
V. évfolyam Pécs, 1877 marti us 31-én. 13-ik szám
E lö f lE e té n f  d í j :

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

(Széchényi tér). PÉCSI FIGYELŐ.
H ir d e té se k  á ra :

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i iro d a :
Ferenciek ntcza 22. sz. I emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellem’ részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blanhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böliin C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

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

Majláth-tér 22. szám alatt.

Előfizetési felhívás
A .P É C S I FIGYELŐ-* cimtt politikai 

hetilapra
ELŐFIZETÉSI DIJ:

Egv évnegyedre . . . .  1 Irt. 2;> kr.
Fél évre ' ..........................2 frt. 50 kr.
Hámm negyed évre . . 3 frt. 75 kr.

Hirdetések a legjutányosabban szá
míttatnak. Többször közzéteendő hirdeté
sek alku szerint vétetnek fel. Előfizethetni, 
valamint egyes számok kaphatók a lap 
homlokán kitett helyeken.

A kiadóhivatal.

Húsvéti piros tojás.
Magyarország Rothschildtól függő 

pénzügyminisztere kapta azt meg a 
.mindenre" kész kormánypárt sza
vazatával. Ebben a tojásban van egy 
váltó az ország nevében elfogadva, 
mily áron legyen az értékesítendő Y 
azt könnyelmű adósságcsinálok pél
dája szerint nem irta elő a többség 
alkuszának, sőt mi több, még a váltó- 
adósság összegének beírását is az 
alkuszra — a pénzügyminiszterre 
bizta!

Az igaz és tagadhatatlan, hogy 
a „honmeiitö" és ..szabadelvű" kor
mány nem kesedelmez, hanem ro
hanva viszi az országot, annak 
önállósága utolsó foszlányait a vá
sárra. Ily rohamosság mellett nem 
tíz. hanem már öt év elfolyása ehitt 

| beterelik a magyar képviselőket az 
„egységes birodalom** reichsrathjába, 
holott a hatvanas évek elején a jó 

i áron eladott agyar termények árá
val az erszényben, csak fittyet hány
tunk államados8ágmeutes szűz vál
takkal Öchmerling lovag ur hivoga- 
tásának. a mikor még a horvát 
országgyűlés is honárulásnak tartotta 
volua, képviselőket oda küldeni, hol 
bizonyosan tárt karokkal fogadjuk, 
és nem csekély anyagi előnyökben 
részesíteni hajlandók voltak.

A kölcsönnek vaktábani megsza
vazását biztosítéknak tekinthetjük 
arra, hogy a vám és bankügyi ha
zarontó előterjesztések sziute meg
szavaztatni fognak a kormánypárt 
által. Tegyünk félre ennél fogva 
minden reményt a jobb jövőre, ren
dezzük ügyeinket, számadásainkat 
úgy, hogy készen lehessünk bármi 
időben a legrosszabbra, mert a tusio 
erkölesteh u ámításaival megteremtett 
többségnek azon része, mely prog- 

* rammjához lm maradt, már kiválván 
a kormánypártból, ez még mindig 
oly számban és elhatározásban ma

T Á R C A . .

l l i t h l  e l  é< le*  . .  .
síi*-a*

’ idd el édes. s..kat szenvedek,
'St'.-V) Nem testem faj: szivem a betesz.

Á  Olyan Iwteg. nincs hozza remény.
1 Gólya jöttét itt nem érem én;

Oh akkor már jobb helyen leszek!

Sir ölében nyugszik meg a szív,
S minden, minden, ami benne viv.
Ott leszek, hol örök csend vagyon,
S a csend az, mi vonz engem nagyon, 
A csend az, mi le a földbe biv.

Lelkem azért sokszor megjelen.
Mint langy szellő holdas éjjelen : 
Besúgja a kis ablakon majd 
Jövő titkát, örömet és bajt.
Hogy rajtatok békeség legyen.

Ha majd beröpül kis éjiepe,
Ne fogja meg senkinek keze:
Engem bantna, bolygó lelkemet,
Aki odahagytam helyemet 
S virrasztani jöttem ide be . . .

Hidd el édes, sokat szenvedek,
Nem testem fáj, szivem a beteg;
Olyan beteg, nincs hozzá remény.
Gólya jöttét itt nem érem én 
Oh akkor már jobb helyen leszek!

Fitludy K. B.

radt, hogy mibe sem véve az ország 
életérdekeit, a választók kivánatát, 
saját ígéretüket, megszavazzák miu- 
den lelkiismeret furdalása nélkül a 
Tisza kormány mindazon javaslatait, 
melyeket csak néhány évek előtt 
maga Tisza átkosoknak mondott az 
ország színe előtt.

Az uj választások idejéig meg 
vagyunk tosztva az eszközöktől az 
alsóház többségének elhatározására 
alkotmányosan kényszerítő befolyást 
gyakorolni, mert a választó kerüle
tek, a törvényhatóságok felszóllalá- 
sait éppen úgy semmibe sem veszik, 
mint az ország kifejezett közvélemé
nyét sem. — A figyelmeztetések 
csak növelhetik az elkövetendő haza- 
ellenes bűn súlyát, de már ennek 
elkövetését fel nem tartóztatják.

Minő események fognak az or- 
szággyülés harmadik ülésszakának 
elhatározásaira döntő befolyást gya
korolni, arról elmélkedni korai volna, 
azon vészterhes felhő, mely délkelet
ről és éjszakról fenyeget, nagy vál
toztatásokat idézhet elő a belpoliti
kában, ennek behatása alól ki nem 
vonhatjuk magunkat és állami szer
vezetünket: — annyi azonban már 
most bizonyos, hogy nagyon csekély 
lesz azon súly, melyet hazánk az 
elhatározás mérlegébe vethet saját 
előnyére, mert a hazabölcsességnek 
elkeresztelt renyhe gyávaság elját
szotta minden befolyásunkat ott, hol 
saját érdekeinkről vau szó, lesiilyed- 
tünk azon nem irigyelt, sőt megve
tett szerepre, hogy* egy nemzettö- 
redék járszalagáu vezettetve , ha 
szükséges, igába is befogatváu erőn
ket, vérünket annak szolgálatában 
felemésszük.

— A z o sz trá k  i>énzngyniini*7-
teriumban a két kormány megegyezése 
alapján szerkesztettek egy bankstatntum 
tervezetet, a jelzálogüzlet tervezete iránt 
az alkudozások legközelebb vétetnek fel.

A katonai szállás-általányok megállapí
tásában működő vegyes bizottság Mécsben 
három havi tárgyalás után valahára mun
kája végén van, de husvét után még 14 
napig dolga lesz annak bevégzésére. Mennyi 
idő és költség pazarlás oly tárgyban, me
lyet egy hét alatt lehetne kimeritőleg le
tárgyalni !

A z o sz trá k  n em zeti b an k
igazgatósága és választmánya befejezte sa
ját javaslatának tárgyalásál.Ausztria340,000 
fitos tartozásának elengedése elfogadtatott, 
úgyszinte a 80 milliós adósságnak kamat- 
nélküli feutartása. Ellenben határoztatott, 
hogy az állam csak 8°/a osztalék fedezé
sén felül maradó jövedelemben részesüljön.

A kissebbség ezzel sincsen megelégedve

Feltámadnak.

,,Y’an-tí e földön talpalattnyi tér.
Hol sirhalom nem domborult?
Van-e fűszál, virág a réten.
Moly hulla nem volt egykoron.
SS ki tudja hányszor, mily alakban ?
Mily szörnyű lét után?*

(Z.) Feltámadás! Az emberi lét, a 
phizikai élet megszűnése után bekövetkező; 
a valkisok vigasztaló szavai által Ígért: a 
kutató ész által kétségbe vout: sokak által 
óhajtott, féltett vagy közönyösséggel foga
dott fogalma az ujraébredésnek: a gyönge 
emberi elme által a földi lét sziik körén 
kivtil szédítő, tájékozbatlan magasságban 
eltévedt s remegő képzelődésnek a káprázó 
spbaerákbau alkotott, az élet kincsét vagy 
terhét kárpótló kedves álomkép: „egy szem 
nem látta, fül nem hallotta" porhüvely nél
kül való élettől) tatásnak rejtélyes fogalma: 
feltámadás, a te ünnepedet üli most a ke
resztény világ!

