
V. évfolyam Pécs, 1877 január 13-án. 2-ik szám
E lő fize tés i d íj :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 ft., 1*1- 
évre2 frL oO kr., negyed évre 
1 ft. 2;> »r. egyes szára 15 kr. 
j  egjelenik minden szom ba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger X. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

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

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

előre fizetendő.

N zerk ea ztö i iro d a :
Ferenciek utcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézen lő:;. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn 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 easinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 22. szám alatt.

Ismét egy botrány.
Az önmérséklet egész mérté

két kell alkalmaznunk, midőn egy 
barom népről kell írnunk, mely év
tizedeken át minden viszonszolgál- 
tatás nélkül hazánkból húzott mil
liókat azzal hálálja meg, hogy a 
szent vedégjog brutális megsértés :- 
vei békés, és feltűnést nem kereső 
hazánkbeli átutazókat, a magyar 
ifjúság küldöttjeit szitkokkal illetve 
megdobálja.

Az „Egyetértés" trieszti tudó
sítója Írja :

A csőcselék, mely ezt derék itjaink 
dlcn elkövette, a Jelacbich és Rodich is- 
kidahúl került ki, és úgy szereti császár
ját, mint általában a triestiek, kik holnap 
iiiar készek a dynastiát orvul megtámadni, 
és rendezuek is a jelen kötelék ellen foly
vást demous'rátiókat. Ha Becsben látni 
akarnak és gondolkozni tudnak, ez egy 
tüntetés felvilágosítja őket, hogy mely né
pekben bizhatnak s mely népfajok tekin
tenek másfelé, nem bírva érzékkel a mo
narchia érdekei iránt. Mert senki nem 
ingja elhinni, vagy elhitetni akarni még a 
legreactionarinsabbak közül is az udvar
nál, hogy a triesti parton piszegő, fütyülő 
csőcselék dvnasticus érzelmeket táplál, 
vagy hogy lojális érzelmeknek engedett 
kifolyást, midőn a muszka czár által ki
tett lobogó kedvéért sárral dobálta „Teres-1 
hajó felé, mely ifjainkat volt Törökország 
felé szállítandó.

Ott voltam nézni és üdvözölni a tá
vozókat, jól szemügyre vehettem a de- 
monstrálókat. Az utezai gyerekeken kí
vül, kik a narancshéj és megfoghatóbb 
szemét maradványok összegyűjtésében nagy 
buzgalmat fejtettek ki, leginkább a dal- 
mát partokról és Horvátországból tobor
zott matrózlegények és a hajóteher bera
kásánál és kihordásánál közreműködő úgy
nevezett „vagabnndok," többnyire szláv 
eredetűek, s jobbadán illyrek, képezték a 
zenekart, mely nyávogásával, orditozásá- 
val. fütyülésével és sokszor triviálisán ká
romkodó kifejezéseivel akarta boszantani 
itjainkat. Volt azonban köztök néhány 
intelligens és az egész scandalumot vezetni 
látszó egyéniség is: de a mi leginkább 
feltűnt, s leginkább megbotránkoztatott a 
parltun lé ze n g ő  r e n d ő rü k  r é s z in t  
na  to r i  tó  r ö h ö g é s s e l ,  r é s z i n t  
e g y e n e s  r é s z v é t e l l e l  i p a r k o d 
ta k  l e n d í t e n i  a t ü n t e t é s  e z u d a r  
ü g y é n .

A rendőrség általában mindjárt a vas
úton való megérkezés után kibivólag vi
selte magát. A küldöttség egyik tagja, ki 
a tengerről ismerősöm, panaszolta és ma
gam is botránkoztatólag vettem észre, hogy 
az utánuk való járással, úgy szólván ke- 
resui látszanak a csődüléseket és kierő
szakolni a demonstratiót. Ez feltűnt a vá
ros itteni derekabb elemeinek is, és töb
beknek véleménye egész határozottan 
odairánynl, hogy a h a j ó d e m o n s t r a- 
t i ó t  a" t r i e s t i  r e n d ő r s é g  s z l á v  
s z á r m a z á s ú  t a g j a i  r e n d e z t é k ,  
v a g y  l e g a l á b b  ú g y  i n t é z t é k  a 
d o lg o t ,  h o g y  a p a r to n  ez a l k a 
lom  r a fe Iá 11 i to 11 i Ily r r e n d ő r 
ség  e ln é z é s é v e l  t a lá lk o z z é k .

Itt a városban miudeu körl>en isme
retes, hogy a rendőrség utasításaiban és 
eljárásaiban a bécsi udvari körök néme
lyikével áll összeköttetésben, s azt is tudja 
mindenki, hogy a nagy számú titkos rend
őrség legbuzgóbb tagjai a határőrvidéki 
rendszer neveltjei és a graniesár tisztek 
befolyásának hódolnak, miután azt hitetik 
el velők, hogy csak azon politika bir az 
udvar helyeslésével, a melyet a tisztek 
pártolnak. Ezek pedig mnszkabarátok, a 
lázadásig, panszlávok a türhetetlenségig, 
titkos tervek keresztülvitelében veszélye
sebbek az omladiuistáknál, Triesztben tehát 
nem is csinálnak a viszonyokkal ismerős 
körök semmi titkot abból, hogy a csőcse
lékben résztvett inteligcnsebb kinézésű és 
vezetőknek látszó emberek vagy titkos 
rendőrök, vagy a graniesár főtisztek omla- 
dinista hívei és kémei voltak, s azért nagy 
is az elkeseredés a tisztes emberek közt 
„a város ily wegbecstelenitése miatt. “

.S én bizony nem vagyok azon hely
zetben, hogy megtagadjam ezen nézet 
jogosultságát. Ellenkezőleg tapasztalatom 
megerősíti azt. Midőn t. i. a tömeg a pimasz
kodására elfoglalt állásom dacára, a ma
gyar vér felforrt bennem és hátrafordulva, 
egyik kiáilbatlanul tüntető kamaszt félre
löktem, s ez velem kötekedni kezdett, az 
általam hívott rendőr nem volt rábírható, 
hogy elégtételt adjon, elkerült és elbújt a 
néhány százra rugó tömeg közzé.

Vigasztalásomra szolgált e piszkossá
gok között, hogy a,fiuk uiokányul viselték

magukat. Jó magyar vérit daccal nézték 
le a tömeget, de viszont a triestiek nem 
győzik dicsérni, mily bátor legények. „A 
legtöbb nemzet fiai elbújtak volna" mond
ták fenhangon a társalkodók és hozzátet
ték „a magyarok azonban nem adták meg 
az elégtételt a lármázóknak.“

A fedélzeten álltak szilárdul, s még 
egynémelyikök a hangosabb kiáltásra „le 
a barbárokkal*, „le a törökbarátokkal*, 
„halál a szlávok ellenségeire*, meghajtá 
magát megvetőleg. vagy kalapjával intett 
gúnyosan.

Még egy hetet töltök itt, s ha ez ügyben 
valami tudomásomra jut, mert a közönség 
forrongásban van,s némelyek ellendemon- 
stratióra, mások nyilatkozatra, majd ismét 
a rendőrség kérdőre vonására készülnek, 
tudósiíni fogom e lapok szerkesztőségét.

Íme erre vezetett a meghunyász- 
kodás, a gyávaság politikája, — a 
mig fővárosunkban a rendőrség meg
akadályozza egy miveit ifjak által 
tervezett oly békés tüntetést, mely 
senkit sem bántalmazott volna, mig 
itt nem csak a rendőrséget rendel
ték ki mind, hanem még katonasá
got is készletben tartottak, addig 
Triesztben a rendőrség bátorítólag 
biztatta fel a legundokabb csőcselé
ket néhány miveit ifiunak tettleges 
bántalmazására.

Ha hazánk közjogának meg
felelő önálló államisággal bírna, ereje 
és terjedelméhez képest, ezen sere 
lemért oly elégtételt kellene venni, 
mely századokra megtauitaná ezen 
elbutitott tömeget a nemzetközi jog
nak tiszteletére, de hazánk a jog 
feladások láncolata következtében, a 
gyarmatinál alantabb helyzetbe sü- 
lyesztetvén, már saját területén sem 
képes a polgári és jogi állam tekin
télyét feutartani, annál kevésbé kö 
vetelhet méltó elégtételt oly állam 
polgárai, vagy csak csőcseléke elle
nében is. melynek adófizetője lett, 
melynek szárazföldi és tengeti had
erejéhez éveukint 3 0 —35 milliót fi 
zet, nolia ezen haderővel saját állami 
tekintélye és lionfiaiiiak védelmére 
nem rendelkezik.

Kormányeluöküuktől soha, még 
a közjogi elleazéki vezérségének 
félt'-’ órában sem vártuk azt, hogy 
komolyan hozzálátand hazánk álla
misága feltételeinek visszaszerzésé
hez, — ezen reményben soha sem 
ringattuk magunkat, de most már 
abba sem bizuuk, hogy nemzetünk
nek jelen helyzetéhez mért és 
méltó elégtételt szerezni elég bátor
sága és elhatározottsága lesz, pedig 
ez csak csekélység, csak akarni kell.

Hazánk pénzén huszonöt év óta 
felhizlalt Trieszt városa legérzéke
nyebben sújtható azzal, ha a ma
gyar nemzet a trieszti Llyoduak ed
dig adott subventiót megvonja és 
ezen segély összeggel egy fiumei 
gőzhajózási vállalat biztosításához 
járul, melyre már ajánlatok tétettek is.

Ez külömbeu is kötelessége a 
magyar kormánynak, ha hazája 
iránti kötelességérzettel, ha lelkiis
merettel bir, — nem engedheti, hogy 
milliókat áldozzunk idegen érdekek 
előmozdítására, saját érdekeiuk egye
nes elnyomására, nemzeti létünknek 
kigúnyolására oly nemzetiségek cső
cselékei által, melyeket midőn min
den oldalról megtámadtak, rövid félév 
alatt nem csak leráztunk nyakunk
ról, hanem érzékeny, jó darab időre 
elszolgáló leckével is elláttunk.

Ha Fiumének gőzhajózási össze
köttetésé a kü tölddel lehetővé tesz- 
szük, nem leszünk többé utalva 
Triesztre, nem vesszük többé igénybe 
drága — igen drága pénzeu meg
fizetett vaidégszeret.tét és csőcse
léke gyakorolhatja magát a kopla
lásban és azoucár imádásaban, a ki
től néha egy odadobott falatot nye- 
rend, hogy éhen ne vesszen.

Azon konnáuyeluök, azon kor
mány, mely egy külállam iránti te
kintetekből megakadályozta rendőri

és katonai erővel egy a közrendet 
meg nem zavaró békés tüntetést, 
tartozik azzal a nemzetnek, hogy 
állását kösse hozzá, mikép Hiúságá
nak küldötteiben sértett nemzetnek 
egész és teljes elégtétel adassék 
azonnal, még mielőtt a küldöttek 
visszatérnek, hogy ne tűrjön semmi 
huzavonát, mely a sérelmet feledé- 
kenységbe juttathatná.

Ha kormányunk méltó és azon
nali elégtételt kieszközölni nem ké
pes és ha ennek dacára sem bo- 
csájtja át a kormányzatot erélye
sebb kezekbe, akkor a nemzet Ítélni 
fog felette és ez Ítélet tirfalma fe
lett nem lehetünk kétségben.

K o ssu th  I. ijo s  ér t •sü lv én
a czeglédi küldöttség készülődéseiről siti- 
gonyzött f'zeglédh az ifi is polgárainak, hogy
ne fáradjanak ki hozzá; egysz iramúid 
tudatta, hogy egy visszavouli itlan elha
tározását tartalmazó levelet adott a postára. 
E levelet holnap várják Czeglédre, és 
csak ezután fognak végleg határozni a 
küldöttség útjára vonatkozólag.

A k é p v ise lő h ö z  e lu ö  te  k i 
hirdette, hogy a képviselőház a szünet 
utáni első ülését januar 20-án délelőtti 11 
órakor fogja tartaui. — Érdemleges ülések 
azonban alig lesznek e hó vége előtt, ha
nem bizottmányi tárgyalások. A zárszá
madási bizottság jelentése fog legelsőiben 
tárgyalás alá vétetni.

— M ég egy  n a g y  Uoatösügyes 
kérdés oldandó meg a közösügyek önbi- 
zalmatlan vitézei (?) által, mert ennek ha
tárideje f. é. dec. 5-én jár le, és ez a 
közös hadsereg hadi és béke létszámának 
kérdése. Az 18(>8. XL. t. c. a közöshad
sereg hadilétszámát 800,000-ben állapí
totta meg a tartalék beszámításával. Ausz
triában élénk óhaj nyilvánult a létszámnak 
tetemesebb leszállítására.

— A b a n k  k érd ésb en  m in is z 
tertanács tartatott január 0-én a nélkül 
azonban, hogy valami határozatot hozatott 
volna.

A z o sztrá k -m a g y  a r-ro in án
vámértekezlet zárülést tartott ötödfél havi 
tanácskozmány után, de azért linsz tétel 
felett még sem egyeztek meg. A részletes 
tarifa nem jött azért létre, és most a di
plomába fogja a további tárgyalásokat 
folytatni.

— A v á la sz tá s i tö r v é n y h e z
megint készül egy módosító javaslat. Ez 
az erdélyi kerületek felosztására fog vo
natkozni. s amint a félhivatalos lapok 
szépítő közleményeiből kitűnik, a kerüle
tek számának leszállítása bizonyos.

A re g á lé k  e ltö r lé se  m ió ta  
képezi népünknek kívánságát és hányszor 
sürgettük azt, a közjóiét és a szabadság 
nevében! Mondják, hogy a kormány most 
végre „elvben* elhatározta, sőt bizottsá
got is működtet a kérdésben. Vajha men
tői előbb éritők meg az ezredik bizottsági 
ülést, mert hiszen alább egy kormánybizott
ság sem adja. Az adatok különben is rendel
kezésre vannak, miután kilenc év alatt 
mégis tettek annyit a múlt kormányok, 
hogy összeíratták, mikép a korcsmaregale 
jövedelme évenkint 7 millió frtot, a többi 
regáléké (malom stb.) 2 millió frtot tesz. 
A hét milliónyi korcsmaregáléből közel 2 
millió ft. a községi korcsmároltatásra esik, a 
birtokosság jövedelme tehát 5 miiló frt, 
mely 100 millió forint tőkének felel meg. 
Ha ebből a kincstár tulajdonát képező re
gálét leszámítjuk, körülbelül 80 millió fo
rintnyi töke maradna, mely a többi korcs- 
marcgalebirtokosok közt oszolnék meg az 
országban.

