és előhaladás biztonságához" — ha
nem egyszerűen belevág az elvállalt köte
lességek teljesítésébe, melyből mi természe
tesen egy hajszálnyit sem akarunk az ő 
rovására tenni, legfeljebb annyit, hogy egy
általán nem találjuk helyén, hogy a íőg^m- 
nasiumot meglátogató igazgató ur v e n d é g e  
legyen egyszérsmind a tanári karnak.

Emberölés végett állottak e hó 10-én a. 
pécsi kir. törvényszék előtt Kaszap Ferencz 
és Zsepp János karancsi lakósok. Ugyanis 
Karancson nevezettek többen ifj. Molnár Já-
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nos társaságában éjjel a korcsmában mira 
tozván, Molnár minden ok nélkül Kaszapot 
többször arezon, ütötte; ezen mint ő mondja 
rajta elkövetett csúfság megérlelte benne és 
pajtásában Zsepben a boszut, és elhatározták 
hogy Molnárt „jó megverik". Mégis lesték 
még azon éjjel Molnárt a mint haza ment, 
és saját háza előtt fejszékkel agyonütötték. 
A kir. ügyész ur szándékos emberöléssel 
vádolta mindkettőt, és 10— 15 évig terjedő 
fegyház-büntetést kért alkalmazni, a védők 
a súlyos testi sértés által bekövetkezett ha
lál és a hirtelen felindulás mellett szólaltak 
fel. A  törvényszék vádlottokat az emberölés 
vádja alól felmentvén, a büntető tör. 307. §-a 
alkalmazásával 3 évi börtönre Ítélte, miben 
ők mégis nyugodtak. Nagy visszatetszést 
szült Kaszap fiatal nejének vallomása, ki az 
elnök ur figyelmeztetésére, hogy a vallo
mástól el is állhat, bátran kijelentette, hogy 
igen is vallani akar, és férjére a legterhe- 
lőbb vádakat szánta, de beismerte azt is, 
hogy ő már az előnyomozás alkalmával ki
jelentette, hogy bár kötnék fel az urát, mert 
ő válni akarna tőle.

A Szepesi szobor ügyében hoztunk ne
hány hét előtt lelkes felhívást, -— de eddig 
bizony minden eredmény nélkül. Ma érde
kesnek találjuk felemlíteni, hogy a szobornak 
már 1872-től egy kitűnő polgár kezdeménye
zése folytán, alaptőkéje is van. Ugyanis 
boldogult G r i i n d l e r  E n d r e  és neje 
született H o r v á t h  A n n a  1872. év. július 
29-én kelt, és 1773. év február 18-án kihir
detett v é g r e n d e l e t ü k  5-ik pontja igy 
szól: „Megemlékezve arról, hogy mily sok 
jót köszönhet Pécs városa a nagy emlékű 
néhai báró Szepessy Ignácz pécsi püspöknek, 
s jól tudva azt, hogy a kegyelet még nem 
emelt neki maradandó emlékszobrot, hogy 
ez ügyben valahára kezdeményezés történjék, 
— hagyományozunk a br. Szepessy Ignácz 
pécsi püspöknek Pécsett felállítandó emlék
szoborra 300 forintot, a mely összeg kama
tozás végett, az általunk felkért bizottság 
által a „Pécsi takarékpénztáriba helyez
tessék el s kezeltessék, és annak idejében a 
kitűzött, ezélra fordittassék, ellenkező eset
ben a bizottság határoz.

Halálozás. Jeszenszky Ferencz köztiszte
letben álló alispán urat és kiterjedett csa
ládját nagy csapás érte. Leánya Teréz i a ,  
Német h I g nác z  baranyamegyei főügyész 
ur hitvese, pénteken esti 9 órakor hirtelen 
elhunyt. Béke e korán elhunyt művelt lel
kületű nő és jó anya poraira!

Márezirs 12-én.

Tombolja végig féktelen hevét. 
Hiába intenél most bölcs eszély! 
Menj, elvakulsz, ne nézd az ifjú tűz 
Izzó zsarátnokát; tévedsz ha azt hiszed 
Hogy élveit megfontolás szillé. 
Csalódsz, igen; hisz oly rövid ez é jj! 
Ki érne rá fontolni perczeit?
Midőn a lángok nyelve nyalja azt,
Kit éjben a vész fekhelyén talál 
Rémülve látja, hogy egyperezevan
Menekvésére__ azt hiszed e perez
O nála tán majd fontolásba vész?
Ha mentve lesz és távol a veszély 
Akkor kiáltja majd: „irtóztató!" 
Mily jó, hog \ édes álmaink ölében 
Nem tudjuk azt. mi a rideg való!

(Folytatása következik.)

A h é t r ő l .
(Megjött a tavasz. —- Sétatér. —  Színház. —  Szüzlieszéd.)

Tessék ibolyát venni!
Tessék ibolyát venni!
Mit jelent ez ? Azt. hogy itt van a tavasz! 
Az első meleg napsugár oda süt a ko

pár, kiaszott árok-partra, s mire az ág-bog 
körül egy kiváncsi kék fejecske ütközik ki. 
Szegény kis ibolya! alig tárta ki illatos 
kelyhét, hogy első jelét adja a növény ébre
désének, már utolérte végzete — egy ibolyát 
áruló kis lány képében. S most itt van szó- 1

bámban pár hasonló sorsban részesült test
vérével egy csomóba, kötve s elzárva az 
éltető napsugártól. Oh látom, mint halvá
nyítja fonnyadó szirmaidat a rohanó enyé
szet! Nem halhattál meg az anyaföld ölén 
s nem vigasztalhatott a hervadásodon busuló 
fülemile éneke! Legyen legalább vigaszod 
az, hogy hozzám kerültél és én ime meg- 
énekeltem rövid éltedet.

Mondja azután valaki, hogy kifogyhat 
a tavasz a poétáknak tárgyat szolgáltatni! 
Menjünk csak ki a pécsi szőlőhegyre.

A merre csak a szem tekinthet, min
denütt ébred a szunyadó természet; a rü
gyező fákon vidám madár sereg hangos da
nával üdvözli az érkező tavaszt és a föld 
millió rovarja, kibújva téli rejtekökből s 
megnépesitve a földet és léget, zümmögve 
mondja el háláját a mindenség urához, ki 
a legparányibb féreg megőrzésére is kiter- 
jeszté jóságos figyelmét. . . .

„Mit keres itt — riaszt föl idylli han
gulatomból az udvarias hegypásztor. — Nem 
tudja, hogy a szőlő-utak közt nem szabad 
már járni!"

Bizony nem tudtam! Hallottam ugyan, 
hogy a szőlősgazdák egyesülete el akarja 
zárni ezen utakat a közönség elől, de úgy 
tudom, hogy ez még nem eldöntött kérdés.