: i ■; • t.
A keresztény vallástan magasztos esz

méinek hívei remény és bizalomteljes öu- 
inegadásban, ihlett lelkesültséggel hangoz 
tátják: „Feltámadott 1“ Az Írás isteutia, 
annak szavai szerint 11* vén század előtt 
támadt fel valóságban. O, az örök élet, 
meghalt mintegy ujjmutatással, hogy az 
igaz, jó és nemes eszménye a halál s az 
abban való megtisztulás után jut csak va
lódi diadalra. < > meghalt — hirdeti a val
lás; — de az ember rendeltetésére alkotott

mert csak ü °/o'ns osztalék feletti jövede
lemben akarja az állam részesülését s ezért, 
külön véleményt adott. — Az osztrák ma
gyar Lloyd-társulat snbventiója ügyében 
a vegyes kormánybizottság az évi segély- 
összeg felemelésének megtagadását véle
ményező.

— S zerdán  m in isz te r ta n á c s
tartatott, a folyó ügyek mellett a kiegye
zési javaslatok, nevezetesen a közvetett 
adók kérdései tárgyaltattak. — Széli Kál
mán a hét végén R itótra, onnan az ünne
pek után Mécsbe megy a bankeltárgyalá- 
sokat ismét felvenni. — Andrássy Pestre 
jő és onnan Terebesre megy ünnepelni. A 
pápa egészségi állapota mindinkább ag
gasztóbb. Az idegtevékenység gyors csök
kenésnek indult, az alsó tagok és szempil
lák hűdése mutatkozik.

K é t k u la c so s  le ik iis in e r c t  
A „Pesti Napló**, melynek tudva lévő fő
munkatársa b. Kaas Ivor, ezt Írja: „A 
kölcsöntörvényjavaslatot a képviselőház 
többsége tegnap megszavazta az összes 
ellenzéki pártok ellenében. A felfogás, me
lyet c kérdésben mi elfoglaltunk, hogy t.
i. ez ügy kiválólag a bizalom kérdése s 
ki a Tisza kormánnyal szemben ellenzéki 
álláspontot foglal el, nem járulhat a tág 
körű bizonytalan felhatalmazás megszava
zásához, általános érvényesülésre talált. 
Ennek megfelelő kifejezést adott b. Kaas 
képviselő, ki kettős lelkiismerctének sugal
latából megszavazta a felhatalmazást. — 
Oly meglepő volt ez, hogy a névsort ol
vasó jegyző nem hitt fiilének és felszólitá 
a képviselőt hangosabb szavazásra és b. 
Kaas, ki a kölcsön felhatalmazás elvetésére 
agitált a lapban a házban háromszoros 
hangos „igen“-nel megszavazta azt. — A 
ház legeynikusabb emberei is megütköztek 
és megbotránkoztak rajta. — Mikor jő már 
a nagy Ítélet napja 2

A b o sz n ia i m e n e k ü lte k  
nem hogy a kedvező idővel haza menné
nek, hanem még inkább szaporodnak és 
iszonyú teherként nehezednek a határőrvi- 
déki lakosságra és az országra. Felszólli- 
tattak hogy térjenek vissza, mert általános 
béke van, ezen ingyenélőknek azonban 
semmi kedvük sincsen a hazatérésre. ( Hát 
mire való a toloncozás?)

— A p á rb a jo k  az ú jab b  id ő k 
ben ijesztő mérvben szaporodván, sőt elő
fordulván több oly eset is, hogy a párbaj 
bizonyos nyilvánossággal megtartatik, a 
főügyész utasította a kir. ügyészeket, hogy 
tartsák kötelességüknek, minden ily előfor
duló esetben a bünfenyitő nyomozást kez
deményezni.

O R SZÁ G G Y Ű LÉ S.

A képviselőház m á r c i u s  21-én tar
tott ülésében a bizottságok tagjai szavazás 
utján megválasztattak s az osztályok ki- 
sorsoltattak. — 22-én. S z é l  Ká l má n  
pénzügyminiszter az uj kölcsön tárgyában 
beadott (javaslatot indokolta. — Ezután 
kiliirdettetett a tegnapi választás eredmé
nye. T i s z a  K. belügyminiszter az italmé
rési jogot szabályozó rendelet tárgyában 
Steinacker interpellatiójára feleletet ad, 
mit a ház tudomásul vesz. — Már c i us

isteni törvényekből vett igényei s a szere
tet életboldogitó eszméi még ma is élnek, 
évről évre, nemzedékről nemzedékre száll
nak át. Az i s t en i  i gék  és e s z m é k 
nek  ez á t s zá l l á sa ,  ez a f e l t á ma d á s  
iiniie p e.

„Feltámadott,* hangzik mindenfelé, 
visszhangra találva a tiszta szivekben s az 
anyatermészetben is.

Feléled, újraélned minden. A szuny- 
nyadó természet felköltője, a tavasz, ismét 
beköszöntött, ébresztő szavára kikel a tőidbe 
-rejtezett élet, hivő és hitetlennek egyaránt 
szemmel láthatólag hirdetve, hogy vau fel
támadás. Klet éltet ad. A n a g y  t e r mé
s ze t ben  ez é l e t á t s z á l l á s  a f e l t á ma 
d á s  ü n n e p e : -  . ! i .!

; i '■
Anyag és szellem örökkön örökké 

ugyanaz, csak alakja változik.' Mi volt, sCr. 
van és lesz. Voltunk vagyunk és leszünk. 
Nem létezővé, soha nem válhatunk, soha 
meg nem semmisülhetünk. A sir nem örök, 
az csak menhely, szemfényvesztő sülyesztő 
a világegyetem színpadán ; a lieuue való 
megpihenés csak egy rövid tdvonásköz 
azon nagyszerű drámában, melyet életnek 
hívnak, és a melynek szerzője ismeretlen 
s kit hiába hívunk, mert meg nem jelenik 
előttünk. De hát mégis mi történik velünk 
ama sötét üregben azután, hogy ráhány
ták koporsónkra a göröngyöt s magunkra 
hagyva eltávoznak onnan siránkozó szeret
teink? Ki mondja meg, hogy mi történik 
velünk a halál után s uogy mi van a sir-

23-án. Elnök jelenti, hogy a megválasztott 
bizottságok tegnap mind m-galakultak 
egyszersmind előterjeszti az alakulás ered
ményét. Or d o d y  Pá l  előadó, az 1873: 
33 t. c. alapján kibocsátott kincstári utal
ványok beváltásáról szoló trjavaslat tár
gyában, a pénzügyi bizottság jelentését 
bemutatja. Tárgyalása vasárnapra kitüze- 
tik. Má r c i u s  25. Napi renden van az 
1873: 33 t. e. alapján kibocsátott kincs
tári utalványok beváltásáról szoló (javaslat 
és a bizottsági jelentés tárgyalása. Hogy 
a kormánynak a rente-költsöu megkö
tésére korlátlan hatalom adassák, az ellen 
az ellenzék minden árnyalatából felszólla- 
lások történtek. — Hat óráig tartott vita 
után a kölesönrei felhatalmazás ügye sza
vazásra bocsájtatván, löö képviselő i gen
nel, 74 n emmel  szavazott, távol volt 
203. Eltogadtattván általánosságban a 
(javaslat, a miniszterelnök, indítványára 
megkezdődött és befejeztetett a részletes 
tárgyalás; — s a 2t>-iki ülésben a törvé
nyeik harmadszor is felolvastatván a fő
rendiházhoz átküldetett.

A f ő r e n d i h á z  március 27-iki ülé
sében ugyanazon törvényjavaslatot általá
nosságban és részleteiben is elfogadván, 
vissza küldte a képviselőházhoz, honnan 
szentesítés alá terjesztetett.

K Ü L T Ö L D .
Mo n t e n e g r ó  és T ö r ö k o r s z á g  

között a fegyverszünet ápril hó 13-áig 
meghosszabbittatott, hogy a függő tárgya
lásokat egyik vagy másik értelemben be
fejezhessék. — A monteuegróiak nem akar
nak lemondani Niksicsről és Kuscesirúl, a 
porta pedig azokat átengedni nem akarja.
— A monteuegróiak még e hó 27-éig nem 
kaptak sem parancsot az elutazásra, sem 
meghatalmazást a feltételek leszállítására.

A m o n t e n e g r ó i  fej e d e 1 e m és 
P r e n k  miriditafőnök szövetséget kötöt
tek, melynek értelmében utóbbi, Lia Mou- 
.teuegró és Törökország közt újra kiüt a 
háború, köteles lesz: it(Á000 emliert kiál- 
litam.

Mit l iád pasa Nápolyból Romába 
utazott, hol tiszteletére nagyszerű lakomát 
rendeztek. Néhány uapig itt marad, s meg
lehet nemsokára Konstantinápolyban előbbi 
állását elfoglalja, ezt engedi remélni az ő 
visszahívására koustantiuápolybau megin
dult mozgalom.

l g n a t i e f f  tábornok Mécsben az ud
vari ebéden is, nejével együtt részt vett, 
Andrássy ebédjét is megizlelte, azonban 
furfangossága itt sem birt semmi kedvező 
eredményhez jutni. A bécsi kormánynak 
közbenjárását Londonban kieszközölnie 
nem sikerült. Andrássy teljesen szabadke
zet tart fen. — 1 Iir szeréut Berlin felé tér 
vissza Pétervárra. Küldetéséről, úgy látszik, 
semmi sikert nem mutathat be felséges cár
jának.