— Az eg é szség r e  á r ta lm a s
tápszerek, valamint az egészségre veszélyes 
tárgyak lefoglalásáról és megsemmisítésé
ről a belügyminiszter szabályrendeletet 
küldött szét a törvényhatóságoknak. E 
szerint a rendőri közegek, szakértők (köz
ségi és körorvosok) véleménye és utasí
tásai alapján teljesítik a lefoglalást. Ha a 
lefoglalás szakértő közbejötté nélkül tör
tént, annak megérkeztével a lefoglalt tár
gyak megvizsgálaudók és aztán megsem
misítendők. Az élelmi szereken és italokon 
kívül rendőri felügyelet alatt áll még: 
minden étel vagy ital készítésére használt 
edény, melynek anyaga az egészségre ár
talmas lehet, ha nincs kellőleg óva; — a 
jogosultság nélkül készített méregszerek 
vagy megszorító rendeletek által csak bizo
nyos egyéneknek készítésre, eladásra enge
délyezett gyógyszerek, mérges festékü szö
vetek, vagy oly ruhák, melyek eladásra 
gzánvák, s azokat ragadós betegségben 
szenvedő ember viselte halála előtt. A 
rendőrséget az elsőfokú közegészségügyi 
hatóság ellenőrzi; ugyanaz időnkint szem

léket rendel el, s a lefoglalt tárgyak 
megsemmisítését vagy eladását stb. esz
közli.

— A z o sz trá k -m a g y a r  Lloy il
subventiójának megujjit.isa tárgyában, an
nak feltételei iránt megindultak a tárgya
lások. A magyar korai íny mint közönsé
gesen a legszerényebb feltételeket szabt i 
Fiume és a partvidék forgalma érdekében, 
mikre az osztrák kormány eddig nem is 
válaszolt. (Már csak a mi feladatunk „fi
zetni és hallgatni.)

— Ángy za jt ü tö t t  m ú lt h é 
ten a sajtónak bizonyos része oláhországi 
zsidó üldözések tárgyában. A tényállás In 
vatalos értesítések szerént abból áll, hogy 
egy moldvai kerületben a p:\ifekt néhány 
zsidót eltiltott törvény alapján a szesz s 
italok mérésétől, miután seui erre, sem a 
letelepedésre engedélyük nem volt.

K Ü L F Ö L D .
K o n s ta n t in á p o ly .  A eonferentia 

tagjai mindent megkísértettek, hogy hatá
rozataik elfogadására bírják a török kor 
Hiányt. De sem syréni hangokkal elcsábí
tani, sem pedig dörgő villámokkal meg
ijeszteni nem lehetett. — A conferentiának 
ujabbi javaslataival szemben, habár azok 
ultimátumként terjesztettek elő, a porta el
lenjavaslatokat tett, miket a conferentia 
tagjai tárgyalásra elfogadni nem hajlandók. 
A conferentia mindeddig üres szalmát csé
pelt s általános a vélemény, hogy tagjai 
nem sokára nyugalomra hajtják fejeiket, 
úgy gondolkodván, hogy álmaikban meg
jelenik az angyal, megmutatni az irányt, 
melyen haladnia kell. Ignatieff. úgy látszik, 
maga is meggyőződött afelől, hogy Orosz
ország határozott eljárásának sem helye 
sem ideje. — Egyik hir szerént: a törökök 
készek a tárgyalást az Andrássy-féle ja
vaslat alapján elfogadni; másik hir sze
rént: a porta az alkotmányban védelmit 
keresve, a hatalmak javaslatait mereven 
visszautasítja. Ekként az orosz-török há
ború kikerül hetleunek látszik, melynek kö
vetkezményei iszonynak fognak lenni.

A n tw e rp e n b e n  egy jelentékeny 
rég szerződést kötött Törökországgal : 
ágyuesöveknek három nap alatti szállítása 
iránt.

V e rs a il le s . A kamara 340 szava
zat közül 320 tál ismét Orévyt választotta 
elnöknek.

Se ha  ag a i. A spanyol követ meg
szakította az összeköttetést a chinai kor- 
mánynyal; a spanyol hajóra j parancsot 
kapott Bombayból Chinába indulni. A dip- 
loinatiai szakadás okai ismeretlenek.

Roma. A pápa a török alkotmány 
iránt megelégedését fejezte ki, s tudatta 
Konstantinápolyban, hogy a törökországi 
katholikusok, háború esetében a törökök
kel fognak egyesülni. A Vatikán mindent 
elkövet, hogy az orosz támadásnak, ttgy 
az egyházi-, mind a világi téren ellene 
működjék.

G ö rö g o r s z á g b a  n szintén más han
gon beszélnek, mint eddig. Belátják Orosz
ország kétsziuti szerepét s Ignatietf álunk 
eljárását. A „Himaera* görög hírlap éle
sen megtámadja a konstantinápolyi érte
kezletet, s kijelenti, hogy öngyilkosság 
lenne, ha ti millió görög az értekezlet ha
tározatainak magát alávetné. Azért, mondja 
nevezett lap: Meg lógjuk védelmezni a 
Balkán vonalat a legutolsó csepp vérig, 
és ha elbukunk, meg lesz azon vigaszta
lásunk, hogy Európa függetlenségéért és 
a polgárosodásért harcoltunk.

Egy közigazgatási bizottsági gyűlés
Pécs sz. kir. városának közigazgatási 

bizottsága január 11-én tarlá meg rendes 
havi ülését, melynek folyamában felmerült 
összeférhetlenségek meggyőzték a bizott
mány tagjait általában nem csak a tör
vény kiáltó hiányairól, de valóban az egész 
intézmény tarthatlanságáról is, mely meg
győződésnek több bizottsági tag nyilván 
kifejezést adott, nem találkozván egy hang 
sem a halva született intézmény és hibás 
törvény védelmére.

Az előadó bizottsági tagok sorra elő
terjesztők a múlt negyedévi időszakra ál
talános jelentésüket, Ezek között a polgár- 
mesteri jelentés szerint a temérdek pince- 
törés és tolvajlás, sőt egy hegypásztor 
agyonütése által megingatott közbiztonság 
helyreállítása végett a tanács megkeresvé- 
nyére a katonai hatóság a szőllőktt is meg
kerülő éjjeli őrjáratokra 30 katonát adott 
rendelkezésre. Radócsay szidja hozta, hogv 
a korcsmáknak reggelig nyitvatartásii 
okozza a városi rendőrség felvigyázatáuak 
elégteleuségét, ezen ügy szabályzását sür
geti, azoubau noha a bizottsági tagok oszt
ják véleményét, minthogy mégis a bi
zottságnak nincs rendelkezési illetékessége

a rendőri szabályokra vonatkozólag, ha
tározat hozatalába ez, irányban nem bo- 
csájtkozott. — A polgármesteri előterjesz
tésének egy másik pontja szükségesnek 
találja, hogy a jegyzők szám i egy másod 
aljegyzői állomás ren Iszeresitésével szip ■>- 
ritassék. Ez irányban indítványt tesz k i 
den Ji János b. t. mely óla megy, hogy 
a városi bizottsági közgyűlés felhivassék 
egy másod aljegyzői állomás szervezésére. 
Ezen inditváuyt ellenzi liikseh E nil b. t. 
nem esak azért, mert ha a munkaerő 
szaporítása valóban szükséges, azt a t inács 
a közgyűlésnél a k. b. közvetítése nélkül 
is kieszközölheti, hanem azért is, mert a 
szaporítást tettleg feleslegesnek tartja ad
dig, mig a tapasztalás szerint oly bőszavu, 
hosszad alul is eliutézé-eket olva-.nk, in:- 
lyek egy bármid résznyi terjedelemnél 
szibatosan fogaim izlutók lettek volna, 
aj ánlja a szabatos rövidséget. Fórster Béla 
h. t. Ridenich indítványa mellett Bubreg 
Antal ellene nyilatkozik, m'g végre polgár
mester nvilatkoz ita folytán a b aj oka más
utt lévén kéréséü l í, elejtetett a jegyző sza
porítási indítvány.

Hosszabb érdekes vitára adott alkal
mit azon pénzügyminiszteri rendelet, mely 
a közvetlen és bélyegilletékek hátralékai
nak behajtása eránt aditváa ki, sürgőssége 
miatt főispán ur által előlegeseu eliutéz- 
tetett. Tudva lévőleg ezen hátralékok, me
lyek összege határozottan tudva nineseu, 
de hozzávetőleg hatvanezer forintra tétet
nek legnagyobb valószínűséggel * j 0 részben 
elévültek és beszedhetlenek a maradék 
pedig helytelenül lévén kivetve felszólalás 
és felfolyamod ás alatt áll, az is tudva 
van az előzményekből, hogy a városi ha
tóság a beszedhetlenek kimutatását a be- 
szedhetlenség igazolásával annak idején 
mindig áttette a kir. péiizügyigazgatóság- 
hoz, hol azonban soha elintézést nem nyer
tek s leírásuk következetesen m •gcagad- 
tatik, inig a városi hatóság újra és újra 
ezen beszedhetlenségek beszedése végett 
ostromoltatik. — Most a pénzügyminiszter 
azt rendeli, hogy ezen hátralékok besze
désére annyi adóvégrehajtó, a mennyi kell, 
újra alkalmaztassák, az ezek díjazására 
fordítandó költség fedezetére kijeidé azon 
végrehajtási költséget, mely az illetékek 
végrehajtási beszedésével együtt befolyni 
fog. A tanács noha alig van remény ahoz. 
hogy ezen hátralékok lói kis összeg végre
hajtható lesz, noha már az adóvégrehaj
tási munkaerő szaporítására a rendőrség
től egy fogalmazót oda beosztott s noha 
már eddig is éveukiut 1247 forintul többet 
költ az adóvégrehajtásra, mint men.iyi 
megtéri étik, még is azt javasolja, hogy 
ismét két végrehajtó 1 frt 50 kr. napidij- 
jal alkalmaztassák az illetékek behajtására.

Radenich b. t. nem járul szavazatával 
althoz, hogy beszedhetem, vagy elévült ille
tékek beszedésének kísérletére a varos kö
zönsége terheltessék, nem ahoz, hogy oly 
illetékeket, melyek még jogilag megálla
pítva uiiieseuek, melyek felszóllalás, fel
folyamodás alatt áíianak) végrehajtasson, 
— minthogy pedig a k. i. bizottsági in
tézmény oly szörny szülőt i, melynek feladata 
keresztül vitelében különösen a kér. pénz- 
ugyigazgatóság ellenében uiues rendelke
zési hatósága, és igy sem a kimutatott be
szedhetlenségek leírására, sem a beadott 
tengernyi felszúilalások elintézésére nem 
kényszerítheti, az ő meggyőződése szerint 
elő kell venni ismét a passiv ellentállás 
módját, mely már más időben is jó ered
ményű volt. — Fórster indítványozza a 
rendelet végrehajtását, és egyúttal felíra
tott a péuzügymiuiszteriu nlioz, melyben a 
sérelmek tüzetesen kilépessenek, és csak 
akkor, ha a minisztérium a sérelmek or
voslását megtagadná, — ad ja vissza a vá
ros az adóvégrehajtást az ailam közegei
nek kezeibe. Még többen szóltak e tárgy
hoz egyhangúlag kifejezvén megütközésü
ket a közönségnek ily méltatlan zaklatása 
ellen, mig végre a többség Fórster indít
ványát elfogadta.

A rendőrségi személyzetre vonatkozó
lag polgármester azon szóbeli felvilágosító 
jelentését teszi, hogy a hivatalától felfüg
gesztett albiztos ügyében 12 tanút h,Uga
tott ki, mire a vádlott saját védelmére egy 
sereg más tanúra hivatkozott, ezeket is 
kihallgatni kellett, ez okozta, hogy ezeu 
fegyelmi ügy még elintézve, és az albiz- 
tosi állomás betöltve nincsen, — ezen ál
lomás végleges betöltésére lesz alkalmatos 
jelentkező, de ideigiencs elvállalására al
kalmas jót jellemű egyén nem h ijlaudó.

következett az adúfelügyelő jelentése, 
mely a beszedett és hátralékos adó és il
letékek statistikai adatait magában fog
lalván, tudomásul vétetett. — A k. állam- 
mérnöki jelentés kiemeli, hogy a városi 
utcai kőburkolat, és a makademirozott utak 
nincsenek kielégítő állapotban, nem tartal
maz azonban orvoslási javaslatot, ezért fél
sz Jii ti R idoc; ly b t. és tenató intézke
dési kivan, hogy a uéinetUrög- pécsi or-



szúg it, n,‘in külömben a siklósi vámháztól 
a kőhidig terjedő útszakasz járható álla- 
potha tétessék. E tárgyban ismét nem ho
zatott határozat, mert a törvényből nem 
lehet kibefüzni: váljon erre illetékes e a 
k. i. bizottság? azzal biztatták tehát indít
ványozót, hogy mint városi képviselő a 
legközelebbi közgyűlésre terjesszen be in
dítványt. Városi tiszti ügyész, árvaszéki 
elnök, a kir. tanfelügyelő, kir. ügyész, kir. 
posta és táviradai gondnok, úgy városi 
főorvos jelentései tudomásul vétettek. — 
Kir. ügyész jelentése szerint: a kir. tör
vényszék börtöneiben a múlt évnegyedben 
együtt volt rabok legnagyobb száma volt 
l'.'>. legkissebb 152. Ezek közt a még jog- 
erejiileg elitéletien és vizsgálat alattiak leg
nagyobb száma: 69, legkissebb 50.

Egy fellebbezett rendőri ügyet a bel
ügyminiszter illetékes elintézés végett le
küldött a k. i. bizottsághoz, itt ismét fel
merült a kérdés: váljon van-e rendőri ügyek
ben t liilbirálati illetékessége, mert ilyest 
a törvényiről kiolvasni nem lehet? — A 
tárgy elintézetlen maradt. — Végül tár
gyaltatok főorvosi javaslat a prostitutió 
szabályzása tárgyában. Szóltak többen e 
kényes tárgyban, melynek kezelése körül 
tapintatlan rendőri közegek jóvá sohasem 
lehető sérelmeket okozhatnak, inig viszont 
a szigorú felügyelet hiányában az alsó nép- 
osr.táíyiiak elerkölestelencdése óriási lép
tekkel halad annak elsatnyulásával együtt.