Tehát a szőlőhegyek közé ezután nem 
mehetünk „zöldbe!" S miért nem? Azért, 
mert a szegény diák-gyerekeknek jól esett



Vasárnap._______________ ________________
Időjelzés. A budapesti időjelző-állomás 

értesítője. Kilátás a jövőre. Nagyobbodó hő
mérséklet mellett napos, felhős, borúval vál
tozó időt várhatni, helyenként csapadékkal.

Apró hírek. E l ő l é p t e t é s .  Brodszkv 
Béla törvényszéki aljegyzőt az igazságügy- j 
miniszter törvényszéki jegyzővé léptette j 
elő. — V i l á n y b a n  a köfejtési munkála- ' 
tok alkalmával kisebb terjedelmű csepkö- 
barlang fedeztetett fel. — A z a b a l i g e t i  
plébánosá Chalupai János ur, szemináriumi 
vice-rektor neveztetett ki a káptalan, mint 
kegyuvaság által. — A M u n k á c s y  p á r 
színtársulatunktól a jövő téli szinidényre 
Szegedre szerződtetett. — K ö z g y ű l é s .  
A pécsi egyesült külvárosi takarékpénztár, 
e hó 26-án tartja ez évi rendes közgyűlé
sét. — Csőd.  Verbőczy N. János sziget
vári kereskedő csődbe jutott. Bejelentési idő 
ápril 15.— A z  o r s z  á g y  ülés e hó 9-ik • 
ülésében bemutattatott Baranyamegve kö
zönségének felterjesztése, melyben az adó
hivataloknál kamatozó, letétkép elhelyezett 
árvapénzek utáni védbizonyitványoknak bé
lyeggel való ellátására vonatkozó pénzügy- 
miniszteri körrendeletét hatályon kívül he
lyeztetni kéri.

Belföldi hírek. A k é p v i s e l ö h á z  leg
utóbbi ülésében rövid vita után, a melyben 
Hermann Ottó, Tisza Kálmán miniszterelnök, 
Németh Albert és Mocsáry Lajos vettek részt, 
elfogadta a szegedi királyi bizottság meg- 
hosszabitásáról szóló törvényjavaslatot, úgy
szintén a csendőrség által a törvényhatósági 
joggal biró városokban teljesítendő teendők
ről, és az ország délirészeiben mutatkozó Ín
ség elháritására szükséges intézkedésekről 
szóló törvényjavaslatokat. Az ülés végén 
Ordódy Pál miniszter válaszolt Krisztinko- 
vits Ede interpellátiójára a Rába szabályozás 
tárgyában. — A h e r c z e g o v i n a i  harcz-  
t é r r ö l  a mohamedán fölkelés terjedését je
lentik. A híres Salko-Forta fölkelő vezér 
De r v i s  pasától, Albánia kormányzójától 
állítólag egy levelet kapott, melyben a pasa 
azt mondja, hogy elérkezett az idő, mikor 
minden mohamedánnak fegyverhez kell nyúl
nia. — Irányadó körökben e hírnek nem ad
nak ugyan hitelt.de a nemes fölkelővezérről 
túlteszik, hogy hitsorsosait valamely koholt le
véllel akarja fanatizálni.

Külföldi hírek. T u r i n b ó l  i r j á k, 
hogy ott nagy előkészületeket tesznek az 
osztrák-magyar uralkodó pár husvét utáni 
fogadtatására. Turinból a magas vendégek 
Mentonba mennek Viktória királyné láto-
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gatására. — C i a l d i n i  tábornok volt pá
risi olasz nagykövet halálosan megbetege- 
det. — B é c s b e n  nagy sensatiót keltett a 
Jenő főherczeggel történt baleset. Ugyanis 
Jenő főherczeg sétalovaglást tett a Práter
ben, midőn lova egyszerre elbukott és ki
múlt. A főherczeg a ló alá került, mely 
kínos helyzetéből három oda siető főherczeg 
szabaditá ki, mire Albrecht főherczeg palo
tájába szállították és ágyba fektették. A 
főherczeg külsőleg nem szenvedett ugyan 
sérülést, de szúró főfájásról panaszkodott, 
miért az orvosok agyiázkódástól tartottak; 
este felé azonban a fájdalom esilapult. Er
zsébet fhgnő, Jenő fhg anyja, táviratilag 
értesittetvén, már ide érkezett. — L o n- 
d ó n b ó l  Írják, hogy Skobeleff provokáló 
nyilatkozatai — Moszkvában, Párizsban 
és Varsóban — kapcsolatosan a zsidóüldö
zésekkel, az angol szabadelvűek táborában, 
kik a Léke fentartását vallják legfőbb ezél 
gyanánt, fordulatot idéztek eiö, melynek 
visszhatása a kabinet politikájában is hova
tovább észlelhetővé válik. Az a hir, hogy 
Grladstone Bosnia és Herczegovina ügyében 
Hercegovinát szándékoznék egybehívni, me
rőben alaktalan.

Egy haupttreffer.
(Ifjaz történet.)

Egy haupttreffer! (Bocsánat e germa- 
nismusért, de e szó az általános gyakor
lattal szentesítve van annyira, hogy a ,,fő
nyeremény'1 nem is fejez ki oly széditöen 
magas fogalmat, mint a kitűnő hangzású 
„haupttreffer".) Mennyi vágy, remény, epe- 
dés. szenvedély lakozik e szóban, melyért 
buzgó imádság epedez százezrek ajakén. 
Mennyi fogadalom tétetik a remény fejében; 
esküt is teszünk egy uj életre, mely csupa 
reményekkel fog diszelkedni. Van a ki tit
kon az erények közé egy kevés hivalko
dást. nagyravágyást és élvezeteket is ter- 

! vezget — de csakhamar rettegve elnyomja 
e vágyakat, hiszen a haupttreffert csak a 
tiszta erkölcsben fakadozó forró imádság 
hozhatja meg.