A m o n t e n e g r ó i  s z k u p s t i n a  jó
váhagyta Nikita azon elhatározását, hogy 
követeléseiből nem fog engedni s azon kí
vánságot fejezte ki, hogy a háborút foly
tatni kell.

A porta határozottan és végleg eluta
sította Montenegrónak Niksits átengedésére 
vonatkozó követelését, arra hivatkozva,

bau ? Mi az emberi lét elmúlása, teltáuia- 
dása, örökössége, lényege és alakja * Ho
gyan élünk tovább, midőn meghaltunk ? 
Megdöbbenve áll meg itt az emberi ész. 
A hol a gondolkozás körének végliatára 
van, ott kezdődik a titokzatos s a képze
let előtt beláthattam ködlie burkolódó spliae- 
rája az istenség, örökkévalóság és véghe- 
tetlenség soha ki nem magyarázható esz
méjének. Az elme itt e! | é.tau megpihen, 
magába száll. Ekkor nem az elmúlás, az 
enyészet,, hanem az öröklétuek goudolatja 
tölti el borzalommal a, lelket. Ismét kutat, 
keres, belekiált a sírok mélyébe, de hasz
talan. Uunan egy szikráuyi fény sem vilá
git a lét titkainak sötétjébe. A remegő lé
leknek oda áll a bölcselkedő tudomány s 
szédelegve tapogatózik előtte az örök sö
tétben. A. léleknek újra olthatlau szomja 
támad, a nagy világnak még fel nem fe
dezett. titkának hegygerincein kutatni. 
Végre hozzá csatlakozik az ismeretvágy, 
mely mint merész szirtkalauz felviszi őt 
oda, amaz örvény szélére a végtelenség

nek, a honnan többé azon az utón, a me
lyen fölért már többé vissza nem térhet. 
Itt aztán martaiéira lesz a kétségbeesésnek. 
Sem előre, sem hátra.

Borzasztó! A őrülés elől csak egy 
menedéke vau: ha megragadja azon kö
telet, melylyel a segítségére sietett vakhit
— vagy ha úgy tetszik: a bekötött szemű 
hit — kínálja meg. A vízben fuldokló 
a szalmaszálhoz kapaszkodik s az meg
menti. A lélek sietve megragadja a vak 
hit nyújtotta kötelet s leereszkedik rajta a

hogy azon tájon több mint 1U.0U0 muzul- 
mán lakik, kiket nem lehet a monteneg- 
róiakra bízni. Törökország gyors előkészü
leteket tesz az ellenségeskedések folytatá
sára: a viddini helyőrség egy része már 
is Herczegoviuába ment. -  A szeraskie- 
ratus a dunai kormányzóság szárazföldi 
hadseregének (25.000 ember) mozgósítását 
rögtön elrendelte.

A jegyzőkönyvi tárgyalások London
ban. < troszország azonnali lefegyverzésén ‘k 
eszméje alapján újra megkezdődtek. — 
Oroszország szemlátomást hajlandó Anglia 
kívánságának lehetőleg engedni a lefegy
verzésre vonatkozólag.

Oroszországban ujjabbau egy titkos 
forradalmi társaság nyomára jöttek, az 
elíogottak száma ötveure megy, köztük ti
zenhat nő ; többnyire 2 >—3 > éves fiatal 
emberek a kiváltságos osztályból voltak 
tagjai, kik titkos jegyekkel leveleztek egy
mással. Zürichben nyomtatták forradalmi 
felhívásaikat, pénztőkével rendelkeztek, 
szóval a szervezet nagy tökélyre volt m ar 
emelve.

Az angol alsóház 27-iki ülésében Bürke 
kijelenté, hogy a kormány semmi közle 
ményt nem kapott a Bolgárországbau é> 
Hercegovinában állítólag újból elkövetett 
kegyetlenségekről, Boszniában különbőz > 
felkelő csapatok mutatkoztak, de a történt 
rendzavarások nem komoly természetitek. 
A kivándorlás a fölkelő tartományokból 
Ausztriába mindig tart. — Elliotnak Kon 
stantinápolyba visszatérése ellen emelt til- 
takozásokkal szemben Bourke és Nortlicote 
védik azt, ez utóbbi hozzátette: A kormány 
érzi a kötelességet, Törökország beikor 
mánvzatát megjavítani, amennyiben elle
neznie kell minden kényszer p ditikát, mely 
a keresztények érdekében tett törekvése 
két hatástalanokká tenné. Az alsóház apr. 
5-ig, a felsőház pedig april 13-ig élni 
poltatott.

A török képviselő.táz első nyilvános 
ülése alkalmával csak a török képviselők 
szóltak, a keresztények nem. és pedig 
azért, mert nem bírják az irodalmi török 
nyelvet s csak a bazárokban szokásos tö 
rök nyelvet beszélik. Valódi festői képet 
nyújt a török képviselőliáz : fehér és zöld 
turbánok a vörös fez melleit, ezek szom 
szédságábau egy táncoló dervis köcsög 
alakú föveggel, melynek tetején egy zöld 
turbán ékeskedik. A 80 jelen volt képvi
selő között !• nemzetiséget lehetett meg
különböztetni 12 idiommal. Beszélnek a 
török képviselőháziján: törökül, parsául, 
arabul, görögül, örményül, bolgárul, szer
bül, kurdttl (a persa és arab keverékei, 
syriai, héber, oláh és spanyol nyelven.

Yárosi közgyűlés.
— Március 2*.

Jelen gyűlés tárgysorozata mindvégig 
apró, adminisztratív természetű ügyek s 
jelentésekből állott, úgy hogy e gyűlésnek, 
mint rendkívülinek összehívása csak egy 
néhány a napokban lejáró bérleti szerző
dések körül a közgyűlés részéről teendő 
intézkedés miatt vált szükségessé.

A gyűlés Percei Miklós tőispán elnök 
lete alatt folyt le. Polgármester a város 
valamelyik iig)'ében Budapesten időzvén.

sötéten tátongó mély örvény felett, le azon 
szűk, de csöndes és biztos völgybe a hon
nan aztán csupán csak a magas égboltra 
vau kilátás. Megtörötten. kimerülve meg 
pihen itt s midőn felocsúdott nem kutatja 
többé a beláthattad sphaerák titkait, ha 
nem csupán imádja azokat s törpeségének 
érzetében belátására jut annak, hogy a kor
látlan vég nélkül való hatalom, a mindent 
magába ölelő istenség a lényektől, kiknek 
nem adatott őt elérhetni, felfoghatni: egye
dül feltétlenül Hódoló megadást fogad el 
és követel.

Most tehát feltétlenül hisz és remél, s 
nem kutatva okot, megnyugszik és ugyan
azon kötélen boldog áhítattal leereszkedik 
sírjába, melynek örökké titkos éjjé mint 
kételkedőt s kutatót előbb kétségbe ejtette.

Úgy van, úgy; hiába és haszontalan 
minden halandó emberi törekvés behatolni 
a folfoghatlan titok kamarájába, melynek 
ajtaja előtt a kétségbeesés, a halál és őrü
let vad szörnyei boszut állva visszariaszt
ják az elbizakodott véges emberi képze
temnek öngyilkos róhat ásait.

Ragadjuk meg a hit koporsókötelét 
erősen, tántorodás nélkül: nyugodjunk 
meg a vallási mytosznak az ujraébredés 
és öröi életről alkotott eszmeképein s han
goztassuk vigasztaló öumegadassal: föl
támadunk !

■



,z alkjloiuin.il Zavaros Péter által belvet- 
lesittetett. A hivatalától elmozdított Jará- 
„vi József rendőrbiztos állása Wciller J.
indítványára a jövő év elején megt’irtéuó 
tis/.tujitáVg csak helyettessel tölte k he.

Tanács jelenti, hogy a falusi bor ac* 
ei> szed bet esi jognak haszonbérbe* tá*a 
iránt tartott árverés alkalmára beérkezet 
zárt ajánlatok közt Rozenlierg Mór és R >- 
/.enberg Samu-é a legmagasabb (75*10 t *. 
tehát 250( * írttal több nnnt az'lőtt.) A v 
dászati jog szintén haszonbérlő “lat..i 
és |icdig Skoflf Ferenez pécsi reá. 
tanainak 3 évre, évi 177 bérösszege.!.