A javaslat kiadatik a városi tanácsnak 
intézkedés végett.

Mohács, 1877. január 5).
Folyó hó 6-án nőegyletüiiknck rendes 

évi tisztújító közgyűlése volt. 12<l rendes 
tag közül eljött 7 az az: hét — miként 
rend s ;n máskor is — és a két jegyző.

Valóban szomorú bizonysága ez azon 
rendkívüli közönynek, melylyel nálunk ezen 
jótékony egylet találkozik, l ton, útfélen 
korba jak, hogy semmit se tesz, hogy a 
pénzt baba való ságokra pazarolja és ime! 
ui k> r közgyűlése van, mikor mindenkinek 
alka! na lenne az egylet működését meg
bírálni, észrevételeit megtenni, a netáni 
rósz vezetést megróni és az igazi üdvözítő 
utat m gmutatni, akkor alig jön össze fél 
annyi, mint a menynyiből esak a működő 
vála-zimáuy kikerül! . .

Ha tehát vannak, kik megrovást ér
demelnek, — a mint csakugyan vannak 
is, úgy ezek bizonyosan nem azok. kik 
az egylet ügyeit a lefolyt évben is csupán 
a jótékonyeél iránti ImzgWigból vezették 
és azért fáradoztak : de azok, kik a nemes 
eél iránt nemcsak közönyösek és valóban 
sí minit se eselekesznek. hanem még azokat 
ócsárolják, kiknek önzéstelen törekvése 
iránt pedig az egész közönségnek bálával 
kellene lennie.

Mit tett a lefolyt évben a nőegylet 
nevében a megbízott választmány?

Miután a tagdíjakból legíelebb esak 
valami 13') írt jövedelemre számíthatott, 
a jövedelem fele pedig az alapszabályok 
s/eiiut evenként a tőkéhez csatolandó és 
igy alig jutott volna 60—70 ft rendelke
zi sére. holott még a haldokló óvoda életét 
is óhajtotta volna tentartani: táncvigalmat 
tombolát és műkedvelői előadást rendezvén, 
külön 2 'Mi ft. tiszta jövedelmet szerzett 
az egyletnek, úgy hogy ebből — a tag
d íjak  megérintése nélkül — 110 ftot jut
tathatott az óvodai lakbérre, sőt pár kr. 
híján 100 ftot részint a szegények közt, 
részint a szegény iskolásgyermekek köny
veire kioszthatott. Es ez tagadbatlanul 
csakis a nőegyleti intézmény és különösen 
a közreműködő választmány érdeme, mely
nek iparkodása nélkül a kimutatott ered
mény felét se lehetett volna elérni. Ez te
hát nem ócsárlást, hanem elismerést ér 
deniel.

Némelyek még azt is szeretik szem- 
reliányni, hogy az egyletnek tőkéje van 
a takarékpénztárban elhelyezve, igy kiált
ván fel: hány szegényt lehetne azon heverő 
pénzből segélyezni! . .

Ezeknek én azt mondom, hogy ők 
csak mára gondolnak, de már holnapra 
nem. Vzon 2000 ft. oly könnyen és oly 
hamar elpárologua, hogy észre se ven mik: 
annak nem sokára nyomai és alig látsza
nálak : néhány hónapra enyhítenék
ugyan kissé szegényeink fogyatkozásait, 
de többet nem érnénk e l; liánéin veszte
nénk igen sokat, miután elvesztenék azon 
alapot, mely folyvást növekedvén néhány 
év alatt oly tekintélyessé euHkedhetik, 
melyből folyton jótékonyságot árasztó in
tézmények létesülhetnek.

Hogy többet ne említsek; az elhagyott 
gyermekeknek, kiknek még egész éltük 
előttük áll, még nagyobb szükségük lenne

T  A R C  A*
, & .  Az é»»z.*)

L  áttad tombolni a vihar csatáját 
' y  Amint az égen zúgva átrohant 
y S hogy lezuhintá villámbuzogányát 

Mig irtózattal reszketed alant;
\ agy künn a tengert véle bősz tusában 
Amint mély keblét az fölszakgatá 
8 hullámot hányt az égre fájdalmában 
Hogy a vihar tűzét eloltaná ?!

Mi rejlik ott a föld örök szivében, 
Hogy néha vad robajjal fölszakad ? 
Izzó hamut szór szerteszét a légben,

*1 K költeményt szerző a pécsi jo^akademia ol- 
vas'ikureuek 1H77. jan- 5 én tartott hangversenyen 
mint prologot olvasta fel.

a társadalom támogatására, mint azon 
többnyire öreg szegényeknek, kik éltük 
alkonyán állnak s kik a jobbmódu csa
ládokhoz eljárogatva, igy is rokonszenve
sen támogatathatnak. . .

A uőegyletnek nem csupán az a célja, 
hogy épen a mai szegénységet gyámoiitsa, 
hanem még fontosabb, sőt áldásosabb fel
adata is az, hogy a jövő, tán még na
gyobb elszegényedésnek még csirájában 
elejét vegye. . .  .

Ezen tekintetből vanuak már az alap
szabályok úgy alkotva, hogy az évi jö
vedelem fele folyton az alaptőkéhez csa- 
toltassék. Nyugodjunk meg azért az előre
látó bölcs intézkedésben, pártfogoljuk an
nak szellemét s a nőegyletet, melynek tüze 
a kezdetbeni hirtelen fellángolása óta úgy 
is csak oly lanyhán ég, önzéstelen fára
dozásaiban rokonszenvlinkkel támogassuk !

A 9 tagú közgyűlés (mely csekély 
számánál fogva szigorúan véve nem is 
lenne illetékes; mi azonban máskor is igy 
volt), egy fontos határozatot is hozott: mi
után ugyanis a nőegylet az óvoda fentar- 
tása — és hiányai miatt sok megtáma
dásnak van kitéve, — elhatározá, hogy 
az óvodát továbbra nem tartja fen; — 
azonban, ha netán valami újonnan szö
vetkezendő testület egy másikat állíttat fel, 
— úgy azt évenként 100 ftig táinogatandja.

Tehát csak rajta! mozogjanak má
sok is !

Egyletünk tőkéje jelenleg valami 2300 
ft 7°/« kamaton.

S e r l i  S á n d o r , 
____  egyleti jegyző.

Különfélék
— Meghívás. A „pécsi ianitóegyld“ 

választmánya f. é. január hó 17-én dél
után 3 órakor a belvárosi községi népis
kola irodahelyiségében gyűlést tart, m dyre 
a választmányi tagok ezennel tisztelettel 
meghivatnak. Kelt Pécsett, 1S77. január 
hó 9-én. Warga Ferencz, egyleti elnök.

— A hatóságokhoz egy belügyminisz
teri körirat érkezett, melynél fogva felelős
ség terhe alatt utasitandók a pénzintézetek, 
hogy a náluk bemutatott hamis pénzjegye
ket a beszolgáltató fél nevének és lakhe
lyének megjelölése mellett a legközelebbi 
bíróság vagy királyi-ügyészséghez azon
nal megküldjék.

— Halálozás. Zsolnay Miklósné szül. 
Ballay Teréz f. hó 9-én tüdőszélhüdés kö
vetkeztében, életének 70-ik évében jobb
létre szenderült. Ugyancsak 9-én Mendlik 
János nyugalmazott tanító (belv. plébá
nosunk édes atya) is meghalt életének 85. 
évében, végelgyengülés következtében. Béke 
poraikra!

— Időjárásunk kétségbeejtő tavaszias. 
A nap oly erősen süt, hogy a téli ruhák 
kezdenek eltünedezni. A fák is kezdik el
feledni, hogy még csak a tél elején va
gyunk s kezdik rügyeiket ugyancsak haj
tani kifelé. Vannak fák, melyek már leve
lezésbe indultak. (Öreg emberektől halljuk, 
hogy 1845-ben a mostanihoz hasonló idő
járás volt s február havában valamennyi 
fa virágzásban állott; március havában 
[ledig rájött a kemény fagy és — nem 
lett egy szem gyümölcs. Ha időjárásunk 
a jövő hóig hidegre nem változik, mi is 
fölhokrétázhatjuk gomblyukainkat virág
gal, minek az lesz természetes következ
ménye, hogy — gyümölcsöt aztán nem 
fogunk enni. Szó ami szó: a természet 
egy idő óta kijött normális állapotából.

— A pécsi jogakadémiui ifjúság által 
saját olvasókörük javára a színházban 
rendezett hangverseny és műkedvelői elő
adás a legvérmesebb várakozásokat is 
kielégítette, úgy hogy e helyütt is kifeje
zést kell adnunk a több oldalról jött azon 
nyilatkozatnak, miszerint a hangverseny és 
műkedvelői előadás egyike a legsikerülteb
beknek, melyeket itt Pécsett láttak. A di
cséret nagy részét mindenek előtt a nő- 
dalegyletet illeti úgy a közre működése ál
tal tanúsított szives készsége, mint meglepő 
sikerrel előadott dalaiért. Jeszenszky Sa
rolta k. a. magánéneke és a pécsi dalárda 
közreműködéséről ugyanezt mondhatjuk. A 
műkedvelői előadás tárgyát képezett „Nőm 
szolgája" cirnü vígjáték C'sigaházy és Fol- 
linus kisasszonyok jeles közreműködésével 
szabatosan és élénken folyt le. A műked
velő szereplők: Hauer H. Egri B. és Kauf- 
mann J. ügyesen s úgyszólván színpadi 
otthonossággal játszottak. — Záray K. já
téka és Kenedi ÍJ. prológjáról való bővebb 
megeniléKezést tiltja azon benső viszony, 
melyben az illető urak lapunkkal vannak. 
Egyébiránt K. ur prologját mai számunk 
hozza. Végül még elismeréssel kell s ;«>1- 
nunk lláth Zsiguioiiil gyönyörűen előadott

Olvadt sziklákkal gyilkol, gyújtogat; 
Megrázza lenn a tenger mély nyugalmát 
S a fölvert hullám égig tornyosul, 
Megrázza fönn a bércek birodalmát 
S a büszke szikla csöndes völgybe hull.

Honnét az erdők rengeteg világa,
A dús tenyészet órjás fák alatt? 
Evezrek éltét zárva él magába,
Mely folytouújul s mindig egy marad; 
Csodás virágok keble nyílik ottan 
S az édes illat mindent átölel, 
Aranytollas madár a lombozatban ;
0, hol vévé a dalt, mit énekel ?!

Ott künn a forró délnek pusztaságán 
A fölséges állatkirály lakik,
Palástul dús aranysörénye vállán,
Ha szól, meghallják messze tájakig. 
Sűrű bozótok kúcznlt regekében

magándalai és Hauer Hugó által eljátszott 
zongora és cimbalom kíséretről. Mindketten 
tehetséges zeueértőkkéut mutatták he ma
gukat. Miudeu egyes szereplőt s a két da
lárdát a nagyszámú közönség sűrű tapsok
kal tüntette ki, mely tapsviharból egy jó 
rész azonban egy fel nem lépett „szerep
lőnek* is szólt s ez Krasznay Miklós jog
hallgató volt, a rendező bizottság elnöke, 
kinek fárailliatlau buzgalma folytán uagy 
érdeme volt a hangverseny és műkedve
lői előadás sikerülesében. A tiszta jöve
delem 146 frt 44 kr. volt. Jogászaink — 
mint haljuk — felbátorítva e siker által, 
Imsvét hetére ismét terveznek egy ilyen 
előadást.

— A városi zenekar ügyei — fárad- 
hatlan buzgoságu igazgatójaValentin urnák 
igyekezete ellenére is — nem a legjobb 
lábon állanak. E válságos állapotot itt is 
a közönség fásult közönye okozza, a 
mennyiben sokan kilépni szándékoznak a 
zenepartoló egylet sorából. Valóban, ha 
meggondol juk, bogy úgy sem eléggé élé ik 
társas életüuk e zenekar nélkül nagy der
medést szenvedne, s hogy úgy a színházi 
társulat, miut a dalárda működése uagy 
fenakadást szenvedne, akkor nem győz
zük eléggé hangoztatni e zenekar szük
ségességét. Igaz, egy időben mi is sokban 
ellene voltunk a zenekarnak a körében 
tapasztalt rendetlenségek és hanyagság 
miatt, most azonban mindez in igváltozott 
s igy a pártolásra kétszeresen érdemes. 
Városunk jó hírneve érdekében vegye ezt 
tudomásul a nagy közönség s főleg a ze
nepártoló egylet ingadozó, közönyös tagjai.

— Ilymcnhir. Fényes esküvő volt e 
hó 7-én Siklóson. Ugyanis Karay Lajos 
oltárhoz vezette Antal Pál siklósi szolga- 
biró urnák bájos és művelt lelkii leányát 
Marit. Hosszantartó, zavartalan boldogsá
got kívánunk az ifjú pár szép frigyére! 
A nasznagyi tisztet Jeszenszky alispán ur 
teljesítette. Az esküvési szertartást a nagy
számú vendégek vig mulatozása követte.

- A képviselöház elnöke tapasztal
ján , hogy magánosok igen sokszor posta 
utjáu egyenesen a képviselőkázhoz küldik 
kérvényeiket, szükségesnek tartja az ille
tőknek figyelmébe ajánlani a házszabá
lyok következő szakaszát: „169. §. Kér
vényt a házhoz benyújtani csak a ház 
valamely tagjának közvetítésével lehet. A 
törvényhatóságok kérvényét és fölterjesz
tései azonban követlenül a ház elnökéhez 
intézendők. Az elnökhez bemutatása vé
gett átadandó kérvényre az illető képvi
selő mindig sajátkezűkig Írja fői nevét, 
mely téuy a benyújtó képviselőuek fele
lősségét jelzi azért, hogy a kérvény az 
alkotmányt, törvényt, a ház tekintélyét 
vagy a közerkölcsiséget sértő kifejezése
ket nem tartalmaz.