Oly szerényen, békével, vallásos és jó
tékonysági érzelmekkel várjuk a nyereményt, 
annyira jók vagyunk és oly jókká akarunk 
válni, hogy az ég jutalmára már e földön 
jogosítottakká tartjuk magunkat. Egész a 

| húzásig. Itt bekövetkezik a forrpont. Ha el
maradt a főnyeremény, halomra dőlnek éré- 

: nyeink, fogadalmaink és egyéb istenfélő es-
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küvéseink. A  várandóság időszakát gyenge
ségünkből magyarázzuk ki, újra tagadókká, 
leszünk és nevetjük balgaságunkat. Néha 
visszatér ugyan félénken leselkedve a remény 
(hiszen több húzás is van) de már nem 
vagyunk többé optimisták, nincs időnk a 
tervezgetésre, sőt daczosan gondolunk a sors 
szeszélyeire. Elkeseredésünk annyira visz, 
hogy vak véletlennek kereszteljük azt, mit 
előbb Isten mindenhatóságától imádkoztunk 
le. A próbálkozó reményt nem öljük ugyan 
el. nem vetjük ki go- datlanul, egy-figy csön
desebb pillanatban marasztaljuk, ápoljuk 
is - de csakhamar erőt vesz rajtpnk a két
kedés. De ha a bankár könywi\fije lelken
dezve fut szerény haj hsunkba és bekiáltja 
az örömhírt — mi lesz akkor? Egy pilla
natra elkáhit a szerencse, tetőtől talpig 
megráz az öröm — de a színváltozás lázas 
rohamossággal bekövetkezik. Csodálatosan 
ugyanazon érzelmek kerülgetnek, mint mikor 
nem teljesülnek reményeink. Megnyerve az 
elérhetlent —  azon kezdjük az uj uraságot, 
hogy nem tartjuk amolyan túlságos, hallat
lan nagy szerencsének. Okot is találunk a 
kicsinylésre. Az állam elég szűkkeblű 10, 
mondván tiz százalékot lehúzni, a bankár 
elég kegyetlen 3 százalékot levonni az es"omt 
fejében, és mennyi a mellékes, fölösleges sőt 

i haszontalan kiadás. Ez is kér, az is vár és 
j van elég. a ki követel is, mert követelni 

joga van s a mit a haupttreffer nélkül soha 
sem fizettünk volna ki. Eldobjuk a költség- 
előirányzatot, melyet a tiszta erkölcsre ala
pítottunk és újra számolni kezdünk. A szám
adás alatt még feltámad a lelkiismeret szava 
—  de hiszen tőlünk függ a számadást újra 
kezdeni. A jótékonyság követelményei a mi
nimumra szállanák le, a másokat szerencsél
tetni akaró ígéretek reménnyé változnak 
át, a rokonok segélyezése pedig merő óva
tosságból olcsó kamatú kölcsöntőkékből áll. 
Igyekezünk oda hatni, hogy elveszítsük 
a haupttrefferes ember érdekességét s azon 
színbe jöjjünk, hogy mindez másként nem is 
történhetett. És mily ügyességgel bánunk el 
ilyenkor az áldozatkészséggel — nevünk 
gyakran és mindenütt olvasható, az összege
ket megszámitani senkinek sem jut eszébe.

Mindez természetesen csak azokról szól, 
kik szegény, iigyefogyott állapotukban ju
tottak a főnyereményhez, kiknek egy kostba 
adott sorsjegyen, vagy egy kétes értékű 
Ígérvény által sikerült a szerencsét üstökön 
ragadhatni. A qualifikált, helyesebben pa- 

I tentirozott nyerők más szempont alá esnek,

vasárnap délutánonként kimenni „rovarászai “ , 
s közülök a tndományszomjasabbak bizony 
bizony nem állhatták meg. hogy a rovará
szás közben ne botánizáljanak, pomologizál- 
janak és ne szilvalogizáljanak is. No meg 
azután azért, mert Ausztriában is igy 
van. Az már más, ha a németeknél igy 
van: ezeket mindenben követni kell! de 
azok a diákgyerekek a mi fiaink, kiktől 
nem érdemes sajnálni azt a pár szilva
szemet! . . . .

Hová megyünk tehát ezután ? — A 
sétatérre! Van ott is rügy, bimbó elég, még 
énekelnek is! Kétszáz száraz és szoptatós 
dajka ül szépen sorban a padokon, mint 
fecskék a táviró sodronyon; előttük ugyan
annyi sivitó csemete csuszik-mászik a por
ban; a budapesti József-téren nincs ennyi, 
pedig az gyermek-promenade. Igaz, hogy ezek 
is a mi gyermekeink, csakhogy talán nekik 
kellemetlenebb, hogy mi zavarjuk játékukat, 
mint nekünk arra vigyázni, hogy le ne ta
posunk egyet. Talán lehetne nálunk is 
kijelölni külön gyermek-sétatért!? Jámbor 
óhajtás!

Hanem azért a tavaszi időjárás min
denütt meglátszik, különösen — a színház
ban. Egymásután üres házak. Jó lesz Bogyó 
urnák valamely „csoda elefánt", „arany 
légy"-féle tingl-tanglról gondoskodni. No a 
„Tündéilant" már megjárja!

A „sziizbeszéd" is elhangzott, ez is a hét 
újdonságai közé tartozik.

Igen, ő beszélt!
Elmondta, hogy honvédségünk nem fog 

lelkesülten harczolni a csatában, mert nem 
ismeri a czélt, a melyért küzd. (Közbeszó
lás: Ezt még csak 48-ban tapasztalhattuk.) 
Nevelni kell tehát a katonákat; nem érti 
ugyan az alatt azt, hogy a politika furfang- 
jaival megismerkedtessék őket, hanem legalább 
annyira jártassá tegyék a politikában, hogy 
esetleg képviselővé választathassék.

Szja! bizony nagy baj, ha a katonának 
úgy kell megtanulnia, hogy miért lelkesül
jön! Csakhogy meglehet-e rá tanítani? Vájjon 
„Hunyadiak napkeletet leverő hadserege" 
tanitva lett-e arra, hogy a török uralom ter
jeszkedésének mi — rokon faj — vagyunk 
hivatva gátat vetni, vagy magától tudta az 
a harezos, hogy legyözetve, a török öt rab- 
lánezra fűzi s elrabolja vagyonát, feleségét, 
leányát ?

De pardon! A katonának nem való 
a politika — mondod szives olvasó, — 
de a „Pécsi Lapokénak sem.

Igazad van, s jó, hogy közbe szóltál, 
mert épen azt akartam mondani, hogy kár 
a töltények beszerzését sürgetni, ha nincs 
töltés, nem lehet tüzelni. Au revoire.

Szurony.

Ascanio,
Durnas Sándor regénye.

F r a n c z i a  e r e d e t i b ő l  f o r d í t o t t a  
dr. Daempf Sándor.

V.
Génié és királyság.

(Folytatás.)
—  Haladjon tehát kitűzött czélja felé, 

viszonzá a király, mosolyogva, haladjon, hisz 
ön nemes ember.

D Etampes asszony nem szólt semmit, 
de a pillanatban halálos bosszút, — egy 
megsértett nő bosszúját esküvé Cellini ellen.