A tanács által kért '.>21 tn kö/ 
munka előirányzat és a váltság-dijak meg- 
allapirattak a' múlt évi árakbau.

r i ' k o r  városi árva pénztárnok által 
\ / , i ,n 187(5. évi árvatári számadások
inegi zsgála-ára egy bizottság küldetett ki.

A halokányi "tó és korcsmahelyiség 
a gazd. tanács előterjesztésére Janicsek 
György pécsi lakosnak 3 évre bérbe adatik.

A gazd. választmány jelentést tesz. 
hogy a Német Katalin tulajdonát képező 
s a város részére vízvezetési célokra kisa- 
já írandó szőllő iránt 4000 frtnyi vételárra 
alkudtak meg a tulajdonos nővel, azonban 
mellékes teltételek miatt a vétel meghiúsult.

A folyó évre alakítandó adófelszólam- 
h,si bizottságba rendes tagul Egri József, 
póttagul Varga .lózsel választattak.

Nyitra megye közönségének átirata, 
inch szerint az országgyűlési képviselő- 
liázíioz intézett azon felirata, mellyel a 
lelelős kormányt utasittatni kéri arra, mi
ken! mielőbb törvényjavaslatot nyújtson be 
az iránt, hogy  a" m a g y a r  korona  
t e r ü l e t é n  minden n é p i s k o l á b a n  az 
a n y a n y e l v  mel let t  a m a g y a r  nyelv 
is köt elező t a n t á r g y k é n t  t a n i t t a s  
sók és a m a g y a r  nyelv t u d á s a  nél 
kül  n é p t a n í t ó n a k  senki  se kép e s í 
t é s e k .  pártolókig tudomásul vétetett, úgy 
szintén Somogy megye közönségének az or- 
szággv iiiési képvisehdiázhoz az iránt intézett 
felirata, hogy  a k ö z i g a z g a t á s i  liaió- 
s á gok előt t  tet t  hami s  tanú zás, úgy 
a köz i gaz ga t á s i  utón l e zá l ogo l t  tár
g y a k  e l s i k  kasz . t ása á l t a l  e lköve
tet t  z á r t ö r é s  — a k é s z ü l ő b e n  levő 
b ii n te n v i t ő  e o d ex ben a bű n t én y ek  
s o r á b a  v é t e s s é k  tel.

\ legközelebbi rendes közgyűlés ápríl 
In'i Ilkán fog megtartatni.

P o lg á r m e s te r i  j e l e n té s
I Ve, sz. kir. város múlt évi állaiiotáról.

(Folytatás.)
Végül a város ingó vagyonáról rendes 

leltár és számadás vezettetett.
Az erdő művelésre nézve van szeren

csém jelenteni, hogy az 1876-ik évben 
tároltatott és pedig:
Káposztás nevű erdőrészben 13 hold 313D öl 
Kantavári . „ 11* „ 4 0 0 öl
Mecseki „ 20 „ 213Dől

összesen 52 hold 506 □  öl 
mely terület a közönség tulajdonát képező 
4300 holdnyi erdő területéhez viszonyítva 
a *0 éves turnusnak megfelel.

A nyert famennyiség értékesíttetett és 
pedig:

12 nyilvános árverési eladás 
utján . 11803 frt 3(5 kr.
Tűzi- és szerszámfa után 3440 „ 70 „
< t)fa maradékok eladásából 1240 „ 5 „

A város szükségére felhasz
nált fa értéke . . . 5088 „ — „

A város által felhasznált
szerszám fa..................... 375 „ 12 „

Szárazta, vadoné/., zöld ág stb.
e lad á sá b ó l..........................380 „ 70 „
Erdei bírságok . . 132 „ 86 „

Tehát összes nyers jöve
delem .........................  22475 frt 79 kr.
A tüzita. szerszámfa stb. előállítása került 
összesen . 1202 frt 70krba
Az erdő irtási munkák, úgy a határ vonalok 
tisztítására fordított költség 50i* frt

összesen 1702 frt 70krt 
tehát az l'-Mií-ik év alatt nyert erdei jöve
delem. bele értve a közönség áltat saját 
szükségére fordított famennyiség értékéi 
is, kitesz 20083 írt 9 kr.

Az erdő irtási munkák eredményére 
nézve azonban kedvezőt nem jelenthetek, 
miután a nagy költséggel teljesített makk
vetések az egerek által legnagyobb részijén 
elpusztittattak. — az akácz ültetvények pe 
dig a május hóbau volt nagy mérvű fagy 
áltál érzékenyen szenvedtek: — a mandula 
és fenyő ültetvények azonban diszlenek.

Egyúttal felemlítem, hogy a főerdészi 
hivatal részéről az év folyamán 271 hiva
talos jelentés érkezett be. Kötelességemnek 
tartom továbbá a tettes közgyűlés becses 
figyelmét felhívni azon örvendetes körül
ményre, hogy az erdő művelés, — és erdő- 
ijiar terén főerdész ur szakértő, buzgó és 
önfeláldozó munkálkodása folytán évről 
évre kedvezőbb eredmény helyezhető ki
látásba.

Felemlitendőnek tartom még, hogy a 
városi erdőnek szabályszerű felvétele, fel
mérése, — a talaj és termő-képesség alap
ján leendő osztályozása és térképezése s 
egyátaláu a fordáknak a tudomány követel
ményei szerinti beosztására nézve a munka 
fátok folyamatban vannak.

A pécsi 22. számit mértékhitelesitési 
hivatalban — hitelesíttetett az elmúlt év 
alatt 7987 drb. bordó 22793 hektoliter 
Űrtartalommal, — továbbá 11040 száraz 
e» |iment) mérték, — 42 eczet mérték, 205 
száraz. — 12 minta. 3 petróleum, 381 
hafezmérték, 14 csapó fa, 951 egyenlő karú 
mérleg, — 508 körte mérleg, 310 decimai 
és eentimal, 22 felső serpenyős mérleg, s 
9051 drb snly; dijjak fejében befolyt, és

pedig bordók után 2279 frt 37 kr.
Mérték-mérleg- és sulyok után

1943 „ 71 „
tehát összesen 4223 frt 9 kr. 

mely összeg tekintve a hitelesítési hivatal 
á'alakitásának é~ fölszerelésének több mint 
4(j.hí tVrii\i. úgy a fentartási majdnem
3,i <J Irt tségét, — kedvezőnek épen
nem m<>., o i oly annyira, hogy ezen hi- 
v I fent.irtása a város pénztárára hatá- 
..jzottan káros; — remélem azonban, hogy 
a felállittatni rendelt s időközben már fel
állított és lóerőre alkalmazott járgány mű
ködése folytán a fentartási költségek le
szállíthatok lesznek úgy. hogy legalább a 
károsodás elhárítható leend.

A pénzügyről szóló szakasz befejezé
séül van szerencsém felemlíteni, hogy a 
városi tanács felügyelete alatt áll összesen 
32 kegyes alapítvány, és pedig:

1. A szegény alap 25(546 frt 31 kr. tőkével
2. Szedlmayer ösztöndíj

alap . . . .  6430 frt 34 kr. tőkével
3. Makay . . 4631 „ 50 ,, „
4. Haduagy 1913 „ 52 „ „

5. Reisz-féle magtárt 1494 „ 1 „ .,
6. Budai külvárosi plébáuos jobb élelme

zésére alapítvány 1511 frt 43 kr. tőkével
7. Belvárosi plébánia templom 

alap . . . .  2154 frt. 58 kr. tőkével
8. Mindenszentek temp

loma . . . .  2568 frt. 83 kr. tőkével
9. Kálvária kápolna 3510 ,, 53 „ „
10. Ágoston templom 445 „ 20 ,, „
11. Hóhegyi kápolna3639 ., 79 ., „
12. Xavér . . . 259 ,, 25 „ ,,
13. Korházi Szt.-.)anus 1 J87 „ 3 ;i ,, .,
14. Donatnsi kápolna 93 frt — kr. tőkével
15. Bertalani . . 171 „ 88 „ ,.
16. Temetői 344 „ 1 9  .. ,.
17. Szt.-Haromsag szobra 218 ,, 13 ,, ,.
19. Douatusi kereszt 67 .. 20 „ „

■ 9. Szigetin külvárosi 
kereszt . . . .  6 frt 30 kr. tőkével
20. Miczina begyi 4 ,, 95 „ ,,
21. Budai városi 50 „ 40 ,, „
22. Havi hegyi 14 „ 39 „ ,.
23. Uesnyikféle . 9 „ 40 „ „
24. Kis Gadóféle 33 ,. 60 „ „
25. A havi hegyi utón 21 „ — „ „
26. Mészégetői . 21 ,, . „
27. Égettbegyi . 21 „ — „
29. Ágoston téri 21 „ — „
29. Kozmaféle . 21 „ — „ ,,
30. Szabolcsi utoni 20 „ — „ „
31. Temetői . . 10 „ 50 „ „
32. Matessa István lelenc intézeti 12000 
frton felül
és egy a Papuövelde utc/.ában levő ház.