— Az egyetemi ifjúság által Abdul- 
Kerimnek, a török fővezérnek nyújtandó 
diszkard elkészülvén, az ifjúság küldött
sége, melyhez a vidéki akadémiák képvi
selői csatlakoztak, útnak indulhatott. A 
kard pengéje damask acél, s Mária Terézia 
idejéből való; körülbelül két és fél ujjnyi 
széles. Egyik lapján, a markolat alatta 
dombon a kettős kereszt látható, alatti 
e felirattal: „Deus, exercituum Pellator 
fortissime, esto mecum". Másik lapján 
Magyarország védasszonya e felirattal: 
„Maria, mater Dei, l’atroua Hungáriáé, 
suli tuum Praesidium confugio". A penge 
liátulsó lapján aranyozott hetükkel e sza
vak: „A magyar ifjúság Alidul Kerimnek, 
a djunisi győzőnek 1876". A kard mar
kolata elefántcsont, vége aranynyal fog
lalva, s a felső lapon aranyvésetben a ma
gyar és török címer, melyeket a Duna 
választ szét és egy magyar és török kéz 
átkulcsolva. A kard hüvelye vörös bársony; 
ezüst foglalat futja végig két oldalán, mely 
alólöt ujjnyi magasságú foglalatban vég 
ződik. Három helyütt három aranynyal 
bevont esik vonul keresztben át a hüvelyen, 
összekapcsolván a két oldal-foglalatot. Á 
hüvely külső oldalán I. és II. Rákócy és 
Bethlen aranyból készült képei láthatók. 
Az alsó ezüst foglalaton egy török és ma
gyar fog egymással kezet. A foglalat alsó 
végét 24 aranyból készült sárkány futja 
be. A csinosan készült feliér és kék díszí
tésű vánkost, melyen a kard át fog nyuj- 
tatni, Izsó özvegye készité. Az ajándékok 
ki voltak állítva két napig, s nagysoka- 
ságu közönség nézte meg. A küldöttség 
január 4-én indult utuak, s úgy a budai 
indóháznál, miut a vidéki állomásokon a 
közönség rokouszeuve gyakran kitüutette. 
Január 6-án történt Triesztben a hajóra 
szállás, ott a szláv lakosság ellenszenvét 
mutatta, a rendőrség pedig különös meg
figyeléssel tüntette ki.

— A magyar állam hadikészülődései. 
Januárius 8-dikára készen kell lenni a ka-

A pompás tigris üt biztos tanyát,
Az ős mocsárnak sáros tengerében 
Milyen sok élet! mily csodás világ!

Erő pezsdűl ez alkotott világban, 
Minden parányban szent erő dagad, 
Erő a földnek megtiport porában,
Ott fönn a légben s lenn a föld alatt. 
Az ajk imára nyílik föl magától,!
A kéz imázva összezárkozik,
A szív nehéz lesz mély csodálatától 
És meghajól a büszke térd, — porig !

S a természet hatalmas alkotását 
Forrón szeretve lengi át az ész; 
Ráhinti mély szerelme fénysugárát 
S az é rze lem  tündöklő fénybe vész; 
Végigröpűl a földön, óceánon,
Leszáll a földbe, tenger mélyibe,

tonaság szállítására szükséges vasúti ko
csiknak, a miért is a vasúti kocsi-gyárak
ban nagv erővel foly a munka. A vas
utakon már láthatni is fehér és vörös kocz- 
kával jelölt kocsikat. A vörös kockával 
jelöltek a legénység szállítására, a fehér- 
kockával jelöltek [ledig a sebesültek szá
mára vanuak berendezve, midőn is a fehér 
kockára rá lesz festve a vörös kereszt. 
Meg vau téve minden intézkedés, hogy a 
kijelölendő pontra 24 óra alatt annyi ko
csit vontassanak az egyes társulatok, a- 
mennyi szükséges leeud. Több megyéber 
12 vagy több lovas legény áll az alispá 
nők rendelkezése alatt, hogy mozgósítás 
esetében a rendeleteket azonnal széthord
hassák. — Hogy a vasuti menetek össze
vágjanak, az ország összes vasutainak órái 
ismét a budapesti óra szerint igazittattak. 
A budapesti katonai sütödékben naponta 
14.000 kétszersült (zwieback) készül. A 
felvidéki vasgyárak egyre másra gyártják 
az Uchátius ágyukhoz szükséges Urlüve- 
gek '.t. Az erdélyi szorosok, melyek Ro
mánia felől leginkább lennének teuyegetve, 
tömve vanuak katonasággal.

— Az országos „Eötvös alap“ gyűjtő 
bizottsága felkéri mindazokat, kikhez gyütő 
iveket küldött, hogy gyűjtéseiket és ha 
nem gyűjtöttek volna is, a gyűjtő iveket az 
alap pénztárnokához (:Őrf£y János igazgató 
úrhoz: Budapest VIII ősz-utca:) beküidjék.

— Beküldött gyászjelentés szerint Szép 
Géza-né születet Bigay Hildegard folyó hó
3- án Mágocson élte 19-ik évében tüdővész
ben elhunyt. — Itj. Réder Vilmos közjegyző 
jelölt f. é. jan. 10-én 25 éves korában 
hunyt el Szcutlőrineen. Béke lebegjen ham
vaik felett!

— A gyermekek iskoláztatása a köz- 
müvekben. A rajz már csaknem mindenütt 
a kötelező tantárgyak közé tartozik, tniu 
tán a tanférfiak belátták, hogy ez minden 
életviszonyban és életpályáu elkeriilli tle- 
uiil szükséges. Dániában e tekintetben még 
tovább mentek, miután az ottan a tanulók 
ezenkívül miudeuuemii kézművekben is 
nyernek oktatást. Kopenhágában a hét éven 
felüli gyermekek a hét három estéjéu a 
varrás, esztergályozás, stb. mesterségben 
nyernek oktatást, mely gyakorlati órákon 
a gyermekek valódi gyönyörrel verse
nyeznek egymással, s ugyszólva játszva 
tanulnak meg valamely mesterséget, s 
anyagi gondok ellen teljesen biztosítva 
lépnek az élet pályájára. A tizennégy éves 
fiú mellesleg kész mesteremberré van ké
pezve a lánygyermek pedig ugyanazon 
korban, a nő minden házi teendőiben ala
pos oktatásban részesült. A dánok által 
adott ezen példa, valóban utánzásra érdemes.

— Vihar és földrengés. Bregenzbnl 
jelentik táviratilag, hogy jan. 5-én egész 
napon iszonyú szélvész dühöngött i dél és 
délnyugoti,) mely az egész Raj na-völgy ben 
lévő házak tetőit lesodorta; a lindaui át
kelő gőzös-fussachi partokhoz dobatott; a 
légmérseklet 16 Cél. hágott, A juden 
burgi felső stájer országban fekvő meteo
rológiai luegtigyelő állásról jelentik : január
4- én reggel 4 óra 38 perekor: itt rövid 
ideig tartó, de erős földrengés és/.leltetett 
robajtól kisérve.

— A pécsi nőegylet saját egylete ja
vára f. évi január hó 15-én azaz liétfőn a 
színházi helyiségben egy jelmez-álarcos 
bált rendezend. Jegyek előre válthatók f. 
hó 14-étől kezdve Erreth Emília úrnőnél 
(Molnár-utca 4. sz. a.) Valentin Károly 
könyvkereskedő; Kaufmann József arany
műves; Höhm Félix, Kovácaics Károly ke
reskedő uraknál s a bálnapján este a pénz
tárnál. Helyek-ára: Alsó-páholy 10 frt., 
felső-páholy 8 frt., belépti-dij 1 frt., este 
a pénztárnál 1 Irt. 20 kr., karzati zárt
szék 60 kr., karzat 40 kr.

— Az élelmi szerek felett gyakorlandő 
rendőri felügyelet tárgyában kiadott bel
ügyminiszteri szabályrendelet kapcsában 
idején találjuk felhívni a rendőrség figyel
mét ama már majdnem köztudomású, de 
azért vétkes hanyagsággal elnézett vissza
élés és csalásra, mely egy főélelmi cikkel 
a sertvészsirral Űzetik, mely némely lelki
ismeretlen csaló által gyps és víznek be
keverése által hamisitatva és súlyában úgy 
mint térfogatában tetemesen megbővitve 
árusitatik el olykép, hogy ezen hamisítás 
a vevő nem szakértő közönség előtt alig 
ismerhető fel. Bedig száz ezerekre megy 
fel a csalás összege ezen egyetlen cikknél.

— Rögtönitelő bíráskodási eljárás fo
ganatba vételét egy évi időre rendelte el 
a bel- és igazságügyi minisztérium Somogy 
megye területére rablók, rablógyilkosok 
és ezek bűnrészeseire nézve. — Somogy 
megye közgyűlésén elhatároztatott a rab
lók elfogatására nagyobb dijjak kitűzése 
és 500 katona kirendelésének kérvényc- 
zése. (Jó lesz most vigyázni megyénk éj-

Végigröpííl a szép azurvilágon 
Honnan csak csillagfény mosolyg ide.
S az ésr. egy végtelen tükörbe nézett, 
Örök tu d á s  tárult föl ott elé;
A szépben ott önféuysugára égett,
A nagyban önhatalmát ismeré.
Csodásb ő mint az ősmocsár lakója, 
Erősebb miut a vérengző vadak, 
Fünségesb mint a sir uralkodója 
Mert hogyha szól, a trónok omlanak.
Mélyebb az ész az ősi rengetegnél, —■ 
Dalt és virágot hő képzelme ad, —
S szörnyűbb a szikláthányó tüzhe-

gyeknél
Ha izzó gondolatja fölriad.
Láttad villámát künn a harcmezükön?! 
Dörgésétől a szív úgy elszorult; 
Népek hulláma zúgott lenn a földön 
S az égre sűrű füstfelhő vonult 1

szak nyugati járásaiban, mert az akasztófa 
jeleltek most majd erre veszik utjokat.)

— Orgyilkosságok. Kiss Sándor 2r, 
éves reál tauár Sümegben 1876. december 
23 án reggel */4 10 órakor méreg által 
véget vetett reményteljes életének. Tanul
mányait Budapesten a műegyetemen vé
gezvén, e pályán már ötödik éve szép si
kerrel mint természetrajz és vegytan ta 
nára működött. Hir szerint a szerencsétlen 
amerikai párbaj áldozata. D ö m ö tö r J á 
nos pestmegyei (előbb tolna-baranyaine- 
gyei) tanfelügyelő felakasztotta magát. — 
Állítólag hypochoudriábau szenvedett.

— A so nagyi, pandúrok gyakorolják 
magukat a finánc nemes mesterségében. 
Mikéből szállított három kocsi szűz do
hányt fogtak el, a szállítók megugrottak, 
kocsi és lovak elárvereztettek és természe
tesen a vitéz dohány foglárok osztozkod
nak a koncon. Ez már nem az első eset. 
(Azért is szaporodnak Somogybán a rab
bik, mert a pandúrok dohány után járnak, 
ez nem oly veszedelmes és haszonnal is jár.

— Szegzárdon a nöegylet Sylvcszter 
estvére karton-bált rendezett, mely arról 
lett nevezetes, hogy egy figyelmes vizs
gáló ezen bálban nagy nehezen egyetlen egy 
karton ruhát tudott felfedezni.

— Szédelgések. H.-M. Vásárhelyen 
sok olaj nyomatú képet árvereztek a zá
logházban. Néhány fiatal gavallér ezen 
képeket havi részlet fizetésre reudelte meg, 
a miut megérkeztek betették a zálogházba, 
felvettek egy-egy képre 15—29 ttot, míg 
ők alig ;> Irtot fizettek reá. minthogy va
gyontalanok e jómadarak rajtuk a képek 
árát megvenni uem lellet. — Náluuk már 
iizték e szédelgést varrógépekkel. Bizony 
jó volna e mikvirágokuas egy dologliáz"

— Felfordult világot jeleznek a med
vék őshazájából 1 Iroszországból; ott a 
hőmérő 48 óra alatt 217/,0 fokkal válto
zott, 48 óra alatt ott csak 4/10 foknyi, mig 
Budapesten 13/I0 foknyi hideg volt jan, 

9-én tehát majd egy fokkal hidegebb.
— A béke jelei. A bécsi fegyvergyár 

meguagyobbittatott, a muukások száma 
2200-ra és a napi munkaórák száma tíz
ről 12-re sőt az ágyuöutésuél 14-re emel
tetett. Márciusra az összes osztrák magyar 
tüzérség fel lesz szerelve. Eddigelé 469090 
ágyú golyó van készeu. A lőpormalom 
Steinbau, Laibacli mellett a legnagyobb 
erőfeszítéssel dolgozik. Ép oly buzgalom
mal működik a tüzérségi laboratórium 
Wiener-Neustadt mellett a lökészletek 
gyártásán. Az érdem Uchátius tábornoké, 
ki az egész muukát személysen vezeti.

— A török sebesültek részére tíyörkö 
Ferenc bicsérdi körjegyző ur az általa 
gyűjtött 26 forintot szerKesztőségiiukliez 
beküldvéu ez összeget a török sebesülte
ket segélyző bizottságnak Budapestre kül- 
döttüK. Ezen üszvegbez járultak: Bak An
tal bagotai lakos 10 kr., Kacsar Ferenc 
10 kr., kis Gonda Ferenc 10 kr., Czecze 
József 5 kr., Kary József 20 kr., Kasza 
József 10 kr., kis Farkas Uéter szt.-királyi 
lakos 10 kr. Máiér József 29 kr., Banka 
Mihály 30 kr., Banka István 10 kr., Gye- 
nis János 10 kr., ifjú Gonda Ferenc 20 kr., 
alsó Csóka József 10 kr., ifjú Banka Jó
zsef 10 kr., Karancsi Ferenc 25 kr., Tóth 
György 10 kr., Banka János 10 kr. ba
gotai lakósok. Képpel György 10 kr., Ki
rály János 10 kr., Lőrinc György 10 kr., 
Sebők József 10 kr., Kenyeres Antal. 5 
kr., Krausz Mór 20 kr., Koller Antalné 5 
kr., Fakó Bál 5 kr., Hegedűs János 20 
kr., Meszes János 10 kr., Dani János. 10 
kr., Kovács Márton 10 kr., Orbán József 
10 kr., Mészáros József 10 kr., Kenyeres 
József 10 kr., öreg Mészáros József 10 
kr., velini lakósok. Vörös János 5 kr. Lő
rinc János 5 kr., Kovács István 5 kr., Tóth 
Ferenc 10 kr., Grüuliu. Márton 10 kr., 
Vörös József 10 kr., Fakó András 6 kr., 
Gergely János 4 kr., Szolga József 5 kr., 
Bap Márton 10 kr., Mészáros Józsdué 10 
kr., Mészáros Máté 35 kr., varjasi lako
sok. Itju Vörös Ferenc 1 frt., Benkő Ta
más 1 frt., Visoutai József 5 frt. rugásdi 
lakósok. Dernár Frigyes 80 kr., \\ olilmutli 
Gyula 40 kr., Komáromi Károly 40 kr., 
Mosonyi Géza 20 kr. pécsi lakósok. Heuf- 
ner Lajos oszrói lakos 20 kr. Kérdi La
jos baksai lakós 20 kr. Marosy Ignác he
lyestül lakós 20 kr. Máthé Ödön 1 frt., 
N. N. 50 kr. szt.-lőrinci lakósok. Kohárits 
József meeskei lakós 50 kr. Falkenbeim 
F. szt.-lőrinci lakós 50 kr. Sznopek Ignác 
görcsönyi lakós 20 kr. lleindlhofer N. 50 
kr., Gautner A. 10 kr., N. N. 20 kr., 
Horvát Gyula 30 kr., Stirliug Antal 30 
kr. pécsi lakósok. Bálovich Bál 1 frt., Bux 
Jakab 1 frt., Kovács Józset 1 frt., Pitz 
Oyörgy 1 frt., Györkő Fereuc 2 frt 49 kr.