—  Sire, egy utolsó kegyet, szólt ismét 
Cellini. Nem mutathatom be valamennyi 
segédemet: számuk tízre megy, egyik fran- 
czia, másik német, de ügyes és derék társ 
valamennyi; de ime itt van két tanítványom, 
kiket Olaszországból hoztam magammal, Pa- 
golo és Ascanio. Lépj csak elé Pagolo s 
emeld fel egy kissé fejedet és tekintetedet, 
nem szerénytelenül, hanem becsületes ember
hez illőleg, kinek semmi ocsmány tett miatt 
nem kell pirulnia. Ebben, Sire, hiányzik ta
lán az eredetiség s egy kissé a buzgalom 
is, de pontos és lelkiismeretes művész, ki las
san, de jól dolgozik s a ki teljesen megérti 
eszméimet s hűségesen testesíti meg azokat. 
Most pedig bemutatom Ascaniot, nemes és 
fellengző tanítványomat, szeretett fiamat. 
Ebben kétségkívül nincs meg a teremtő ha-
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mert ezek a nyerést is üzletként veszik.
De ne bölcselkedjiink tovább — térjünk 

a dologra. A  mi történetünk a haupttreffe- 
rek egy különlegességéről szól. Egy remény, 
várakozás, epedés és számítás nélküli nyere
ményről. Ismertünk egykor két agglegényt, 
ikrek testben és lélekben. Együtt jártak, 
együtt ettek, együtt gondolkodtak, egyfor
mán takarékosak, gondosak voltak és egyen
lően fösvények és gazdagok. Nem voltak 
vágyaik, szenvedélyeik vagy kilátásaik a 
jövőben, miként nem voltak édes emlékeik a 
múltból. Rendszeresen, kimérten és pontosan 
folytak napjaik. Nem gondozták őket gyen
géd női kezek, semmi közük a gyermek-vi
lághoz, és igy nem érezték a családiasság 
örömeit. A kik környezik, szintén agglegé
nyek és vén szüzek, kik semmit sem tettek 
szívből és számítás nélkül. Félöen kerültek j 
minden zajt, lármát, mulatságot, minden vi
tatkozást vagy egyéb kedélyt-zaklató fog
lalatosságot. Nem voltak szegényeik, kiket 
segélyeznének, elfordultak a nyomor és szii- 
kölködés jajgatásaitól, mert szánakozást nem 
ismertek és a szegénységet megveték. Hoz I 
Dickens tollára lett volna érdemes a két 
agglegény. Nincs közügy, társadalmi vagy 
politikai kérdés, mely őket érdekelte, nincs 
polgári jog, melyet szivesen gyakoroltak 
volna — nevüket nem találtuk föl sehol, és 
mégis mindenki ismerte őket és mindenki 
beszélt róluk. De dicséretére szóljon a kö
zönségnek — senki sem irigyelte ez embe
reket. Ha nem láttuk őket a mulatóhelyeken, 
a templomban sem találtuk fel. Ha nem 
volt sziveikben egy parányi részvét az em
beriségért. ez sem vette őket körül szeretet 
és tisztelettel, de még koporsójuk felett sem 
ejtett senki könyet.

Ez volt a két agglegény! Rendkívül 
vagyonos, sőt gazdag emberek, de a va
gyont becsületes munka árán szerezték az 
igaz ; számos ingatlan birtok, halomra rakott 
készpénz, takaréktárakba helyezett biztosan 
kamatozó tőkék, gondosan kiválasztott érték
papírok, az ékszerek és ezüst készletek múlt 
időkből származott egész gyűjteménye — igy 
volt elhelyezve szolid és gondos kezekkel 
a vagyon, hogy a túlélő örökösök — vén 
szüzek és agglegények — mindent együtt 
találva, gond és baj nélkül folytassák a 
gyarapodás müvét. Nem volt található ná
luk kötvény vagy váltó, mely pillanatra is 
kétséget támaszt a követelés iránt — agg
legényeink nem adtak és nem kölcsönöztek, 
amit bírtak, azt megőrzék híven, hidegebb

volt az ö kezük, mint a kignnyolt holt kéz. i 
Az egyik tudta, mije van a másiknak, sze
rették egymást a közös vagyonban; annyira 
becsülte egyik a másikat takarékossága, óva
tossága, lemondása és vagyona okáért, hogy 
szégyelte magát ama gondolatra, hogy hátha 
a másiknak mégis többje van, noha nem 
merte elhinni, hogy titka lenne.

Együtt ültek 187* egyik őszi napján 
az agglegények és szüzek, gúnyolódva azok 
felett, kik nem munkálkodtak, nem takarékos
kodtak. Az egyik agglegény a „Mercurt" 
forgatja. Egyszere phlegmaticusan igy szól:

— Testvér, a 4242-ik series 88. szám 
40,000 forintot nyert.

Ez a szám a mienk, nemde? mondja 
a másik hidegen.

— Úgy gondolom, azonnal megnézem, 
i És megnézi.

— Csakugyan a miénk. Itt a sorsjegy, 
vedd magadhoz.

— Nem édes testvér, csak legyen 
a tiéd.

— Az nem megy. Te inkább rászorulsz. 
Lásd, tegnap is panaszkodtál, hogy a ház
mestered 2 forinttal megcsalt, aztán lovat 
is vettél az öcsénknek. (Ez az öcses szintén 
hajlik az agglegénységre.)

— Ugyan felesleges volt. Mond egyik 
aggszűz.

— Nem, nem, vedd te föl. Te úgyis 
meszelteted a házadat. Neked szükséged van 
a pénzre.

— Meszeltetsz? Alkudtál a kőművessel ? 
most nagyon drágák a napszámok — veti 
közbe a másik szűz.

— Semmicsetre sem fogadom el.
— Úgy adjuk szeretett húgainknak.
—- Nem kell, nem kell — kiáltja egy

szerre a két aggszűz — jó kezekben van 
a Mártonnál, vagy a Fülöpnél.

— Úgy osztozzunk.
— Ez szégyen lenne ránk nézve. Tied 

a pénz.
— Adjuk az öcsénknek. Kell-e? kérdetik 

a belépő öcses.
— Db nem, édes önkii, csak vegye tel.
— Hát talán a Ladislaus ?
— De önkii! nem kell kényeztetni a 

gyereket (40 felé jár) azután neki is van 
elég.

— Hát felveszem a pénzt.
— Csak nem mégy amiatt Bécsbe!
— Nem, dehogy, majd ide utalványoz

ta tóm.

Pécsi Lapok.

talom, mely domborműben két sereget képes 
összeütköztetni és szétmorzsoltatni, vagy 
egy díszedény szélére egy oroszlán karmait 
vagy egy tigris fogait merészen függeszteni. 
Nincs is meg benne ama eredetiség, mely 
szürnyképeket, sohasem létezett sárkányo
kat talál föl : ez nincs meg, de lelke, mely 
testéhez hasonló, az eszményiségnek. hogy j 
úgy szóljak, isteni ösztönével van megáldva, j 
•Szólítsa csak fel, Sire, hogy egy angyalt 
alakítson vagy nymphákat csoportosítson, s 
látni fogja, hogy meg nem közelíti senki 
magasztos költészetét és választékossága kel
lemét. Pagolával négy karom van, Ascanio- 
val két lelkem; s mert szeret, boldognak 
érzem magamat, hogy egy tiszta és önfel
áldozó szivet bírok magam körül.