Mindezen alapítványok kezelése 1977. 
évi Január hó 1-től kezdve a városi fő
pénztárnak leend átadandó. — hogy ekként 
a tettes közgyűlésnek még az 1873-ik év
ben hozott ez irányítani határozata fogana
tosíttassák.

Az 1876-ik évben sorozásra felhiva 
volt összesen 473 hadköteles egyén bárom 
korosztályban, kik közül ideiglenesen fel- 
nientetettt . . .  48 egyén
Besoroztatott a közös seregbe 72 „

., az állandó póttartalékba 7 „
„ a 68-ik honvéd zászlóaljhoz 6 „
„ „ „ „ felülvizsgálat

u t j á n ........................................ 2 egyén
s így a városra kivetett jutalékon felül 
állíttatott felüleglil 7 egyén.

A törvénytelen távol levő egyének 
szorgos puhatolás után úgyszólván mind 
feltaláltattak és az előirt törvényszerű eljá
rás alá vétettek úgy, hogy ez irányban a 
törvény minden követelményeinek a lehe
tőség szerint elégtétetett.

Egyúttal megjegyzem, hogy katonai 
ügydarab beérkezett 1119, melyek szabály
szerűen el is intéztettek.

Katonai elhelyezés.
A város közönségének tulajdonát ké

pező összes laktanya épületek betöltve le
ven, a polgárságnál elhelyezni kellett az 
52-ik gyalog sorezredbői tavaszi fegyver 
gyakorlat alkalmával 1959 embert.

A 7-ik huszárezredből keresztül vonu
lás alkalmával 742 embert és 781 lovat.

A (57. és 68-ik honvéd zászlóaljból őszi 
fegyvergyakorlat alkalmával 1251 embert.

A 9-ik honvéd lovas ezredből 74 em
bert és 72 lovat.

I joncok behívása alkalm ával 92 em 
bert. teliát összesen beszállásoltatott 4009 
ember és 853 ló.

Átvonuló tisztek részére vendéglőben 
szállás adatott és pedig? tábornok, 16 törzs
tiszt, 21 százados és 51 alantas tisztnek. 

Előfogat kiszolgáltatott 128.
Egyúttal felemlitendőnek tartom, hogy 

a katonatarfás és a laktanyák fenntartása 
valamint a tiszti szállásoknál a város pénz
tárát terhelő pótlás évenként 4000 t'tnál 
többre rúg. ide nem értve a csupán katonai 
célokra használt épületek és gyakorló terek 
után elmaradó jövedelmet: mely teher azon
ban a létesítendő beszá Másolási törvény 
intézkedései folytán remélhetőleg keves- 
bedni fog és igy ez irányban azt hiszem, 
megnyugvással nézhetünk a jövőbe, annál 
is inkább, miután kilátás van arra, hogy a 
jelentékenyen nagyobb terjedelmit és szá
mosabb népességit megyék is, melyek ed- 
digelé a katonatartás tértiéiben úgy szól
ván semmi részt sem vettek, ezen terhek- 
hez, ha netn is közvetlenül, de mindeu 
esetre közvetve járulni fognak.

Van szerencsém továbbá felemlíteni, 
hogy a netaláui mozgósítás esetére, úgy a 
szahadságos és tartalékosok behívására, 
a beérkezők elhelyezésére, minden szük
ségesekkel leendő ellátására, a megkiváu- 
tatott raktárak biztosítására, — úgy a lóa
vatás akadálytalan keresztül vitelére nézve, 
minden elrendelt intézkedés megtörtént.

A közönség terhére levő országutak 
jó karban tartása szerződésszerüleg magán 
vállalkozás tárgyút képezvén, e t k o d

vező eredményt nem jelenthetek, miután 
egyfelől a kedvezőtlen időjárás s másfelől 
a vállalkozó incgbizliatlausága miatt az 
utak ki nem elégítő állapotban voltak : de 
remélem, hogy az érintett és még az 19(2-ik 
évben kötött szerződésnek az 1877 ik évi 
május havábani letelte után, a város ható
sága c tekintetben szabad rendelkezési 
jogot nyervén, a kívánt eredmény eléret
ni fog.

Egyúttal felemlítem, hogy a bánya
telepi út 606 méter koszban — több mint 
2000 ftnyi költséggel rendes kőburkolattal 
elláttatván, néhány év múlva a megkezdett 
munka tervszerű folytatása után oly álla 
pótba leend helyeztetve, hogy azon az 
eddig majdnem lehetetlen közlekedés a vá 
rosi lakosság nem csekély hasznárakönnyüvé 
fog tétetni; — továbbá van szerencsém je
lenteni, hogy az úgynevezett Bárány-ut is 
helyreállittatott s ez által a városi erdő 
nyugoti részével a közlekedés felette meg- 
könnyittetett.

Felemlítem még, hogy’ az indóházhoz 
vezető út, — a vasúti vámdijjak teljes 
felhasználása mellett állandóan jó karban 
tartatott és ezen télül a sétáló közönség 
nagyobb kényelmére padokkal is elláttatott.

Ezzel kapcsolatban vau szerencsém je
lenteni, hogy a pályaudvar bővítése iráuti 
tárgyalások folyamatban vannak, és remél 
hető, hogy e téren is különösen a keres
kedői és iparos közönség jogos és mél
tányos igényei figyelembe fognak \életűi, 
s hogy ezen a városra nézve életkérdést 
képező főtontosságu ügy kielégítő m időn 
fog a legközelebbi jövőben megoldatni.

Továbbá jelentem, hogy a vasút men
tén levő és folyton viz alatt álló területek 
vizmeutesitése iránti munkálatok már a 
jövő tavaszon keresztül vitetnek, miután a 
uiiisgu m. kir. közmunka és közlekedési 
ministerium erre nézve a város közönségét 
legutóbbi rendeletével biztosította.

Közönséges kövezet készíttetett 12 kü
lönféle utczában összesen •’> *35 Q méter. 
I j kocka kövezet pedig a Király -

utcában . . 548 méter
Átdolgozhatott kocka kövezet

u g y a n o t t .........................  464 „ „
Közönséges járda . . . 240 folyó „ 
Szegély-köves pedig . . 283 „ „

Ezzel kapcsolatban vau szerencsém fel
említeni, hogy a kocka kövezésre eddig 
felhasznált k. szőllősi homokkő anyaga 
felette drágának és mellette alkalmatlannak 
bizonyulván,ezen anyagnak további felhasz
nálása a tettes közgyűlés által besztintet- 
tetett, s más olcsóbb az igényeknek is in
kább megfelelő kövezési anyag használata 
elrendeltetett, mire nézve az első kísérlet 
az 1877-ik évben fog megtörténni, — mely
nek eredménye tehát bevárandó.

A múlt év folyama alatt a városban 
uagyobhszcrli építkezés nem történt, miu
tán a benyújtott 29 építési kérelem közül 
csak 12 vonatkozott uj lakházak építésére, 
a többi 17 pedig csak átalakításokat célo
zott, mégis 5 utca szabályozási eset foly
tán c téren előhaladás volt észlelhető.

A városi épületeken teljesített kisebb- 
szerű javításokon kiviil felemlítendő, hogy 
a belvárosi plébánia templom kupolája tar
tósan kijavíttatott és hogy a városi közgyű
lési terein díszesen átalakíttatott.

Ezzel kapcsolatban vau szerencsém je
lenteni, hogy a katonai kórháznak a főut
cából leendő eltávolítása iráuti ügyben a 
tárgyalások folyamatban vannak s úgy 
látszik, hogy a közönség ez iránybani óhaj
tásai a katonai hadfőparancsnukság által 
most már komoly figyelem tárgyává té
tetnek; de még is sajnosait kell kijelen
tenem, hogy két, esetleg három évnek el- 
forgása előtt a kívánt eredmény alig lehet 
elérhető.

A városi vízvezeték, mely tudvalevőleg 
régi és felette hiányos, épen e miatt foly
tonos javítást és tatarozást igényelvén, ezen 
munkák a mutatkozó szükséghez képest 
teljesítettek is; nevezetesebb javítás eszkö
zöltetett a hálicsi, budai városi, haltért és 
szigeti külvárosi vezetéken; — ezen felül 
uj vezeték készült 200 m. koszban, mely- 
lyel a budai külvárosi alsó közkutak a 
tettvei vízvezetékkel közvetlen összekötte
tésbe hozattak, miután a Knitfer féle for
rásnak elvesztése folytán a vízhiány felette 
érezhető volt, továbbá a petrezselem forrási 
vezeték felső része egészen újból rakatott le.