Az ész világa szent és végketetleu, 
Nagyobb ő, mint a legnagyobb király; 
Országa boldog és megmérhetetlen, 
Nyugodni abban a nap soh’ se száll! 
Uralkodó az ész a nagy világon, 
Barancsszavát halld: — eszme, munka

tett! —
S mely túlragyog a földi koronákon. 
Szabadság! —ott van homlokán neved!

0! gyűljetek a szent trón zsámolyához 
Hazámnak bátor, büszke ifjai;
0! gyűljetek lelkes nagy táborához 
Tündöklő zászlaját kibontani! 
Emeljetek szilárd oltárt nevének,
Ká szivetekkel lángot gyújtsatok; 
Emeljetek szilárd oltárt az észnek 
S a nemzetek rá álmélkodva néznek: 
Szabadság! rajta szent tüzed lobog 1 
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biesérdi lakosok. Farkas Péter szt.-királyi 
lakos 1 irt.

— Kimutatás. A >>écsvárosi R.tdol- 
tineum intézetbeli árvák részére karácso
nyi ajándékul hefolyt könyöradoinányok- 
ról. Kovács Zdgmond püspök ő nagyin il- 
tóságától 7 í írt., Anker Hugó kauoaok 5 
frt., Szdf icz Istváu kanonok 40 liter bal), 
2)1 liter dió, 3 zsák burgo lya és 5 frt., 
Zsiukó Istváu kanonok 3 frt., Mendlik 
Ágoston belvárosi plébános 2 frt., Várady 
Gábor 1 frt., Kürmendy Károly karkáp
lán 1 frt., Tallián Károlyné assz. 1 frt., 
Ozv. Jobszt Jozefa assz. 1 frt., Kotzer Ist
váu 1 frt., Hottinan Károly 2 frt., W 'rner 
Ferenc tszéki biró 2 frt., Egy magát meg
nevezni nem akaró vadásztársaság 30 frt., 
Schnekonberger Istváu 2 frt., Dr. Bsntler 
t Időn 1 drb kanavászt, Dr. Sehwarz Fri
gyes 5 frt., I)r. Mocsáry Antal 1 frt., 
Ambrus Szt.-FerencrendU atya 1 frt 5J kr., 
I.ukrics István tszéki biró 5 frt., Beck 
Márton 6 kalapot, 3 sapkát. Brunner heu- 
tes fáj pár kolbászt, Szibertué assz. 1 drb. 
dupla barcbettát, 12 számoló táblát és 8 
olvasókönyvet, Lakitsné assz. 1 drb. bar
cbettát, 3 keszkenyőt, mézesbábot, aszalt
szilvát és többféle játékot. Országimé assz. 
2 inget, 2 nadrágot, 1 mellényt és 2 uyak- 
ravalót. Bcslué assz. lő pár harisnyát. 
Leehrné assz. 1 csomag aszaltszilvát. .Szüli 
papnövendéki igazgató 1 frt., Házankénti 
kéregetés folytán többféle játék, baszuál- 
bató cikkek, cukorka, füge, Szt.-Jánoske- 
nyér, dió, narancs, mézesbáb, aszalt szilva 
és készpénzben 7 frt 43 kr., készpénz ösz- 
szege lói Irt 03 kr. Mely kegyes adomá
nyokért az intézetbeli árvák nevében bá
lás köszönetét nyilvánítja Pécsett 1 77. 
január bő 4-én. Sághy Gyula kórh. gondnok.

— l ’ót névjeyyzéke azon jótevőknek, 
kik a pécsvárosi szegények számára ada
kozások által magukat az 1877. uj évi 
Üdvözlésektől felmentetni óhajtották. (A 
névjegyzék külön jelent meg.) Ocskay An
tal 1 frt., Szikszay 1 frt., Bogyay Pongrác 
1 frt., Pölt Károly 80 kr., Buxics N. 50 
kr., Vésey 50 kr., Dömötör 1 frt.. Mester
ház}- 50 kr., Gundi 20 kr., Gyarmathy 50 
kr., Erreth Xánd. f>0 kr., N. X. 20 kr., 
Koller 20 kr., Szieberth Irma 1 frt., Szie- 
bertb Nándor 1 frt., Percei Miklós főispán 
10 frt., Daliás 1 frt 40 kr., liibay Ferenc 
1 frt., Sehapringer Joaehim. 5 frt.

— Eyy megszökött államfő. Lerilo 
Tejadaról, ki Mexikó elnöke volt, az a hir 
terjedt el, hogy Portirio Diaznak, a lázadó 
tábornoknak került keze ügyébe néhány 
miniszterével együtt. Lerdo Tejada most 
New) orkban van, honnan a mi öreg Euró
pánkba igyekszik. Mexikó elnökségéért 
most Portírió Diaz és az Iglesias főbíró 
versenyeznek.

— Jai>án is civilizálódik! Vámházat 
építettek Japánban, de ugyanekkor az 
építő mester a miniszternek is épített egy 
palotát 80,000 forintért. Egy odavaló nyárs
polgár szintén fölkérte az építészt, hogy 
neki is építsen egy ily palotát, ő is lefizeti 
azért a 80,00*) forintot. Szívesen, — vála
szoló az építész, — de ezt csak ugv tehetem, 
ha ön szintén építtet velem egy vámházat 
a birodalom költségén.

— A léke. A minden órában bekö- 
vetkezhető mozgósításról ira  „Tem. I , /  Az 
ottani vasúti felügyelőség sürgős rende
letet kapott, hogy mutassa ki a kölcsön- 
képen átengedhető mozdonyok számát; — 
meghagyja egyúttal a rendelet, hogy a 
hadi menetrend bármikor leendő életbe
léptetésére a szükséges intézkedések azon
nal tétessenek meg.

— 24000 drb. pipaszár. Ismeretes 
dolog, hogy Nagymartont és vidékét, je
les gyümölcs termelő nép lakja; s hogy az 
egész határ tele van ültetve nemes gyü
mölcsfákkal. Különösen sok meggy- es cse
resznyefa van a márei és nádasdi határban. 
Pár nap óta észlelték már a tulajdonosok, 
hogy Iáikról a legszebb ágak vannak le
vágva, s igy a fák tőnkre téve. Jelentést 
tettek tehát a hatóságnál. A nyomozás 
folytán egy nagymartom kereskedő áru- 
tárában megtaláltak mint egy 24 ezer drb. 
meggy- és cseresznye ágat, melyeket az 
illetők pipaszárakuak vágtak le, s adtak 
el. — Már a tetteseknek is nyomában 
vannak.

— Fontos ok. Bordeauxi háztól a 
napokban egy 1*30 írtról szóló váltó érke
zett a bécsi hitelintézethez, hogy Frances- 
coni Henrik azt beváltsa. Ezen háznak 
azt válaszolták, hogy az illetőnek, mint
hogy rövid idő előtt rablógyiikosság miatt 
felakasztatott, a váltó be nem mutatható.

— Király és fegyenc. Viktor Emunuel 
újév napján egy posta hivatalnoktól egy 
csomagot kapott, mely egy ébenfából és 
ciefátcsontból művészileg készült pénz-szek
rényt tartalmazott, miut a Muratébeu be
zárva levő Mazini fegyencnek újévi ajándéka. 
Ez ajándék mellé a küldőnek egy kérvé
nye is volt mellékelve, melyben a még 
hátralévő 0 havi fogságnak elengedését 
kérelmezte. A király kabinet titkára által 
rögtön levelet intéztetett ezen művészhez, 
melyben köszönetét fejezvén ki ezen aján 
dékért, neki viszont egy gyémántokkal 
kirakott remontoir órát küldött. A fogság 
elengedéséről azonban ezen levélben egy 
szó sem fordult elő.

— Angol hittérit ók. Közelebb egy ha- 
eánkiia esett áldozatul az angol protestán
sok térítési buzgalmának. Az áldozat egy 
barsmegyei fiatal kereskedő segéd volt, ki 
előbb az ottaui magyar egylet pártfogását 
kérte, hogy szereznének számára valamely 
állomást. De az ottani általános pangó 
viszonyok kérelmét teljesíteni lehetetlenné 
tették, s igy az aranyéi makkal kivándorolt 
fiatal ember kénytelen volt életét az egylet 
könyöradományaiból tengetni. Mig végre 
akadtak emberek, akik őt pártfogásuk alá 
vették, megtanították a nyomdászatra, mi

több egy kis kézi nyom Iával is megaján
dékozták, kezdett üzlete jól menni, úgy 
auuvira. hogy az egyletuek is vissatízet- 
hette a segélypénzeket. Egyszer csak a 
napokban arról értesül az egylet, hogy az 
illető fiatal embert a Lea folyó hullám liba 
ölte magát. A vizsgálatból kisült, hogy 
azok, kik őt pártfogásuk alá vették, a té
ritő társaság tagjai voltak, köztük egy nő 
is szerepelt, aki bizonyára minden eszközt 
felhasznált, hogy a balga liatal embert 
vallásától elszéditse, s midőn már ez sike
rült, akkor a kecsegtetőül adott nyomdát 
elvették tőle, hogy talán más áldozatot 
fogjanak vele. E fölötti elkeseredésében 
lett öngyilkossá az ifjú. Tanuljauak belőle 
azok, a kikuek nem elég az a mit hazájuk 
adhat.

— Egy játszma sakk. .4 berlini 
.Kaiserhot* kávéház a napokban ritka 
sakkjátszmának szolgált színhelyéül. Egy 
Hatat fe9tő és egy ifjú szobrász egyenlő 
hévvel egy bájos fiatal hölgybe szerettek 
belé s udvarlásaikkal halmozták el azt. 
Rövid időre az ismeretség után az itju 
festő bizalmas barátját a szobrászt fel
kérte, hogy hagyná félbe udvarlásait 
a hölgynél, kivel szemben komoly szán
dékai vauuak. Ily felhívásra prózai em
ber azt feleli: lépünk a sorompóba s 
fegyver döntse el, kié legyen a hölgy. 
De mivel a mi udvarlóink művészek, a 
mód, melyet a párbaj helyett választottak 
oly különös, miut csak exentrikus mű
vészektől kitelik. A szobrász azt indítvá
nyozta: tegyük a hölgyet egy játszma 
sakkra s a ki mattot kap, köteles két évre 
Németországból távozni s lemondani a 
szerelemről. Egy este aztán a „Kaiserhof" 
kávéház előtt két megterhelt podgyászko 
esi várakozott mintegy másfélóráig, mig 
azalatt benn a két művész a sakk mellett 
ül. Egyszerre mattot kap a festő, feláll 
megszorítja a szobrász kezét s elhagyja 
a kávéházat, podgyászkocsija kíséretében 
az indóházhoz hajtat s elutaz. A szobrász 
pedig háboritlanul, vetélytárs nélkül foly
tatja udvarlását a „sakk-királynőnél," kit 
sikerült elfoguia barátja elől.

— Ebed alatt történt, hogy I. Frigyes 
Vilmos porosz király jókedvében felszólitá 
Dr. Reínbeek János Gusztáv prépostot, 
bizonyos szép leánykára rímekben mon
dani toastot. Mindenki figyelmessé lön, 
midőn a prépost nyugodtan megtölté po
harát:

„Ha latok egy szép gyermeket 
Ki Istentől nyert keltemet —
Ily gondolat áll elő:

most poharát ajkaihoz cmelé s min
denki kíváncsian, minő gondolat lehet az, 
mely a prépost agyában elő áll, kevés szü
net után igy folytató:

Isten, ki ily szép dolgokat 
Egy nagy semmiből felmutat,
Mily szép lehet s mily dicsői 1 

Mindenki csodálkozott a tiszteletreméltó 
főpap lélekéberségén, ki egy ilyen csik
landós pillauathan anélkül, hogy a ke
délyes mulatságot megzavarná — a papi 
méltóságot oly ügyesen megóvta.

fi C a m e v a l .  A pécsi jogászbál ma 
(szombaton) lesz megtartva. Ezen bálra, 
mely mindig fényesen szokott sikerülni, a 
vidékről is sokan érkeztek. Városunkból 
is sok fiatal szépség lesz bemutatva s igy 
ha még tekintetbe vesszük azt, hogy a 
rendező urak, élükön a derék elnökkel 
Vojnits Istvánnal mindent elkövetnek a 
mulatság kedélyessé és széppé tételére: 
előre is megmondhatjuk, — miszerint e bál 
méltán sorakozhatik majd az elmúlt évek 
jogász báláihoz.