Mialatt mestere igy szólt, Ascánio egye
nesen állt mellette, szerényen ugyan, de 
zavar nélkül, kellemteljes állásban; s d'Etam- 
pes asszony nem voD képes szemeit levenni 
a iiatal és bájos olaszról, fekete szemeiről, 
fekete hajáról, az ifjúról, a ki Appoló má
sának látszik lenni.

— Ha Aseanio, szólt, oly jól ért 
a kellemteljes dolgokhoz s ha egy reg
gel a d’Etampes-hotelbe lenne szives jön
ni. adnék neki drága köveket és ara
nyat, hogy nekem egy csodálatos virágot 
készítsen.

Aseanio köszönetteljes édes tekintettel 
meghajolt.

— Én pedig, szólt a király, az ö és 
Pagolo részére évi száz aranytallért utal
ványozok.

— Kezeskedem, Sire, hogy e pénzt jól 
megfogják őrizni, szólt Benvenuto.

— De ki az a szép gyermek, a hosszú 
pillákkal, a ki ott a sarokban elbuvik? 
kérdé I. Ferencz, csak most vévé észre 
Seozzonet.

— Oh! ö nem méltó figyelmére, Sire, 
felelt Benvenuto összeránczolt homlokkal: 
ez az egyedüli szép tárgy műtermemben, 
melyet nem szeretem, ha valaki észrevesz.

— A h! monsienr Benvenuto, ön féltékeny ?
— Édes Istenem! Sire, nem szeretem, 

ha valaki sajátomhoz nyúl; minden hason
lítás nélkül mondom, ez ép olyan volna, 
mintha valakinek d’Etampes asszonyra gon
dolni jutna eszébe: ön dühös lenne, Sire. 
Scozzone az én herczegnöm.

Az igy durván fölébresztett herczegnö, 
ki Ascaniot nézegette, ajkába harapott. Az 
udvaronezok közül sokan nem voltak képe
sek mosolyukat visszatartani, mig a höl
gyek kivétel nélkül susogtak. Mi a királyt 
illeti, ö tartózkodás nélkül nevetett.

— Jól van, nagyon jól van! Nemesi 
becsületemre mondom Benvenuto, en jogát 
gyakorolja, midőn féltékeny, s a művész és 
k’ ^ály megértik egymást. — Isten önnel, ba-

— De hisz ez pénzbe kerül, a bankár 
lehúz valamit.

— Majd postán hozatom el.
— Már most?
— Nem, ha majd kifizetésre kerül.
Ezzel a sorsjegy bezáratik az egyik

négyfiókos almáriomba. És többé senki sem 
beszél róla — három hónapig. Három hónap 
után felküldetik Bécsbe. Megjő a pénz. Ek
kor újra aziránt folyik a diskursus, ki vegye 
át a pénzt. Kézről kézre adatik a hatalmas 
levél, senki sem akarja magáévá tenni. De 
senki sem kap belőle. Csak a postás dörmög, 
hogy egy fillér borravalót sem kapott. Csak 
a szegény árva lányka sír, ki a számot ki
húzta, hogy semmit sem küldött a szeren
csés nyerő. A két agglegény pedig nyugod
tan alszik, semmi sem zavarja őket, nem is 
tervezgettek, nem is számítottak. Még csak 
áldomást sem ittak, pedig telt volna a pinezé- 
ből, nyolezezer akó bor volt abban. Ez egy 
haupttreffer igaz története.

No édes jó Istenem, vagy sors, vagy 
vakeset, te is másképen intézhetted volna 
annak a haupttreffernek aranyos pályáját.

Árgus.

Évi jelentés borászatunkról.
Miklós Gyula kormánybiztosnak a föld- 

mivelés-, ipar- és kereskedelmi miniszteri- 
j umhoz intézett jelentése a lefolyt év folya

mán kifejtett működéséről most tétetett 
közé. A jelentés előadja, hogy a borászati 
törzskönyv uj évfolyamának elkészítését 
tekinté a kormánybiztos egyik legsürgősebb 
föladatának. A  kormánybiztosi hivatal teen
dői ennek folytán nagyon megszaporodtak, 
úgy, hogy szükségessé vált a személyzetet 
szaporítani.

Aztán föladatának tekinté az okszerű 
borászatot népszerű füzetek kiadása által 

! terjeszteni. Ezért még a m. évben kiadta 
az okszerű szüretelést tárgyazó füzetet, 
mely nagyszámú példányokban osztatott ki 
hazánk összes szőlőtermő vidékein. Hasonló 

| iratokban ismertette később a szőlömetszést 
és zöld oltást.

Tervben van ezenkívül és remélhetőleg 
nemsokára napvilágot is fog látni egy teljes 
mű, mely a bortermelés minden részletére 
kiterjedve — a szőlőmetszéstől kezdve a 
teljesen kifejlett terménynek palaczkbahuzá- 
sáig a borkezelés minden proczessusát tár
gyalni fogja.

Másodsorban kötelességének tartotta

rátom; figyelmébe a jánlom szobraimat. Tér 
mészetesen Jupiteren fogja kezdeni, s ha 
bevégezte a mintát, megfogja nekem mutatni. 
Isten önnel; sok szerencsét a Nesle-hotelhez!

— Könnyű mondani, hogy meg fogom 
mutatni, Sire; de hogyan jutok be a Louvreba?

— Nevéről értesítve lesz az őr azon 
rendelettel együtt, hogy egészen személye
mig vezettessék.

Cellini meghajolt s Pagolo és Aseanio 
kíséretében kikisérte a királyt az udvarba 
s onnan az utezaajtóig. Ide érve, letérdelt s 
megcsókoló I. Ferencz kezeit.

— Sire, szólt meghatott hangon, ön 
egyszer már Montlue monsigneur által meg
mentet. a fogságból s meglehet, a haláltól 
is; ön elhalmozott gazdagsággal s megtisz
telő szegényes műtermemet személyével: de 
mindezt felülmúlja az, hogy nem tudom, 
miként köszönjem meg, miszerint oly nagy 
kegyességgel előzte meg óhajaimat. Mi kö- 
közönségesen csak egy, a századok folya
mában elszórt választott osztály számára 
munkálkodunk; de nekem élve jutott azon 
szerencse, hogy egy folyton jelenlevő, foly
ton felvilágosult bírót találjak. Eddig a 
a jövő napszámosa voltam, engedje meg. 
hogy jövőre felséged ötvösének nevezhessem 
magamat.