A vízvezetéki ügy általános szabályo
zása és a folyton uralgó vízhiány gyökeres 
orvoslása tárgyában a megindított tárgya
lások folyamatban vaunak s különös elis
merés nyilvánítása mellett kiemelendőnek 
tartom a vízvezetéki szakbizottság buzgó 
tevékenységét, melynek főeredményelil elő- 
tüntethető líückh János ni. kir. lőgeolog 
által szerkesztett s Pécs városa környéké
nek földtani és vízviszonyairól szóló jeles 
munka, mely főképen a vizszerzés körüli 
eljárás egyedül biztos alapját képezi; s 
egyúttal jelezhetni szerencséltetem, hogy 
az érintett munkában foglalt elvek nyomán 
a püspök-malom forrás beljebbitése által 
ezen forrás vízmennyisége megkétszerezve, 
a Tetlye-forrás vize pedig körülbelül 6000 
köblábbal megszaporitva lett; s igy biz
tos kilátás van, hogy a tekintetes közgyűlés 
által kitűzött cél, ha a kívántnál lassabban 
is, de mégis minden esetre eléretui fog.

Vau szerencsém egyúttal jelenteni, 
hogy a városon keresztül vonuló vadvíz 
árkok összesen 1900 folyó méter koszban 
kitisztítva lettek és az utcák s nyilvános 
tereken 300 iá lett ültetve.

A tauügy mezején tett előhaladás igény
telen nézetem szerint jelentékenynek mond
ható, — úgy, hogy az e célra hozott nagy 
áldozat oly magnak tekinthető, mely ter
mékeny Iliidbe hullva, — gyümölcseit bő
ven megteremni fogja, s meggyőződve Lévél) 
arról, hogy a tettes közgyűlés minden tagja 
ezen állítás kétségtelen igazságát érzi,

feleslegesnek tartom e helyütt bővebben 
kiterjeszkedni s csupán az e téren történt 
jelentékenyebb mozzanatok elősorolására 
szorítkozom és pedig:

A szigeti külvárosi elemi tan ólánál 
a 2-ik és 3 ik leány osztály mely eddigelé 
egyesítve volt, — külön választatott, — s 
ezen felül fiú osztály a 4-ik külön tanító 
vezetése alatt felállíttatott; — továbbá a 
belvárosi tanodánál az V. és VI. osztály 
külön választatott, mely intézkedések foly
tán szerveztetett egy rendes és 2 segéd ta 
nitói állomás. — továbbá a felső polgári 
leány tanoda felállítása elvben elhatároz
tatott.

oktatási célokra fordít a város kö
zönsége évenként folyó bevételeiből péuz
b e n ................................  30312 frtot,
s ezen felül a szegény gyermekek ruhá
zatára és könyvekkel leendő ellátására
fordított ......................  2244 frtot

az iskolai alap az 1876-ik év végén
v o l t ............................... 665 „ 97 kr.
pénzben és 100 frt kötvényben.
Tanköteles volt összesen . . . 3922
Ebből járt nyilvános elemi tanodáim nu 1415 

„ ' „ * * leáuy 1367
iskolába ismétlő tiu . . . ,. . 485

„ „ leáuv . . .. . 153
Magán intézetbe leány . . . 107
Közép tanodába fin . . . . . 252

összesen 319,»
Iskolába nem járt e szerint: összeseu

101, mely eredmény a fen forgó viszonyok-
hoz mérten kielégítőnek mondható.

Iskola mulasztás előfordult 463, mely
számból 374 igazoltatott, —- az igazol itlan
89 pedig törvény szerint megintetett —-
esetleg megbUntcttetett.

Á városi elemi tanodáknál működik
Rendes tanító 14
Helyettes „ 1
Segéd 2
Rajz „ i
Zene i
Tanítónő rendes (5
Segéd tanítónő 1
Hitoktató 5

összesen 31 tanító :
hogy pedig e téren ily megnyugtató, mond
hatni kiváló eredmény elé -liető volt, ez 
főkép a tettes közgyűlés áldozatkészsége 
mellett, — az iskolaszék, úgy az összes ta
nítói kar buzgó és lelkiismeretes munkál
kodásának köszönhető, miért is a közönség 
méltó elismerését kiérdemlették.

(Vége következik.)

Apróságok.
Egy századdal ezelőtt vették divatba 

a nők a kivágott ruha viseletét. Az egy
korú bires bécsi hitszónok Abrakain a santa 
d a ra  ostorozta e szemérmetlenséget a szó
székről azt mondván többek közt _az ily 
kivágott ruhát viselő nők nem érdemlik, 
hogy az ember reájuk köpjön.•* — A csá
szárné megncheztelt ennek hallatára s azt 
izentette a goromba páternek, hogy vonja 
vissza ezen szavát, külömben kitétetik a 
szűre. —- A páter engedett, megtette a 
visszavonást ekkép: „Múlt vasárnapon azt 
mondám, hogy a kivágott ruhát v selő nők 
nem érdemlik meg, hogy az ember reájuk 
köpjön, — megvallom én akkor tévedtem, 
ünnepélyesen visszavonom ezen mondato
mat, mert azon nők nagyon is raegérdem 
lik, hogy az ember reájuk köpjön/•

A kormánypárti lapok és ezek élén a 
hazavesztő pénznadályok nagyhatalmas
sága a „l’esther Lloyd“ mérgelődnek né
mely kerület választóinak azon vakmerő
sége miatt, hogy merik választott képvi
selőjüket adott becsületszavára emlékez
tetni. - A debreceni messiás erkölcstana 
szerint a képviselő nem tartozik programm- 
ját megtartani, setn a választókra hivat
kozni, ha időközben meggyőződését (?) 
megváltoztatta. — A választónak kutya- 
kötelessége szavazatát kormánypárti kép
viselőre adni, azután hallgasson, fizesse 
meg az adót, törjön követ az országúton, 
táplálkozzék tűvel és fttrészporral, elég jó 
ez olyannak, kinek nincsen aspiratiója egy 
geszti grófságra. — Magam is azt mon
dom, hogy mi okból emlékeztessük az or
szággyűlési képviselőket adott becsületsza
vuk megtartására, — becsületes ember 
amúgy sem felejti el és megtartja, a szó
szegőkre elég lesz egyelőre Abrakam a 
sauta Clara Ítéletét emlékezetbe hozni. 
Amúgy is már kikotyantotta a kormány- 
párti gr. Ráday Gedeon l’estuiegye köz
gyűlésén „minek a bank és vámügyben 
folyamodni, a többség az országgyűlésen 
amúgy sem hederít reá /

*
Ugyancsak korlátolt elméjű emberek 

lehetnek azok a bécsi reichsrathi képvise
lők, sem nem tanulmányozták, sem nem 
értik a debreceni messiás erkölcstanát. 
„Keine Mehrbelastung” volt programm- 
juk, ez volt választóik kívánsága, és ők 
elég egyligyüek a választók kívánságához 
ragaszkodni, minek azután természetes kö- 
vetkezményekép támadtak fel a febr. 9-ki 
magyar képviselőházi ülésen elárult „atyai 
aggodalmak.“ — Lettek volna csak a ma
gyar kormánypárti képviselők is oly egy- 
Ugyliek az adott szó szentségére, a válasz
tók kívánságára, a haza érdekeire tekin
tettel lenni, az „atyai aggodalmak1* bizo
nyára más irányt vesznek, s nem kelleip 
aggódnunk hazánk sorsa felett.

*
Ugyan csak emlegette Széli Kálmán 

a nagy felelősség érzetét midőn a határta
lan uj kölcsön határozatlan feltételeire Ua- 
tártalan bizalmat követelt az alsóháziéi.

Felelőséget emlegetni oly ház előtt mely
nek többsége az ismert elemekből all, nem 
egyéb gúnynál az alkotmány rovására. 
— Most már csak azt leshetjük, minők 
lesznek ezen kölcsön feltételei, mire fog 
forditatni tettleg, nem fogy-e előbb el hadi 
célokra, mielőtt a lejárandó függő adós
ság törlesztésére fordjtathatnék? — A bécsi 
reichsrath elé bezzeg nem mernének 'épni 
a miniszterek ily követeléssel, mert nem 
elég civilizáltak még az öngyilkossági-.