*

-  A katona altisztek bálja február 
hó 7-én a „Ilattyu“-teremben fog megtar
tatni. A rendező bizottság élén, mint tud
juk, városunk intelligens köreiből származó 
néhány vitéz badti áll, kik nem eléggé di
csérhető tapintattal oda működnek, hogy 
e bál válogatott közönség gylilhelyévé le
gyen. Ma már, midőn a védkötelezettség 
általános s igy majdnem minden család
nak van egy katona tagja, nem hisszük, 
hogy a nagy közönség e bál iránt tartóz
kodó lesz, hanem ellenkezőleg, hinni sze
retjük, hogy szépeiuk minél nagyobb szám
ban fognak ott megjelenni, s résztvévén a 
katonás jókedvben, buzgóan járni fogják 
a farsangi béke-táncot, annyival is inkább, 
mert kilátás van arra, hogy a böjt harci 
táncra, vagyis a muszkával való egy kis 
<|uadrille tóm ra szólítja vitéz harcijainkat.

Rövid hírek.
— Az osztrák-magyar (!) tüzérsé 

számára a következő fölszerelés már be 
van végezve 2000 ágyucső, 2730 ágyutalp, 
2340 szeres kocsi, 1 millió 30 ezer löveg 
a hozzá megkivántató lőporral és gyutacs
csal. Mindezen anyagok aunyira elkészül
tek, hogy folyó évi március végével az 
egész tüzérség tol lesz szerelve.

— A tiszavidéki vasútról — ha való 
a „B. E.“ híre — január elsejétől kezdve 
végre az összes kezelésnél a magyar lett 
a használati nyelv, amennyiben ezen nap 
óta még a uilíbelyszolgálatban is ezt al
kalmazzák.

— Szilágy-Somlyó városa elhatározta, 
hogy a tűzoltó-egylet sorába lépett fiatalabb 
polgárokat fölmenti a községi adó alól; e 
kedvezmény következtében az ottani tűzoltó 
kar ritkítja párját.

— Londonban a földalatti vasút utolsó 
része is át lett adva a forgalomnak; a 
City egy réozét szeli át és naponként 800 
vonat eszközli a forgalmat 2l/„ pereznyi 
időközökben.

— Csiksomlyón a fényűzés mérséklé
sére nőegylet alakult. (Éljen.)

— Járvány. A roncsoló torokloh fe
nyegető alakban lépett fel Szegszárdon. A 
betegedési és halálozási esetek oly számo
sak, hogy az iskolák ideiglenes bezáratá
sát is indítványozták.

— Orosz mauipulatio. Az orosz ható
ságok a magánosok ezüstkészleteit jegy
zékbe veszik s a legtöbb helyeu lepecsé
telik, hogy a netáni pénzbeolvasztásra ké
szen legyen.

— Szülésznői tanfolyam. A budapesti 
kir. tudományegyetemen a nyári félévi szü
lésznői tanfolyamra a beiratások 1877. ja 
nuár 11-én kezdődtek.

Nyilvános köszönet,
Tisztelettel alulírott bizottság kedves 

kötelességének tartja a t. uő-dalegylet, 
a pécsi dalárda, Jeszenszky Sarolta, Csi- 
galiázy Etel és Folliuus llermin kisasszo
nyoknak a pécsi jogakademiai ifjúság ál
tal saját olvasókörük javára rendezett 
hangverseny és műkedvelői előadás alkal
mával tanúsított > zives és nemes készsé
gük s illetőleg sikerdús közreműködésért, 
Nádosy Kálmán 5 frt. Duehon Iván 3 ft. 
és N. N. urnák 1 frtnyi kegyes felülfize- 
téseért — ezenuel hálás köszönetét nyil
vánítani.

A pécsi jogakademiai olvasókör 
tagjai által kiküldött rendező 

b iz o t ts á g .

Pécs sz. kir. város közönségének s 
mindazoknak, kik részvétükkel, megjele
nésükkel a mélyen megszomorodott család 
fájdalmát enyhítették és az Istenbe.í boldo 
gult atyám érdemeinek ily szép elismeréssel 
áldoztak, öszvesen és egyenként hálás kö
szönetét szavazok. Az ur Isten űzesse 
meg !

M e rn iü k  Á g o s to n ,
I’écs-belvárosi plébános.

SZÍNÉSZET.
— Jan. (i. „A kutyás ember" nép

színmű 3 felv. irta Follinus Aurél. A da
rab meséje röviden a következő: A kutyás 
ember egy neje szerelmében csalódott vi
lág- és embergyülölő, ki elzárkozottan él 
valami falusi jószágán. Neje évek előtt 
megszökött tőle s egyetlen leányát — Her- 
mint — egy falusi zsidó korcsmiroshoz 
adta ellátásra. A tartási dijat egyideig 
rendesen megküldte, de később mitsem hal
latott magáról. A korcsmárosnak tehát a 
már eladó lányon 2000 frtnyi követelése 
volt s csak is ez összeg lefizetése után 
volt hajlandó gyámleányát egy jelentkezett 
kérőnek — a kutyás ember unokaöescsé- 
nek — feleségül adni. A kérő azonban 
nem rendelkezvén annyi pénz felett meg
szöktette a leányt s a kutyás ember há
zához vitte, ki nemcsak világ-, hanem nő 
gyűlölő is lévén ellenzi az egybekelést. 
Erre öcscse elébe vezeti a leányt, kiben 
aztán saját lányára ismer, mert hát „sza
kasztott az anyja." Elkeseredése most 
még nagyobb s a lányt elűzni akarja há
zától. Ekkor belép szobájába miut csavargó 
koldusnő, rongyos ruhába hűtelen neje s 
meglehetős stereotyp felismerési jelenet 
után bocsánatot kér és meghal, mire a 
függöny legördül, annélkül, hogy a meg
bánás jutalmát: a bocsánatot s leányának 
egybekelését elérhette volna. 13 rövid váz
latból is tehát kitűnik, hogy a darab lelke 

a logikai következetesség, indokolt és 
világos eszmeraenet vajmi sok kívánni va
lót hagy még fenn. Másik s nem kevésbé 
lényeges hibája, a darabnak a technikai 
szerkezetében tűnt ki. A második felvonás 
ugyanis nem más, mint a kutyás ember
nek egy hosszú s üres lére eresztett mo
nológja. Mindazonáltal el kell ismernünk, 
hogy szerzőnek jelen és a „Sári néni" cimü 
darabja közt nagy haladás észlelhető, kü
lönösen az első felvonás volt az, melyről 
dicsérőleg kell megemlékezuünk.

Az alakok eléggé szerencsésen van
nak megválasztva, a nyelvezete is -  ki
véve egy-két triviális kifejezést — eléggé 
élénk és tisztességes. A fentebb elősorolt 
hiányok pótlása és hibák kiigazítása, va
lamint több cselekvénynek beszövése; szil
vái újabb és gondos átdolgozás utáu le
hetne a „kutyás emberinek színpadi életre 
jogosító belbecsét adni. A szereplők meg- 
állták helyüket: csak Lovászyról (a kutyás 
ember) nem nyilatkozhatunk igy, mert sze
repét nem tudta.

Jan. 7. „Viola az alföldi haramia" 
népsz. 5 felv. Eötvös „Falu jegyzője" után 
irta Szigeti. Már tavai irtuk s most is
mételjük, hogy e darab ma már nem 
színpadra való. E darabnak szinrehoza- 
tala által csak pirulást s keserű emléke
zést keltünk a szemlélőben. Midőn b. Eöt
vös e regényét irta, volt értelme az ak
kori közigazgatási életünk ázsiai voltából 
eredett ferdeségeket és zsarnokoskodást 
ostorozni, de ma az időkkel nagyon meg
változott viszonyok közt — nem látjuk 
szükségét e szomorú kép felelevenítésének- 
Hadd nyugodjék ez is és legyen felejtve 
annyi más nemzeti hibáinkkal ! (Színi re
ferensünk ezen véleményét nem osztjuk. 
B. Eötvös által feltárt fekélyek még kiirt
va nincsenek egészen, azokat nem takarni 
hanem hivágni kell kímélet nélkül. Szerk.)

— Jan. 10. „Bűvös vadász." Sikerült 
előadás — fél ház előtt.

— M olnár G y ö rg y  a kiváló tragikus 
teguapelőtt lépett föl náluuk először a 
„Lear király "-bán. Alig választhatott meg
felelőbbet a halhatatlan britt költő alko
tásai közül, mint épeu ezt, amennyiben

elsőrangú tekintélyek öt e szerepében az 
első tragikai művészek elsői közé soroz
zák. A nézőtéren elég nagy közönség volt 
jelen s ami a fő, majduem kizárólag az 
intelligentia első soraiból. — A tüggöny 
felgördülte után éléuk tapssal Udvözlé a 
pécsi közönség is a művészt. M olnár já 
tékáról nem mi Írunk először, nem is kö
veteljük magunkuak azon jogot, hogy mi 
Írjunk legtöbbet; de meg voltunk lepve mi 
is, úgy miut mások a mély és hatalmas 
jellemzéstől, mely Molnár ábrázolásában 
előttünk kibontakozott. Leart sokan csak 
miut erőtlen és gyönge aggot fogják föl 
s lefosztanak róla minden szenvedélyt és 
királyi méltóságot. Moudaui sem kell, hogy 
ez fölötte tévesztett felfogás. — Moluár 
felfogása páratlan; ő királyt, szenvedő, 
megalázott atyát és aggot ábrázol egy 
személyben s megragadja miud ama vo
násokat, melyek az óriási szerepben el
rejtve vaunak. A sértett király, a kiűzött 
atya s a szenvedő agg egykép meglelik 
benne személyesitőjüket s egységes és sze;- 
vezetes nagyságban tárulnak elő. A gyöt
relem kitörése s az aggság gyengesége 
egykép kidomboruluak ábrázolásában s 
alig van valami, amit érintetlenül hagy. 
Innen azou alig sejditett siker, mely együtt
érzésre költi a néző kedélyét annyira, hogy 
ahhau minden más aluszik, csak azou hu
rok nincsenek békében, melyeket a művész 
játéka rezgésbe hoz. Az egyes jelenetek 
különös sikere felől alig mondhatni va
lamit; sikerült az egész jellemzés önm i- 
gábau. A hatás azonban legnagyobb volt 
azon jel •uetben, midőn Gonerilt megát
kozza. Az őrjöngési jelenet már magában 
hóditó és megragadó, Molnárnak csak azon 
érdem jutott, hogy azzá tudta tenni; és ez 
a legnagyobb érdem. A végjeleuetbeu min
denki meg volt lepve; hosszú haldoklás 
helyett egy rövid, alig észrevehető előjelét 
láttuk rajta a halálnak, mely minden kin 
nélkül köszönt be. Hátradőlt és meghalt. 
Es e tapintatos felfogás nem kevésbé be
csületére válik Molnárnak, mert alig van 
méltóbb mód Lear halálához, mint amit 
Molnár végjelenetében szemléltünk.

A mi színészeink felől ily nagyság 
mellett nem lehetne ugyan sokat szóla
muk; de Faludy Antalt el nem hallgat 
hatjuk, aki a „szegény Tamás, féle jele
netben oly magasan állt játékával, hogy 
még Molnár mellett is méltán feltüuhetett; 
— pár hölgy a páholyokban azonban már 
ennyire nem birt emelkedni s hangosan 
nevetett a gyönyörű jelenetei!. Legyenek 
meggyőződve, hogy jobban sajnáltuk őket, 
mint „szegény Tamást." Faludy büszke 
lehet szerepének e jelenetére, a többire 
azonban kevésbé. A nők közül Csigaházy 
k. a. Cordelia emelkedett ki némileg. Még 
csak Follinus A. (bolond) érdemel emlí
tést a többi közül a mennyiben mint min
dig, úgy ezúttal is helyesen felfogott s 
bensőleg átérzett szerepét szokott routine- 
nel s buzgósággal játszotta végig. Vége
zetül csak mi is azon kérdést vagyunk 
kénytelenek felvetni: honnan vau az, hogy 
Molnár György még mindig nincsen a 
nemzeti színházhoz visszaszerződtetve ? 
Szükkeblüség, rút önérdek s több eféle er
kölcstelen tényező ama bizonyos clique 
részéről koránsem elég ok arra, hogy egy 
elsőrangú tragikai művészt mellőzzenek a 
nemzet erős sürgetése dacára is a nemzet- 
alapitotta első művészeti intézetnél. A nem
zetnek van hozzá joga s a nemzet sürgő
sen k ö v e te li .

IR O D A L O M .

=  M e g je le n t és b e k ü ld e te t t :  
„A m a g y a r  v á ltó jo g .“ Az 187*3. 27. 
t. c. szerint okuyomozólag, történetileg 
ezelőtti váltótörvényünkkel valamint a kül
föld váltójogszabályaival összehasoulitólag, 
irta: Dr. M u ts c h e n b a c h e r  V ik to r jog 
tanár. — Az nj évvel életbe lépvén uj 
váltótörvényünk, ezen munka nemcsak 
időszerű, hanem könnyen érthető előadás, 
és a tárgyat kimerítő dús tartalma által 
állandó becsűnek mutatkozik, minél fogva 
nem csak a tanuló ifjúságnak és jogász 
közönségnek, hauem ezen törvény által ki 
válóan érdekelt kereskedői köröknek íj 
bátran figyelmükbe ajánljuk. Kiállítása 
Simon Zsiginond urnák, a Madarász nyomda 
bérlőjének becsületére válik. Ára 1 frt. 25 kr.

A® „ L j  i d ő k "  című hetilap [divat-tar- 
cával], harmadik évfolyamának 1-sö szama igen 
szép kiállítással s a következő változatos tartalom
mal jelent meg: „Prometheusaink" [három arckép
pel: Fráter Martinuzzi György, II. Rákócy F. és 
Kossuth I.ajos), Thallócy Lajostól; „Lesznek min
dig olyanok . . .“ [eredeti költemény], Benedek 
Aladártól: „Angeline első szerelme" (eredeti b ■- 
szély], B. Biittner Linatól; „A zsidónó'1 (Meissnrr 
Alfréd költeménye), Berec Károlytól; „A divat
hölgy" (Colban Marié elbeszélése a párisi salon- 
életböl); „A lesi-vad asz meghiúsult rendez-vons-ja,“ 
XJ-tói; „A szegény-ördög iró“ (Washington Irving 
után)] „Irodalmi, társadalmi és művészeti hírek, 
heti krónika,"A borítékon; Sakktalany, kép-rejt
vény sat. — E kedveltté vált hetilap, előfizetése
ket elfogad uj évtói s ara évnegyedre 2 frt 10 kr. 
félévre 4 f r t , egész évre 8 frt. Kiadóhivatala: 
Budapest, papnövelde-utca 2. sz. I. emelet.