(Folytatása következik.)
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a bel- és külföldi kereskedőknek módjukban 
álljon tájékozást szerezni az egész országban 
jelentékenyebb borkészletek minősége, meny- 
nyisége és ára iránt, s ez által az eladókat 
és vevőket egymáshoz közel hozni, másfelől 
az, hogy az egyes borvidékek termékeinek 
jellege áttanulmányoztatván, a termelőkkel 
megismertetni lehessen a boraik kezelésénél 
követendő eljárás módjait.

(Vége következik.)

Idegenek névsora.
A r a n y h a j ó  s z á l l o da :  Hermán Jó

zsef, Bécs. Polgár Jenő, szolgb. Dárda. B. 
Förster kapitány, Tolna. Kisfaludy Pál iigyv., 
Baranyavár. Wertheimer J. Becs. Lustig 
Max, Bécs. Grosz Adolf, Bécs. Stern Alb., 
Hamburg. Schwarcz Lipót, Budapest. Fischl 
Sándor, Bécs. Eibisch Gyula, Bpest. — V ad- 
ember  s z á l l o d a :  \Veigl J. vendéglős,
Sellye. Weidel jegyző, Sásd. B. Miirbach 
birtokos, Sombereg. Mainhold főerdész, Tu- 
rony. Szabó Károly ügyvéd, Siklós.

Miklós ur kiterjeszteni figyelmét a bor érté- | nyos mustrául szolgáló mennyiséget mintegy 
kesitésének módjaira és ezek közt első helyen kiállitási tárgykép olyképen elhelyezni, hogy
a ma még jóformán kereskedelmi czikket - 11 '■ » " 'c -u : 1------— * ’ - ’ 1
sem képező silány fajú borok legczélszerűbb 
módon a eognac-készités utján való értéke- 
sitésére. Sikerült is ezen iparág iránt a ter
melő közönség érdeklődését fölébreszteni, s 
ma már joggal beszélhetünk a magyar cog- 
nac-iparról, amennyiben ezen gyártás meg- 
indittatott az ország különböző vidékein, ig y :
Budapesten Gréger Miksa, az ismert londoni 
nagybot-kereskedő ezég, Francziaországból 
hozatott Egrot-féle készülékekkel szerelte 
föl gyártelepét. Kecskeméten Parragh Gedeon 
és társa, továbbá Vértessy J. és társa; Ver- 
seczen Neukomm és fiai, mely ezég egyszers
mind a saját találmányu ezélszerü eognac- 
gépeket késziti; és Lengauer testvérek. Gyün
kön Tolnamegyében Krausz és Grosz;
Szilágy - Krasznán Leitner Zsigmond, ki 
eognacjával az idei újhelyi kiállításon arany
érmet nyert; s végre Aradon Dományi Jó
zsef bornagykereskedő.

A kormány által Neukomm ezégtől vá
sárolt gépekkel hasonlókép az összes gazda
ságitanintézetek. vinczellérképezdék, valamint 
számos gazdasági egyesület tettek lepárlási 
kísérleteket e czélra alkalmas különböző 
fajú borokkal, mely kisérletek egyaránt bi
zonyították a magyar terménynek ezen ipar 
ezéljaira is kiválóan alkalmas voltát, s az 
iparág jövedelmezőségét. Különös fölemlitést 
érdemel itt a kun-sátoraljaujhelyi szamo
rodni és Miklós Ferenez bodrog-kereszturi 
termésű muskatály borából szűrt cognac-kal 
elért eredmény — mely cognae az eredeti 
borfaj zamatját és jellegét csonkitatlan ma
gán viselé, s úgy ezen, mint egyéb előnyeiért 
az idei s.-a.-ujhelyi kiállításon aranyéremmel 
lön kitüntetve.

Másik jelentékeny jövedelmi forrás a 
szőlőnek gyümölcs-alakban való elárusitása.
Még 1880. nyár elején megindult eziránt a 
mozgalom, s kivált Németországba tömegesen 
vitetett be a szőlő, úgy csemege, mint főleg 
borszürés czéljából. De a német borászok 
sürgetésére a kormány oly magas beviteli vá
mot léptetett életbe a szőlőre, mint a mustra 
s ez által a kivitel tavaly igen jelentéke
nyen alább szállt.

A bor értékesítésének emelésére egy má
sik jelentékeny faktor a központi mintapin- 
cze. Központi pinezemesterré Kremer Fülöp 
neveztetett ki. a ki a hosszú éveken át a 
gróf Zichy-féle nagyhírű érdiószegi szölöszet 
és pinezészet vezetője —  ezen pinezék jó 
hirnevének megalapításában jelentékeny ér
demet szerzett. Feladatává tétetett neki a 
vezetésére bízott központi pincze kezelésén 
kívül, szükséghez képest a nevezetesebb bor
vidékeken levő pinezéket is megszemlélni, s 
a ezélszerü kezelés iránt a közönségnek rész
letes felvilágosítást és útbaigazítást adni.
Gzélul tűzetett ezen mintapinezének egyfe
lől az. hogy alkalom nyujtassék Magyaror
szág bortermelőinek, borkészleteikből bizo-

Hetijelentés a gabona- és bor-üzletről.
W. N. J. A behozattál a mai hetivásárra igen élénk 

volt. Az árak csökkentek. A búza ára métermázsaként 
11 és 11 trt 60 kr. között változott. Bükköny ma nagy 
mennyiségben hozatott be, minek következménye az ár
nak métermázsaként 2 írttól 1 írtig való csökkenése lett. 
Egyébb terményekben e hét folyamában forgalom nem 
volt. Érdekes felemlítenünk azon, már régen nem történt 
eseményt, hogy Szigetvárról nagy mennyiségben, s ko
csikon szállítottak e vásárra búzát.

Versét, mely a Ringszinház-égésröl szól, mi igy nem 
kevesebb calamitásnak tartottuk, midőn véjjig kelle ol
vasnunk. —  T i n ó d y  J. urnák helyben. Ábrándozzék 
csak jövőjéről másutt ; lapunkban, az ön által nem kis 
szerénységgel „ fűzfa verselésnek" mondott költeményének 
helye nem lehet. —  P e c h  urnák. Miért választotta ép
pen e nevet, még utánzással vádolnának. Nem szeretjük 
a pechet semmiféle formában sem.

ÍF écsi sz ix iiiá z .
Vasárnap, 1882. márczius 12-énadatik:

T ü n d é r l a n t .
Látványos tündérrege dal- és tánczczal 3 
szakaszban, 8 képpel, egy régibb szöveg 
után irta és szilire alkalmazta: Bokor József. 

Zenéjét szerzé: ifj. Bokor József. 
Kezdete 7 órakor.

Laptulajdonos Ramazetter Károly. 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér.