*
Nagy lelkesedéssel ünnepelték meg e 

napokban Losoncon a losonci csata évfor
dulóján a honvédemlék leleplezését, _  
váljon azok, kik a honáruló maszkavezetőt 
és Losonc városa felgyujtóját megválás/ 
tótták országgyűlési képviselőnek n;m vet 
tek e részt „nagy lelkesedéssel ezen üu 
nepélyen? — Mert hát mai nap találkoz 
hatunk a legnagyobb ellentétek megmagya 
rázhatlap megegyeztetésével. — Pécsett is 
képviselővé választották azt, ki itt a ba 
zaba berontott horvát rablókat üdvözlő 
beszéddel fogadta !

____  G. J.

Mohács, 1877. inárc. 2ő.
A céfí emlegetett szigeti Duuavédgát 

\égie azon stádiumba lép, hogy szemünk
kel látnunk kellene, mikép városunk la
kóinak szigeti birtoka paradicsommá ala
kul át

Ezen védgát-töltéssel 6> ezer Imid 
lenne vizmentesitve, érdekelve vaunak a 
szekcsői, a püspöki- és t íliercegi urodal- 
m.k, de leginkább Mohács város lakói, a 
mennyiben 24 ezer holdat bírnak. A inait 
évben a város részéről két uri egyéniség 
mint városi képviselők részt vettek a ta- 
nácskoziiiáuybau, ezeknek úti és egyéb 
költségek fedezésére állítólag 609 forint 
a városi pénztárból ki is fizettetett, azon
ban a tanácskozmány, illetőleg megálla
podásról kevés mohácsi lakosnak van tu
domása, már pedig akár a városi elöl
járóságtól. akár a képviselő testűiéitől, mely 
a város lakóinak közbizalmával ruházta- 
tott fel. megvárták, d • üdvös is lett voln a, 
hogy maga a köznép ez üdvös terv kivi
teléről i amennyiben mindenkinek e védgát 
töltés költségeihez fizetni kell) értesítve — 
felvilágosítva lett volna.

1'. évi február ló ikén megalakű't a 
védgát töltési társulat, megválasztatott az 
elnök, ügyvéd, mérnök, pénztárnok és 
bizottsági tagok, megválasztatott a két 
mohácsi uri egyéniség, egyike pénztárunk
nak, a másik bizottsági tagnak, ismét fe
leslegesnek tartották az érdeklett M >h ies 
városi lakosokkal a tanácskozni inv ered
ményét közleni, már pedig legyen bár mi 
létre hozandó uj művelet, annak kivitelébe 
valamint mellette, úgy ellene megvannak a 
nézetek, mi soka meg lehet téveseu fog
juk fel ezeu tervnek kivitelét. A mennyi
ben attól félünk, hogy a Dunának ined- 
rébeni beszoritása által képtelenek leszünk 
városunkat megóvni, a mennyiben váro
sunk három negyedrésze alantabb fekvésű.

Eu megvagyok győző ivé, hogy kép
viselő uraiiuéknak nem a tulajdon, hanem a 
város lakói érdeke vau szemük előtt,' de 
uraim talán nem észlelték tökéletessel! ‘a 
viz kiöntéseket, mily roppant víztömeg 
terül Mohácsnak nyugati oldalától kelet
nek, szemünk előtt legyen, hogy a meny
nyit egyfelől hasznot, másfelől száz annyi 
kárt ne hozzunk az c nélkül is elszeg"é: 
nyedett lakosokra, vegyük számításba azt, 
hogy számtalanok azok, kiknek csakis ki- 
sebbszerü házuk, úgyszólván gúny ifijük 
van, belsőségük, földjük egy hold, szigeti 
veteményezésük két hold, az elkülönítéssel 
kapnak most két holdat igy 4 hold szi
geti birtokuknak vizmentesitése hold inként 
15 forintjával 60 forintba kerül, honnét 
fizessék ezt, hisz adójukat sem képesek 
fizetni, hisz ha nem volna itt a Duna, 
nem volna a sok rakodás, megseiu élhet
nének, azt mondja az ily szegény a vél 
töltéshez: ha a viz kiönt nem "kell ka
szálnom. nem kell a földet munkálnom, 
és ha bármi későn jőjöu is ki a viz, mégis 
lehet valamit termesztenem, igazságtalan 
lenne azt is kívánni, hogy a város közös 
pénztárából fedeztessék, mert a lakósok 
egy részének nincs is szigeti birtoka, de 
különben léteztek már oly városi atyák, 
kik gondoskodtak arról, hogy a zsírjá
ban meg ne fulladjon, miért is jókora 
összegű adóságot hagytak a jövő nemze
déknek.

Uraim! nem vagyunk mi elleue a véd 
töltésnek, meglehet mi azt jelenleg nem 
látjuk he, mi jót hozhat e vé'dtöltés idővel, 
de szeretnénk, és talán joggal kérhetünk 
mindezekről felvilágosítást, és ha már a 
közös teher minket is illet, talán szavunk 
is lehetne hozzá, és pedig jogossan, inért 
városunk háromnegyed része a dunáu in 
nen, és 20 ezer hold diiuáutuli birtok van 
kérdésben.

____  B ú b  reg.

lanpunk t .  olvasóihoz.
M ’dőn a folyó év első negyedének le- 

jártával uj előfizetést nyitunk lapunkra, ki 
kell nyilatkoztatnunk, hogy lapunkat ezen- 
túl csak is az előfizetési összeg vétele utóit 
fogjuk megküldeni. Ez elhatározásra kény
szerít bennünket kiadó könyvünkben tapasz
talt nagy hátralékok összege, ezek kezelésé
nek bonyolultsága, a csekélységekben köny
vijén megesJrtö feledékeny ség, m ly nem 
engedi a t. előfizető, vagy megrendelőnek, hogy 
pontosan megemlékezzék az előfizetés telje
sítéséről, és sok csekélységekből nagy ősz- 
szegre növekedő kárunk, mely arra kénysze
rítene, hogy lapunk kiállítási költségeire 
ráfizessünk. — Elhatá-ozásunk eléggé in-



doíolt arra, hogy ezért senki reánk ne ne
heztelhessen, süt lapunk elmaradása csak 
figyelmeztetés lesz az illetőre nézve, hogy 
eh'fzetése leiárt és tetszése szerint megújít
ható lesz, mely utóbbi esetben kiadé> hivata
lunk az elmaradt számot megküldendi. — Az 
előfizetési feltételeket lapunk ltom 'oka tar
talmazza. ,4 szerkesztőség.

Különfélék.
— Itt a húsvéti szent ünnep, melyigei 

nem egy  kedves dolog és szokás van iisz- 
sze tűzve. < 'sak  a piros to já so k a t em lítjük. 
Ugyan ki lenne oly kegyetlen , hogy m eg 
ue em lékeznék kedves övéiről, jó ism erő
seiről : ki ne venne piros, tarka-liim es to 
jást, m elynek bensejében a m egváltó kí
nos k a ta s tro p h á ja  van m egtestesítve é d e s  
c u k o r b ó l ?  O tt a  cukrászdában  kaphatn i 
szebbnél szebbeket! A ztán m eg az udva
rias locsolás, a  piros a jk a k  ju talm azó  mo
solygása, no m eg a  sok d rág a  szentelt 
eledel, m elynek özönében hajlandók  va
gyunk elfeledni a  nagy  böjt m inden k ín
szenvedéseit ! Itt a  husvét ünnepe! A tem 
plomok zsúfolásig telnek m eg az á jta tos- 
kodó hívekkel, k ik  áh ita tosau  épülnek e 
kenetteljes zso ltáron : „E xurrex it deus et 
d issipan tnriu iin iciejus.*  .F e l tá m a d ta  tiuis- 
icu és m egsem m isülének az ő ellenségei !*
I nnepi hangulat, öröm  s béke mindenütt. 
\ á rad jan ak  tel e szent ünnepek t. o lva
sóinkra vágyaik  és óh a ja ik  szerint s ad ja  
az ég. hogy a vallástan  feltám adási ünnepe 
mellett állam i életünkben is minél előbb az 
"hajto tt jo b b  világszellem fe ltám adását 
m egünnepelhessük!

— Mint a kapitányi hivataltól érte- 
sültünk. áj.ril hó és 4-ére tétetett át a 
költözködhetés ideje.

Postaiigy. .4 közönség figyel mez- 
tetik, hogy f. évi ápril hó 1-étől kezdve 
a belföldi postafo rgalom ban  oly kereszt 
kötésű küldem ények, m elyek nyom tatvá
nyokat árum ustrákka l egyesítve ta rta lm az
nak. csak 2 'x 1 g ram  súlyig  és kr. egy- 
ségi díj lefizetése mellett fo gad ta tnak  el.