—  M egjelent a „Petii-tarsaság lapjának 
mutatványszáma. A lap sokat ígér, s a társaságnak 
maganak az lenne célja, hogy a magyar szépiro. 
dalműt terjeszsze. Felünk azonban, hugy itt is 
csak azaz egy pár ember fogja majd a társaság 
szellemi, úgy anyagi hasznút kimeríteni, ki elog 
ügyes lett kezéhe ragadni a főszerepet, Nem is
merjük a társaság alapszabályait, tehat nem szól
hatunk hozza, ámde ha úgy van, ha az a néhány 
név, mely az előfizetési felhíváson szerepel, fog 
majd törvényeket szabni boldognak, boldogtalan
nak, — vagy irói szabadalmak osztogat ísával 
mintegy védnöki tábort akar képezni, akkor nem

jóslunk neki semmi jövőt, és épen nem fog meg* 
felelni Petőfi szabad szellem nek, és azon sza- 
badsagszeretetének, mely magát vaska’aposok ál
tal vezettetni nem engedő. K ivánjuk azonban, hogy 
ne úgy legyen, s mert a cél előttünk is szent, 
csak az eszközök is ahhoz méltók legyenek, tehát 
ajánljuk a lapot a nagy közönség figyelmébe.

A „F ig y elő "  Abufi LajüS által szerkesz
tett irodalom történeti közlöny janiim füzet? je
lent meg. Tartalma: Hazai irodalmunk classikai 
elemei, V áry  G e lle r t. — O ittinger Dávid, ifj. 
S z in n y e i József. — A magyar nyelv ügye az 
1825-ki országgyűlésen, Guzraics Izidor naplójából, 
V aszary Kolos. — Dobrentei Gábor levelezése 
Kozma Gergelylyel, Kozma Ferenc . — Zics 
Klára egy olasz krónikást>1, R ényi Rezső. — 
Kazincy Ferenc levelei Cserei Farkashoz, H o rv á t a 
Döme. — A magyar népköltészet Dél-Magyaror
szágon, H antz  Gyula. — Német szemle: Klein 
Gy. L., Simrock Károly. Dr. H e in rich  G u sz táv . 
— Irodalomtötténeti repertórium, id. S z in n y e i 
Jó zse f.— Uj népköltészeti gyűjtemény. Előfizetési 
ara egy évre: 8. frt. Kiadóhivatala: Bilapast IV. 
váci utca 18.

=  Mogjeleut a .Falusi Könyvtár" első 
évfolyam 3-ik könyve. Mulattat), ismeret terjesztő 
hasznos olvasmányok a nép számára szerkeszti: 
Vass Jenő. Megjelenik havonkint egy füzetben, 
melynek ara 12. kr. Előfizethetni egy évre 1 ft. 20. 
kral. Beretfcyo-Ujfaluban (Bihar megyei

=  A „ItCkés megyei Közlöny" uj évtől 
kezdve megváltoztatott alakban Reök István szer
kesztése mellett jelent meg. B. Csabin. Az uj 
kiállítás csínjának tartalma nem áll hátrább és 
azt ígéri, hogy az életre val<> vidéki lapok közt 
helyt foglaland. Havonként kétszer szépirodalmi 
mellékletet hoz, és hetenként készer féliven jele
nik meg.

=  Táborszky és Farsh zenemű kereske
désében megjelent: Lesz ha lesz! rezgő polka, 
szerzé Ellenbogen Adolf. Ára 50 kr. — Nem ütik 
a jogászt agyon. — Hullámzó Balaton közepén. — 
Csók, esők, csők, jaj be édes csók. Csárdás, zon
gorára szerkesztő Tisza Aladár. Ara 00. kr.

KÖZGAZDASÁG.

V ásárftgy .

A soproui keresk. és iparkamarának 
187*!. nov. 20-iki ülése jegyzőkönyvéből.

2402. A m. k. földm. ipar és keresk. 
magas ministeriumnak rendelete, ine[y sze
rint baranyamegyei Sz.-Déncs községnek 
megeugedtetett, hogy éveukint oktiber 18- 
án országos vásárt tarth tssou.

Ezen ügynél felolvasásra kerül Schiud- 
lcr Ferenc titkárnak következő Írásbeli in
dítványa :

\z  országos vásároknak egészen je 
lentéktelen falusi községek részére, a ka
mara javaslatai ellenében való gyakori en
gedélyezése, a kamarát, ha nem is felszól- 
laló lépésre, melyek sikertelenségéről meg 
vau győződve, de arra készteti, hogy a 
magas ministeriumuak ezen a kamara,leg
jobb szándoklatait és javaslatait iguoráló 
eljárása ellen legalázatosabb mídou ugyan, 
mindazonáltal határozott óvását jegyző
könyvbe igtattassa és magát ezáltal bár
mely oldalról később felmerülhető szemre
hányások ellen biztosítsa.

A jeleu eset ezóvásuak kijelentését an
nál igazoltabbnak tünteti fel, mivel Sz-. 
Dénes községe már három izbeu folyamo
dott a vásári engedély megadásáért; első 
két folyamodványával a kamaráuak 1870. 
augustus 1-éu 473. sz. a. és 1871. juuius
5-éu 412. sz. alatt kelt véleménye alapján 
el is vettetett, de most harmadik kérvé
nyének, uoha a kamara f. évi september 
25-éu 2416. sz. alatt kelt véleményében 
ismételteu a kérelmezett engedély elleu 
nyilatkozott, a magas miuisteriuui részéről 
annyiban megfelelve lett, a mennyiben a 
kérelmezett két vásár helyett e g y n e k  
megtartása eugedélyeztetett.

Nem annyira az okuak csekélyszerii- 
sége, t. i. az országos vásároknak egy- 
gyel vab) szaporítása, hanem inkább azok
nak szaporítása minden gazdászati iudok 
nélkül és a téuyleges viszonyokon alapuló 
kamarai véleményuek teljes iguorálása az, 
mely a kamarát ilyszerü nyilatkozványra 
iudithatja; — mert ha a kamira vélemé
nyének mellőzésével és teljes félretolásával 
folyton uj vásárok engedélyeztetnek, ak
kor be nem láthatni, hogy ily eljárás hová 
vezet és a kamara méltán azon kérdést 
vetheti lel: miért kívántatik tulajdoukép 
tőle vélemény ?

Sz.-Dénes községnek jelentéktelensé
gét megvilágítandó, legyen szabad felhozni, 
hogy az 780 lakost és ezek közt 1 keres
kedőt és 4 iparost számit.

A Sz.-Dénes körül k é t mérfölduyi 
távolságra összcsoportosuló vásári közsé
gek, melyekbeu mindössze 25 országos 
vásár tartatik, következők;
Btikkösd 807 lak. közt. 5 keresk. és 0 ipar. 
Sz.-Király 838 „ „ 3 „ JO „
Sz.-Lőrinc 1250 „ „ 3 „ 14 „
Vaiszló 1187 „ „ 5  „ 34 „
Sellye 1558 „ „ 7 „ 00 „
Szigetvár 4703 „ „ 38 „ 201 „

Ebből tehát láthatni, mily jelentékte
len általában Sz.-IJénes és mégis e köz
ségnek egy országos vásárnak tartbatása 
engedélyezve és ekként a vásárok száma 
ama vidéken 26-ra emelve lett.

A vásárengedélyezési ügy azonban Ba
ranya s a vele szomszédos Somogy és 
Tolna megyékben csak a következő kimu
tatásból derül ki tisztán.



ParanVamcgyél. n 3ő községben 11Ö 
01 szagos, 23 heti és 39 községben 49 l u- 
es n vásár.

Somogy megyében 51 községben 189 
országos, öl heti és 70 községben 76 bú
csúvá sár.

Tol m megyében 24 községben 89 or
szágos, 19 heti és 8 községben 8 bncsu-
vásár,

összesen tehát 110 községben 388 or
szági s. 73 heti és 117 községben 133 bú
csúi ásár tartatik.

Ezen három megye területe 266 □  
mértöld 760231 lakossal.

Az országos és bucsuvásárok száma 
tehát, — mely utóbbiak többnyire teljes 
iparvásárok és a tulajdonképpeni országos 
vásároktól főleg csak abban külömböznek, 
hogy vasár- és ünnepnapokon tartatnak, 

az említett három megyében 521-re rúg, 
kövitkezve az évnek minden napjára l ’/4 
vásár esik.

A vásároknak az utolsó 5 év folya
mál an történt szaporítása következő:
I’,aranyain. 13 közsh. 34 orsz. és 4 hetiv.
Somogyin. 9 „ 24 „ „ 4 „
Toliam. 5 r 15 „ „ 3 „

Legnagyobb tehát az ez időszakbani
szaporodás Itaranyamegyében.

Ez, tekintettel azon körülményre, hogy 
mai nap az országos vásárok jelentősége 
általában már csökkent és azok az állandó 
üzlete::véneknek inkább hátrányára, mint
sem előnyére szolgálnak, annál sajnosaid) 
szaporítása a z  e r k ö I es t e le  n i t ő 1 eg  
hatéi s z ü n n a p o k n a k ,  mi e g y e n e s t  
i je s z tő n e k  m u ta tk o z ik , mivel a vá
sári Is s/aporitása elleni felszóllakisok az 
ipa:• s körökből az utolsó evekben m iniig 
hangosabbak lesznek

A kamara mindezen vásárengedélyérti 
benenyek közül egyet seiu pártolt, sőt 
inkább a vásári ügynek, a mai viszonyok
ul': é> létező szükségletnek megfelelő or- 
s/: , i s rendezését több izbeu sürgette.

Az adott engedélyivel a magas kor 
ma . y iészéről a kamara igyekvésére köz
ié in  adott felelet tehát oly sokat mondó,
In i magát jelen óvásának jegyzőkönyvi 
ny i! ánitására megbízói irányában való te
kintélyének megóvása céljából kéqysze- 
itilve érzi.

Maranya, Somogy és Tolna megyék 
vásarviszouyainak ezen beható előadása 
Lelieseltetvén az óvás nem egyszerűen 
jegyzőkönyvbe igtattutni, hanem annak

alapján a magas ministeriumhoz felterjesz
tés intéztetni batároztatott.)

R e n d e le t.  A m. kir. földmivelés, ipar
és kereskedelmi miniszter következő ren
deletet bocsátotta ki: Miután az 1877-ik 
január 1-től kezdve mindazon hordóknak, 
melyekben bor, ser és szesz (pálinka) ada
tik el, hitelesítve és azoknak tartalmát az 
uj mérték szerint kitüntető bélyegekkel el
látva kell lenniük, a belügyi, pénzügyi és 
közlekedési kir. miniszter urakkal egyet
értve rendelem, hogy:

1. A borral, serrel és szeszszel (pá
linkával) töltött hitelesítetlen hordók a vá
rosokban a fogyasztási adó vonalon át se 
ki, se be ne bocsáttassanak. A fogyasz
tási adóvonal őrizetével, illetőleg a fogyasz
tási adóra való felügyelettel meghízott kö
zegek kötelesek az ilyen szállítmányokat 
letartóztatni s azokat a rendőri hivatalnak, 
illetőleg a szolgabirónak h iladék nélkül 
feljelenteni.

2. A vasúti, gőz- és más hajó-állo
másoknak tiltatik ilyen szállítmányokat 
szállításra felvenni. Az illető állomások 
kütelesége ily szállítmányt a rendőri ha
tóságnak, illetőleg a szolgabirónak azonnal 
bejelenteni.

3. A mértékek ellenőrzésével meghí
zott közegek kötelesek az országos és heti 
vásárokra hozott, valamint a városok és 
községekben átvonuló bor-, ser-, és szesz 
(pálinka) szállítmányokra ügyelni s ha 
azok közt hitelesitetien hordók találtatná
nak, azokat letartóztatni és a bírságolást 
foganatosítani.

4. A határvám hivatalok kötelesek 
ilyen, külföldre való kivitelre szánt szállít
mányokat letartóztatni és szintén bírságo
lás végett az illető közeget értesíteni.

5. A birság odaítélésével m ’gbizott 
szolgabiröi, kapitánysági és rendőri közeg 
a bejelentés után haladék nélkül jegyző
könyvet vérén fel a tényállásról, a pénz- 
büntetést kimondja, annak I lizetése után 
a megbírságolt hordókra a hivatal pecsét
jét viaszba nyomja s a bírságról Irvatalos 
nyugtát állít ki, melyben a m :g lirságolt 
hordók száma, a birság ossz -ge és a ke
let napja feljegyzeudő.

6. A birság minden hordó után külön 
szabandó ki, ezen három fokozat szerint: 
a) olyan hordókra, melyeknél az oldal- 
donga hossza 60 centimétert meg nem ha
lad 1 frt: b) olyan hordókra, melyeknél

az oldaldonga hossza nagyobb 60 centi
méternél, de 100 centimétert meg nem ha
lad 2 frt 50 kr; c) olyan hordókra, me
lyeknél az oldaldonga hossza 100 centi
métert meghalad 5 frt. Ismétlés esetében 
ezen összegek két- vagy háromszorosa is 
megállapítható.

7. A megbírságolt hordók a bírság 
lefizetése után bármily közlekedési eszkö
zön tovább szállíthatók ; de a felek a szál
lítás felszabadulását a birságnyugta előmu- 
tatása által igazolni tartoznak. Ezen nyugta 
érvénye annak keltétől számított nyolc 
uapnál tovább nem tart, kivéve ha a vasú
ton vagy gőzhajón való szállítás tovább 
tartott, mely esetben a szállítmány ugyan
azonosságát a felek szállítólevél által iga
zolni tartozuak. Minden más esetben a 
szállítmány újra feltartóztatandó és uj bir
ság alá esik.

GABONA ÁRAK
a f. é. jau. hó 6-án tartott hetivásáron.

1. oszt. II . oszt. III. oszt.
Búza lOJklg. ft. 11.51 ft. 11.33 ft. 11.20
Kétszeres „ n * 9.53 TI 9.— n •
Rozs V ft .  9— rt 8.80 rt •
Árpa V Ti ,  6.53 t* 6.30 ft •
Zab V n „ 7.50 n 7.20 n •

Kukoricza (uj) n 5.-- V 4.60 v  •
Hajdina 100 klg. ft. <5.— 
Széna „ „ „ 4 —
Szalma „ „ „ 1.60

57- i l t  t é r , * )

an szerencsém a nagyérd un t közönség
gel tudatni, hogy f. évi január 1-én

C G Y V É I) l I RODÁMAT
Mécseit, apácza-utcza 4-ik számú házban 
megnyitottam.