Árfolyamok a bécsi áru- és érték-tőzsdén,
—  m á r e z .  1 1 - é n  d é l u t á n .  —

(Távirat.)
Pénzbeli Áru

árfoly am.
1. Magyar aranyjáradék 6 °/o . . . 118.60 118.H0
2. Magyar aranyjáradék 4°/0 . . . 87.45 87.65
8. Magyar papirjáradék 5°/0 . . . 87.— 87.25
4. Magvar vasúti kölcsön . . . . 132.— 132.50
5.
6.

Magy. füldtehermentesitési kötvény 
Magv. földteh.-ment. kötvénv zára-

98.30 98.80

dékkal .............................................. 96.30 96.90
é. Magyar szölödézsmaváltsági kötv. 97.— 97.50
8.
* .

Magyar nyeremény-sorjegy-kölcsön 
Tiszaszabályozási és szegedi sors-

116.75 117.25

j e g y ................................................... 109.25 109.75
10. Osztrák járadék papírban . . . 75.— 75.20
11. Osztrák járadék ezüstben . . . 75.85 76.05
12.
13.

Osztrákjáradék aranyban . . . 
1860-iki osztrák állam-sorsjegyek

93.90 94.10

100 frtos ........................................ 133.— 133.50
14. Osztrák-magvar bankrészvény 819.— 821.—
15. Magv. hitelbank-részvény . . . 309.— 309.50
16. Osztrák hitelintézet-részvény . . 310.— 310.50
17. Cs. és kir. a r a n y ............................ 5.65 5.67
18. 20-frankos aranv (Napoleond’or) . 9.53 9.54
19. Német birodalmi márka . . . . 58.80 58.90

Köszönet.
187

A  felejthetlen, kedves és mindéi kitől 
szeretett Mathild leányunk temetésén meg
jelent kartársak és számos barátaink, fo
gadják a mélyen megszomorodott szülök 
hálás köszönetét.

Horváth Antal 
P i n t é r  M a t h i l d .

fi m j k  m m  B 9
i s  ■  ■  ■  m, ■.

H

í
>
i í
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V . V / . V . V . 'A V . V . V j
__________ 9 §

Szerkesztői mondanivalók.
K. G. tanítónak Budapest. „Szép Ilonka11 tárgyá

nál fogva megérdemelné a gondosabb átdolgozást; igy 
nem közölhető. Egyúttal megsúgjuk, hogy Péts nem So
mogy megyében van. — L, m i i n e k .  Édes öcsém!

Cserei -Ẑ rrtel
fii szerkereskedő

P é c s e t t ,  k i r á l y - n t c z a ,  volt Coasum-egylet-féle helyiség.
Ajánlja dúsan felszerelt londoni thea és 

rum-raktárát. Strachino-, gorgonsola-, impe- 
rial-, romadour, és limburgi sajtokat.

(Corued Beef valódi amerikai jegy), nem
különben a fűszer szakmába vágó czikkeit 
a legjutányosabb árakon.

Enrópa m inta  államaiban szabadalmazva
Légszesz-lángszabályozó.

L é g s z e s z-m e g t a k a r i t ó

Rimanóczy G j. szabadalma.
Minden légszeszfogyasztó, de különösen nagyobb 

gyártelep, színházak vasúti indóházak és műhelyek, szál
lodák, kávéházak stb. nézve rendkívül fontos.

A Rimanóczy-féle szabadalmazott Iégszesz-láng- 
szabályozók 18 egész 35 százalék megtakarítást ered
ményeznek, ugyan oly erős világítás mellett, el uem 
romlanak és alkalmazásuk igen könnyű.

Bővebb felvilágosítást ad a vállalat képviselője 
és raktárnoka Visnya S. Pécsett.

Karpf Marton
szaftoó

Pécsett, király-nteza, a L ucenm -épletta ,
ajánlja

úri- és női divat-áru üzletét
s legnagyobb választékú

ki t űn ő  minőségű szöveteit.
Vidéki megrendelések elfogadtatnak s legnagyobb 

pontossággal pósta-utánvét mellett eszközöltetnek.

N em tetsző  á ru k  v issza v é te tn e k .

■5
üB
: ■

9 *

é P
H

Csődtömeg végkiárulás!

9 *

A király-utezai 7-ik szám 
kedésben

alatt levő röfös keres-

csődtöm eg végkiárulás történik,

a rendes araion jóval olcsóbban.
Különösen ajánltatnak: Női ruha-kelmék,

térítők bútorszövetek, szőnyegek úgy egyéb

dlTTsut-czllsűsielr-

agy

töm po
t. ez. közönség látogatásáért esedezik a csőd
átvevője :

Klein P.
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Ü z l e t - m e g n y i t á s . i  

i
B Van szerencsénk a t. ez. közönség becses tudomására hozni, hogy a helybeli piaczon, a Király- B

utczai 10. számú Dr. Schwarcz-féle házban f i

3 K A L A P -  és  C Z I P Ő - T Á R T  »
g t  nyitottunk, melyben a legszolidabb budapesti, bécsi és külföldi gyártmányú férfi- és gyermek-kalapokat, vala- J  
9  mint férfi-, női- és gyermek-czipöket nagy választékban tartani fogunk. B
^  Ajánlunk egyszersmind nagy készletben levő különleges, azaz finomabb minőségű férfi-fehérneműinket, ^

u. m. ingeket, gallérokat, kézelőket, továbbá esernyőket és gummiköpenyeket, valamint minden e szakba vágó4 .....
^  czikkeket a legjutányosabb áron

4 
4

Mély tisztelettel

Krausz Sándor és Társa.
Vidéki megbízások gyorsan és lelkismeretesen teljesittetnek.

I
I
I

4
4
4
44
44
I
I
4

ÜJPetroTrlts üTer 'ia .e s
b á d o g os

Pécsett. az irgalmasok templomának átelleiiében.
Ajánlja magát a szakmájába vágó mindennemű 

munkákra:

0 © © © © © 0 © © © 0 ©
fej a

o
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vizszivattyúzással és anélkül 6 írttól fölfelé, készlet
ben tartatnak:

Fürdőszobák
teljes berendezése a legjutányosabban elfogadtatik; — 
valamint

Cserépíetőzietés
is, — és tetőzetek tatarozása.

G y á r f e l o s z t á s  köve t kez t ében

gyári árakon.
Van szerencsém a tisztelt közönségnek tiszteletteljesen 

tudomásul adni, hogy alább elsorolt árrukat egy renommi- 
rozott gyámoktól, ki üzletét végkép beszünteti, eladás végett 
átvettem s azokat határozott gyári árakon — melyek mel
lett a t. vevők 25°/0-kot megtakarítanak — elárusitni fogom,

A készlet következőkből áll :

SCHAUREK JÓZSEF
Pécsett, O-pósta-utcza 16. sz.

Mindennemű R e g i  z o n g o r á k
z o n g o r á k  ___  beeseréltetnek

harmoniumok
t á r a , .