Egyszersmind szolgálatomat minden
nemű peres- és perenkivüli ügyek gyors, 
pontos és lelkiismeretes vitelére a nagy
érdemű közönségnek felajánlom.

Ö llé  I s tv á n ,  
köz- és váltóügyvéd.

*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vallal 
_______felelőséget____________________a szerk.

F igye lm ezte tés!
Özv. Schraub Erzsébet megbízása folytan 

fellövöm mindazokat kiknek lián. elhalt Schraub 
Lajos kir. végrehajtón bárminemű követelésük 
van, vagy vele számadási viszonyban lennének, 
ügyeik rendezése végett ügyvédi irodámban 
(Pécsett, Majlath-tér ló. szam| legkésőbb 14 
nap alatt jelentkezni, mert különben követe
lésük tekintetbe vétetni nem fog. 34

Pécs, 1877. január II.

B o lg á r  K á lm á n ,
ügyvéd, mint a Schraub csalad meg

hatalmazottja.

Meghívás.
A „pécsi nemzeti Casinó egylet “

tisztújító közgyűlése
hz egylet nagytermében — az alapszabá
lyuk 23-ik §-a értelmében f. j a n u á r  liá  
14 -én , d .  e. ÍO  ó r a k o r  fog megtar
tatni, melyre az egyleti tagok tisztelettel 

meghivatnak.
Pécsett január 8-án, 1877.

3 (1- 1) .Elnök.

au szerencsém a nagyérdemű közönség 
tudomására juttatni, hogy

Ü G Y V É D I  I RODÁMAT
a Megyeutczában levő (Freiler féle) 16. 
számú házban megnyitottam.

A mellett, hogy díjtételeim a lehelő 
legmérsékeltebbek, a hozzám fordulóknak 
ügyvédi tanácscsal, vagy felvilágosítással 
ingyen szolgálok.

Megkereső levelekre gyorsan és pon
tosan válaszolok.

Pécsett, 1877. január.
Ifjú X é m e th  J 6 /.«ef,

köz- és váltóügyvéd.

^  Árverési hirdetmény.
A sásdi kir. jbiróság részéröl közhírré 

tétetik, miként a pécsi kir. tszék mint 
telekk. hatóságnak f. é. 1408.3 sz. a. vég
zésével, Mocsoládon elhalt Kuippl Ferenc

hagyatékához tartozó, a inocsoládi 117 sZ. 
tjkben 115 sz. a. felvéve levő malom, mint 
felUlépitvénv, 1525, 603, 1346 hsz. fekvő- 
ségekkel 2,500 ft. kikiálitási ár melletti el- 
árvereztetése elrendeltetvén, határnapul 
1877. évi február hó l-ő Il-od határnapul 
1877. évi mártius hó 5. napjának d. e. 10 
órája tűzetett ki a helyszínére.

A malom Mágocs és Mocsolád közti 
nt mellett, a vasúti indóháztól "/ órányira 
fekszik, — két kerékkel bir; az épület 4 
tágas szobából, 4 kamrából, 2 konyhából, 
tágas gahnaraktárból, padlózott padlásból 
áll, — tágas udvarral, istáió és pincével. 
Hozzátartozik 16 hold kert, száutó és rétföld-

Bánatpénz 250 ft. első '/* rész vételár 
1 hó alatt fizetendő.

Sásdon a kir. jbiróságnál 1876. de
cember 29-én R i h m e r  E le k

kir. jbiró.

S ze rk eN z tö l ü zen e te '.- .
I)r. S. 8. urunk Mohács. Becses küldené- 

nye kezünkhez jutott, amint terünk engedni fogja, 
részletekben adjuk.

M agyar hírlap Bpest. Köszönjük a nagybe
csű, szives ajánlatot.

G. F. A szolgabiró teendői a tanügy terén a 
következők: A szolgabiró a tanfelügyelő, vagy a 
közigazgatasi bizottság megkeresésére, a községi 
elöljáróságoknak a népiskolai ügyekben áltáluk 
foganasitandó rendeleteket kiadja, a/.ok végrehaj
tását ellenőrzi, e végre a vallas és krz iktatási 
miniszter ur ó nagy méltóságától nyert megbízása 
alapjan meglátogatja járása iskolait és meggyőző
dik, vájjon: a község pontosan teljesiti-e reá sza
bott kötelességet? és ha mulasztásnak jön nyomára, 
a hanyag elöljárót kötelessége teljesítésére szorítja, 
sőt megbüntetését is kieszközli. Kiválóan felügyel 
arra, hogy az iskolai alapvagyon gyarapításira a 
tagosítás megtörténtekor a területnek egy szazad 
részé elkiilönittessék ; hogy a községek elöljárósá
gai rászoritótták-e a községökbeli iparosok tanon- 
cait az iskolába járásra? ha e részben is köteles
ségmulasztásnak jön nyomara, a községi birak irá
nyában a*. 187b. XXVIII. t. c. 7. §-a szerint jár 
el, az iparosok irányában pedig az 1872. t  c. 40. 
és 42-ik ijg-ainak szerez érvényt.

NAGY FEKEXCZ
laptulajdonos.

II A K S C II E MI L  K I S J Ó Z S E F
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

Z E Z X X S Ü E T ’ I É I S E  K I
Mii* C « t

Kőszén eladás.
Pécsett: P R IC K  V. által bérlett P é c s - b á n y a te le p e n  f e k v ő  r a ^ j á r  

m e z ő i kőszénbányából általánosan mint legjobbnak elismert kőszenet, következő árak 
mellett ajánljuk :
A te le p  h e ly é n  t.lanka-akna)

P é c s e t t  h á z h o z  á l l í tv a :vagy l l á n y a - v a s ú t i  Á llo m á so n :
darabszén . . . 33 kr. darabszéu
vegyesszén . . . 23 „
tiítőszén . . . . 29 „ fűtőszén
kovácsszén . . . 24 „ kovácsszéu

9fe. 5 > kilogrammot (egy v. mázsa) számítva. '• B  
Megrendeléseket elfogad az a l u l í r o t t  ig a z g a tó n á l; és a

k ü szén e lad A n i főiig;* n ö k s é g :

HERMANN PIERNIKARSKI
utaknál Pécsett Barátok utcza 4. sz. a.

275 9 —3) P R I C K  V. gépgyár-, vasöntöde

Olcsó és tartós!
Tem esvári Manó

czipőgyára,
Budapest, király-utcza 1. szám ajánlja 

K ö k n e k :
Eüiöi topánok Brünellből fénymázos hegy-

gyei, szép tü z e s se l............................. 2 ft. 70 kr.1
Fűzi s topánok erős borból fénymázos hegy- 

ryel, szegezve és csavarral ellátva, kettős

Biztos nyeremenyii részlet-jegyeket
az 1839-ki cs. kir. állami Rothschild-sorsjegyeknek

i két legutolsó húzására
mely sorsjáték nyereményei meghaladjak a 17 milliót, köztük 315,000 és 280,000 frtnyi fő- és számos 
jelentékeny mellék nyeremények kel, eladunk :

ötöd sorsjegyet rO frtta1.
„ negyed „ Tt

„ tized „ „ n 18 „
„ huszad „ V 1t 1" „

45 kr.
35 „ 
32 „
36 „

Egy ielötöd a legkisebb nyeremény nélkül 40 fttal
„ l egyed „
.. tized .. „ .. 10 ..
,. huszad .. , 5 ..

mazos begygyei, magas szab tssal, tinóm
k ia lli ta s sa l..........................................

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

Fűzős tojianok erős bőrből fénymázos orral

10 látnak azonnali beküldésével biztosíthat magáink egy az 1877. évi junius l én sorszámával
kisorsolt 183B. évi egész ötöd strsjegyet

3 tt. 50 kr. mely már a legközelebbi nyerem ;ny sorsolásnál in in lenese tre nyereményei sorsoltatik ki, miutm lekö
telezzük magunkat, hogy azt lő'J frtnyi p'tfizetís mellett 1877. jun. 5. a sorszám kihúz iaa útin szillitiuk.

Az LH3i)-iki állami Rothschild-sorsjegyek két legutolsó húzása,
melyeken minden még kinem sorsolt ebboti jegyek okvetlen kis irattatnak H77. évi junius 1-én és 1873.

szegeit és csavarral ellátott kettős talppal 3 ft. 20 kr. ovi december l-én történik meg és mindönkinek, ki ezen ritka és kedvező nyeremény alkalmat használni

4 ' ^  -

ígazgatosaga.
^ ő  -a . ^  ^  \ — kr.

m
é 7 r _ 7 r >

-• E ZT.~n —. z  9?x — r.:• iS
< 5 S. re
§ =

sf k =TT =• 7T -1

H r a k n a k
[Topánok tinóm cbagrin kettősbörből . Ü tt GO kr. 
Topánok fénymázos vagy bagaria bőrből sze- 
1 gezett és csavarral ellátott kott 'S talppal

igen e r ő s ............................................... 4 ft. — kr.
és kős/.éllh;inya topánok linóm borból díszes fénymázos begy

gyei. termek és b a lo k r a ................... 4 ft. 50 kr.
Topánok orosz fénymázos bőrből, szegezett 

kettős talppal, csavarral a legjobb lábbeli a 
nedves időben, igen tartós és meleg . 5 ft 

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

Ugyanazoroszfénymazosvagy bagariabőrből!) „ 
topánok buknak fénymázos vagy bagaria 

bőrből csavarral ellátva kettős talppal 4 f t  
Topáruk leányoknak Briinelból vagy bőrből 

igen erős szegezett taljipal . . . . 2 f t  — kr.
(tyermekezipők Brünellből vagy bőrből sze

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

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

Levélbeli megrendelések posta utánvét mellett pon
tosan eszközöltetnek. 277. (20—3)

kívánják, — ajánljuk ezen sorsjegyeknek gyors megvételét, 
később csak tetemesebb migasabb áron. vagy In tekintet!) 
kedvettetóset. talán éppen nem lesznek elu lók.

X y i t r a i  é s  t á r s a  B ecs I .  Kárnthnerstrasse 16., IS. (Eiscrnes llaus)

minthogy m ír most is nehezen kaphatók és 
vesszük ezen sorsjegyeknek általános meg-
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g ő z h a jó i,
f. év december 27-től a

folyó évi «lec. h ó  2 t». ostve a Dunán és mellék foiyóin, a 
m e n e te  v é g k é p  b e » £ i i i i t e t t e te t t : euuek köveúeztében 

17-ik számú vonat közlekedése megszliut és ezen utóbb jelzett 
naptól kezdve, n a p o n k i n t  12 6 ra 3 G  p e r c k o r  < lélben Moháesróli indulással csak 
az 51-ik számú helyi vonat fog Pécsre közlekedni. — Mi is ezennel a t. c. közönségnek 
tudomására hozatik 278. (2 3)

A vasúti üzletvezetöség.Pécsett, 1876. december 27-éu.

M eg je len t én m in d e n  h a z a i k ö n y v k e 1 
resk ed én b en  k a p h a tó :

Dr. Kriegler Mór. „Ö n m en tő "  vényminták- szokott életmód

Titkos betegségek
és azok következuiéuyei 
valami n t a fej bőr-korpa i*

a gyakorlati téren több mint 30 éven át szerzett 
tapasztalat nyomán — gyökeresen, gyorsan 

megváltoztatása
és a

nélkül gyógyit-
kal mindkét nembeli betegek számára, ára 90 kr. tatnak. P é c se tt , d e á k n tc a  1. szám ú

betegek

£  i  -

M O H M O S)
4 szoba, 1 elő

szoba, 2 konyha, 
I pincze, padlás, 

istálló, kocsifé
szer, kert és az udvaron kló, tettyei víz
zel sat. [Jósét utcza, 33. sz. líövebhen 
ugyanott. (2—1)
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Dr. Kriegler Mór. „Az e lv e s z e t t  id e g e r ő  
nek v is s z a p ó t lá s a "  vénymintákkal orvosok és 

számára, ára 90 kr.
Mindkét füzet egy kötetben díszes kiállításban 

1 frt 60 kr.
S z e g é n y b ő l le sz  g a z d a g , jó számvetés

sel, gyors és biztos segítő minden adás- és vevésnél. 
Ara kötvee díszesen kiállított zsebkönyvnek 90 kr.'

U n g a rn  im S p ie g e l  d e u ts c h e r  D icb- 
tung . Magyarország a német költészet tükrében,j 
díszes kiállításban fűzve 1 frt. 80 kr., elegáns disz- 
kötésben aranyozva 2 frt 80 kr.

Wajdits József „K épes n é p n a p tá ra "  1877. 
évre, megjelent 30,000 példányban kötve 50, fűzve 
40, kis kiadás 25 kr.

Postai rendelések a levél vétele után 
azonnal teljesittetuek. V a jd itn  J 6 * se f ,
!261. (3—2) könyvkiadó Nagy-Kanizsán.

e m e le té b e n .
Rendel naponta 11-től 1 óráig, 
g ígp ' Levelekre gyorsan válaszoltatik.

ház
173. (0 -1 )

Még eddig ismeretlen leguj ibb olasz hangszer 
a zenei tekintélyek által előnyösen elismert

a melyen bármely laikus is egynéhány órai gyakorlat 
után a legszebb darabokat játszhat|a. A kiválóan me
lodikus és lágy hang az oearinat a legkedveltebb sa- 
lon-hangszerréteszsi annak'inesés olcsósagu ara minden
kinek kedvező alkalmat ''vujt, maganak egy ilyen kel
lemes mulatságot szerezhetni. — Az ocariua ara utasí
tással együtt:
egy 1. oszt. Ií. III. IV. V. Ví VH

ft. L— ft. 1.5U it. 2.— f t  2 5 ) ft. 340. ft. 410. ft. 5 40 
a IV. és V. zongorakiséretre van hangolva. Az ocariua 
kapható az egyedüli raktárban 274 (5 4>

BLAU és KA N N -nál f ^ 1j.“ erg’!r‘
Megrendelés utánvét mellett is elfogadtató,. 

Ismét eladók nagy előnyökben részesülnek.
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Nyomatott Tai/s Mihályiiál Pécsett 1877.