^Ugyanitt kaphatók zenélő 
szelenczék H e l l e r  H. Bem 
híres gyárából, gyári árakon.

300 
200 
500 ,, 

1000 „ 
100 „ 
60 „ 
30 ,, 

2000 tzt 
800

*U, *U es 6/4 
4

4

1500

lrb. valódi rumburgi gyolcs.
széles gyolcs-lepedő, 

széles tiszta creasz-gyolcs. 
széles tiszta creasz-gyolcs. 

tiszta ezérna ágybeli-grádl.
5/4, 6/4 és ®/4 görfuggöny-grádl.
8/4 fehér és szürke damast-asztalnemü. 
vászont damast-asztalkendő. 
vászon damast-aszi alterítő, 8/4-töl egész 

nagyságban.

■u. j  a, Is Is: a, 1.

Zongora
kölcsön intézet.

Erzsébet szálloda
Budapest, IV. kerület egyeiem-uteza.

E kitűnő fekvésű szálloda, szemben az I. hazai takarékpénztár épü
letével, a királyi tábla, valamint az egyetem tőszomszédságában, utasok
nak kiválóan ajánlható. — Közvetlenül előtte társaskocsik közlekednek a 
vaspályához.

Egészen újonnan berendezett szobák 70 krtól fölfelé.
Csinos kávéház és olcsó étterem a szállodában.

Tisztelettel

S e h m i d t  Ferenez,
szálloda tulajdonos.

vászon damast törölközők, minden nemből.
700 drb. 23 méter damast-törölközök.
450 tzt. fehér vászon-kendők.

Fenti czikkek kiválólag alkalmatosak k e l e n g y é k r e ,  
mert ritkán kínálkozik alkalom ily kitűnő minőségit kelen
gyék, ily olcsó árakon összeállítására. — Az illető gyár 
majdnem egyedül állt azon jóhirben, hogy árui v a l ó d i  
t i s z t a  g y o l e s s z ö v e t e k ,  amiért én a felelőséget 
örömest elvállalom.

Egyidejűleg bátor vagyok a t. ez. közönség becses 
figyelmét nagy választékú selyem-, posztó- és divat-áruezik- 
keimre felhívni, melyeket szintén rendkívül olcsó árakon adom.

Mély tisztelettel

P A U N Z  A D O L F
Pécsett, Széchényitér Zsolnay féle bazár épületében.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek 
ut ánvét  mel lett .  Az eshetöleg tetszést nem nyert áruk 
mindenkor teljes készséggel becseréltetnek.
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HIRDETMÉNY.
A „Pécsi kö csönös segélyzö-egylet" évi

rendes  k ö z g y ű l é s é t
f. évi márczius 25-én délelőtti 10 órakor szab. kir. Pécs város közgyűlési nagy-termében fogja megtartani.

Miről a t. ez. egyleti-tagok azon felkéréssel értesittetnek: miszerint szavazóiveiket a tagoknak megjáró töb b i 
nyomtatványokkal együtt az alapszabályok és fennálló közgyűlési határozat szerint a közgyűlés napjáig az egylet helyi
ségeiből átvenni, illetőleg elvitetni szíveskedjenek.

Kelt Pécsett, a kölcsönös segélyző-egyletnek 1882. évi február 23-án tartott felügyelő-bizottsági üléséből.

Zsolnay Vilmos,
elnök.

A pécsi kölcsönös segélyzö-egylet mérlege
1881-ik deezember hó 31-én.

TARTOZIK. KÖ VETEL.

997
964 —

1275 —

1277 —

1582 —

1830

196919 59
125666 —

132415 -------- -

99454 —

82052 —

47446 —

43 34
390 6
520 8

6501 —

10075 62
334719 86

5453 47
4842 57

15689 91

24861 56

20259 75

10956 66 |

5805 94

1647
24 86 1

1133669 27

Készpénz .........................................
Idegen váltók számla
Magán
Kötlevelek „
Zálogok „
Törlesztési kölcsön „
1876-ki évtárs. előlegezett tőke „
1876-ki „ betételek „
Kamat 
Ház
Felszerelések
Pótlékok „
Visszafolyó költség „
Különfélék 
Magvarorsz. központi takarékpénztár

4957 15
717954 16
131733 —

31389 —

15308 14
155075 38
60040 —

199 50
2910 9
2698 53
1030 —

313 1
294 57

9195 74
571 _____

1876- ki évtárs. beirásidijak számla
1877- ki „
1878- ki
1879- ki
1880- ki „
1881 -ki 
1876-ki 
1876-ki 
1876-ki 
1876-ki

befizetett töke , 
nyereménye „ „
kamatja márcz. végéig „ 
osztliatlan maradék

997 á fit 156.—  frt 155532.— 
„ „ 38.59 „ 38474.23

„ 2.91 „ 2901.27
12.09

997 á frt 197.50
1877- ki
1878- ki
1879- ki
1880- ki
1881- ki
1877- ki
1878- ki
1879- ki
1880- ki
1881- ki 
Kölcsönök 
Kamat .

betételek számla

törzsbetétek

Tartalékalap ...................................................................................
Nyugdíjalap: Tőke az intézetnél ...............................................

Értékpapírokban 444.50
Az 1877-ki évtárs. 1877— 1880-ki nyer. 964 részi. 16.52,15925.28 frt

1 9.27, 8936.28frt
nyeremény az 1881. évben j 25.79 frt

Az 1878-ki évtárs. 1878—1880-kinyer. 1275részl. 8.95,11411.25frt
, 6.94, 8848.50frt

nyeremény az 1881. éviién ----------------------------
I 15.89 frt

Az 1879-ki évtárs. 1879—1880-kinyer. 1277részi. 3.81, 4865.37 frt
} 4.77, 6091.29 frt

nyeremény az 1881. évben j „ „ ---------------
Az 1880-ki évtárs. 1880. nyereménye 1582 részi. .90, 1423.80 frt

o j 2.77, 4382.14frt
nyeremény az 1881. évben [•

) 3.67 frt
Az 1881-ik évtárs. 1881. nyereménye 1830részi. .90 kr. 
Nyeremény maradék 1882-ik évre . . . . ! ! .

Kindl József.
igazgató.

Pécsett, 1882. január hóban.
Böbéi Ferencz,

könyvéül.
Ezen mérleget és a hozzá csatolt számadásokat a törvény és alapszabályok értelmében átvizsgáltuk és az egyleti könyvekkel 

összehasonlítván, annak pontos és lelkiismeretes készítéséről meggyőződtünk.
Pécsett, 1882. február 15-én. A f e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g :
Zsolnay Vilmos, Schapringer Joachim. Szontagh Mátyás, Tiglmann Alajos,

elnök. alelnök.
Böhm C. F„ Klein J.

Ramazetter K. könyvnyomdája Pécsett.