— .4 somogyi rablóbanda egy része, 
hírhedt vezérükkel: Séta  P istával a  múlt 
héten B aranyába sétált á t egy  k is zsák 
m ányra szert tenni, mely gaz operatio ra  
egy  Keön lakó  G yurkovits B áró nevű le 
kötő hívta m eg őket. F, m eghívást ők el 
is fogad ták  s csakham ar beállíto ttak  Keön. 
hol a  községen kívül lakó Bollyi J .-nál 
ütötték fel tanyá juka t. Neszét vevéu ennek 
a b aranvavári já rá sb e li csendőrök, elindul
tak a rabbik e lfoga tására . 3 közcsendőr 
és egy k áp lá r éjnek  idején körülvették 
Bollyi házát, m ire a k áp lá r egy  közcsend- 
örrel benyitott egy  sötét szóbába s a  rab 
bikat m egadásra szóllitotta fel. A rablók 
a (elszállításra egy  lövéssel feleltek, mely 
a közcsendőr (l)im its) mellébe fúródott, 
úgy hogy az azonnal holtan rogyott össze. 
Az ilyképen tám ad t zavar közt a  rablók 
valam ennyien fu tásnak  ered tek  s megm e
nekültek. C sak a ház tu lajdonosát sikerü lt 
nyom ban kézrekeriteni, k i is bevallotta, 
hogy a  rabbik  Séta l ’ista. négy cinkos 
tá rsa  s egy fértirukába öltöztetett nő vol
tak. A rab lók  egy  része B ácska felé, a 
m ásik része pedig  S lavoniába futott, mely 
utóbbi feltevést igazolja egy Ksse Ferencz 
nevű rablónak m ás napon Eszéken történt 
eltngatása, ki a  Séta  l ’ista bandájához 
tartozónak vallo tta iu a* it. Egy nála ta lá lt 
revolver a nem rég k irabolt kisasszonyfai 
plébános urnák tulajdonúul ism ertetett fel. 
— A megyei hatóság részéről rögtön a 
legerélyesebb intézkedések té te ttek  a  ne
tán m ég itt lappangó  rablók, c inkostársaik  
és orgazdáik befogatására. Esse Ferenc, 
mint a  .1 ’. E .“-ban olvassuk. G ardára  kí
sértetvén, hol kevéssel m egérkezése után, 
valószínűleg a pandúrok  bosszúálló b ru tá 
lis bánásm ódja következtében m eghalt.

.4 pécsi színi bizottság a téli szint 
ivadra * ■erőti sz in iigazgatónak  szándéko
zik színházunkat á tadn i, (terüli mint sziui- 
igazgató  k ip róbált és előnyösen ismert 
em ber, ki m ég m indenütt m egállta helyét. 
A nyáron  á t a  budai színkörben fog tá r 
sulatával m űködni. ( 'sak  az tán  ad ó sság 
gal és fölötte n ag y  társu la tta l ne jö jjön  
ide, m ert különben biztos bukás vár rá. A 
pécsi közönség minden körülm ények közt 
i’eu tart egy jó rav a ló  középszám u, de azért 
jó l szervezett tá rsu la to t, an n y ira  azonban 
nem tódul a  színházba, hogy az igazga tó  
az itteni költségei fedezése mellett m ásutt 
há trah ag y o tt — többnyire tengerny i — 
adósságait is kifizethesse.)

— Talált tárgyakat illetőleg a hazai 
vasutak uj egyöntetű eljárást állapítottak 
meg: a talált tárgy ugyanis azonnal át
adandó az állomási főnöknek megőrzés 
végett, ki erről az igazgatóságnak rögtön 
köteles jelentést tenni. Három nap letelte 
után, ha a tulajdonos addig nem jelentke
zett, a tárgyat az igazgatóság jóváhagyás 
nélkül kiszolgáltatni nem szabad. A talá
lónak jogában áll a törvényszerűen enge
délyezett 10°/® találási dijt a tárgy értéke 
után követelni.

— Pécs szab. kir. város térképét a 
kataszteri 1865-iki felvételek s az 1870. 
évi birtokállapotok szerint készítette el 
I.ukrics Ignác városi mérnök rajza után 
llochrein J. pécsi kőnyomdász. E térképen 
nemcsak a város belterületén levő utcák, 
házak, középületek, kutak stb. vannak 
feltüntetve, hanem még a pécsi szőllők is, 
és pedig úgy, hogy minden szellőre ki vau 
írva a jelenlegi tulajdonos neve. A térkép
hez egy kis füzetet is állított össze Luk- 
rics ur, mely a térképen kitüntetett ház
számok szerint a régi és uj házszámokkal 
az illető háztulajdonosok neveit foglalja 
magában. E térképpel valóban egy igen

ügyes és liaszuavehető kalauzt uyerttiuk, 
mely valóban megérdemli, hogy egy ház
vagy szőllőbirtokosnál se hiányozzék. A 
térkép kiállítása dicséretére válik llochrein 
.1. h thograph-intézetének, a hol is a tér
kép 1 Írtért, a tüzet pedig Taizs M. nyom
dájában 25 krért kapható.

— Köszönjük a „ Tolnamegyei Köz
löny* t laptársunknak azon ügyeimét és 
szívességét, hogy csonkitatlan átvette a 
tolnamegyei alispán választás (?) teletti rö
vid megjegyzésünket, igy legalább tolna
megyei körökben iselterjed. Attól nem félünk 
hogy lapuukra nézve, káros hatású legyen. 
— Nem akarjuk a világért sem az újdon
sült alispán érettségét, becsületességét, és 
kiváló tehetségeit kétségbe vonni, de már 
kérjük igen tisztelt laptársunkat, azt l,isz- 
sztlk, hogy az „érdemekről* jobb lett volna 
hallgatni, vagy csak jövendőbeli érdemek
ről szólni. De strygibus, íjuae non sunt, 
nulla fiat quaestis. Egy szívességre még 
megkérjük t. collegánkat, váljon nem kö- 
zölhetné-e Forster Ferenc a d.-toldvári járás 
köztiszteletben álló szolgabirája lemondá
sának valódi okát? tcltiinő lévén, hogy 
tértikora teljes erejében és éppen az alis
pánválasztás alkalmával vált meg a me
gyei szolgálatból!

— Halálozások. Gareisz János nyug. 
es. k. kapitány március 24 én élte *4. óvé- 
beu Baranyavárott hunyt el titdőgyuladás- 
ban. -— Nyers Sándor pécsi kir törvény- 
széki jegyző ugyancsak március 24-én halt 
meg Beesett élte .>4. évében. Nyugodjanak 
békében!

— A szerb tövisnek kiirtására nem 
elegendők a puszta intézkedések, hanem 
szükséges, hogy azok kellőleg végre is 
hajtassanak. Ilyen szerb tövis félék vannak 
a helybeli telekkönyvi irodában is, kiket 
a minden ajtón és bejárásnál kifüggesztett 
rendeletek éppen nem riasztanak vissza 
attól, hogy a felelet részint személyesen, 
részint a velők egyetértő hivatal-szolgák 
által magukhoz kerítsék s tőlük jó borsos 
fizetésért a munkát átvállalják, hogy azu
tán legyen miből dorbézolui. Legközelebb 
is lehetett látni egy pár ily szerbtövist reggeli 
7 órakor az utcán teljes mámorban haza
felé ballagni a hivataloskodás nagyobb 
tiszteletére. Számosán vannak az iroda 
személyzet között, kik adósságban úsznak: 
fizetésüket a hitelezők veszik át s igy, hogy 
mégis pénzhez juthassanak, kaparhatlak 
feleket s azon kccsegtetéssel, hogy ők a 
telekhivatalnál vannak, a törvényszéki tú
rákkal jó lábon állanak, következőleg 
ügyeiket gyorsan és biztosan (?) keresztlil- 
viszik, szép sommát kicsalnak a felektől. 
Bizony ideje volna megbízható és az irodai 
munkával lelkiismeretesen és szorgalmasan 
foglalkozó s elegendő számú egyénekről 
gondoskodni mert a leírásra vári) ügyira
toknak ma holnap a szoba padlózata sem 
lesz elegendő.

— A vetések állására nézve alsó 
Baranyából értesittetünk, hogy több határ 
bán az őszi vetést felszántják s újra búzá
val vagy kukuricával vetik el, más helyütt 
pedig uj vetőmag hiányában istenre bíz
zák a termést. — Az abnormis időjárás 
igen káros befolyással volt a vetésekre, 
noha némely határban nemcsak nem ár
tott, hanem igen szépen mutatkoznak az 
ősziek. — A tavaszi vetés munkája csak 
c napokban vette kezdetét.

— légy tanfelügyelő, a ki igazán fel-
tigyel megyéje tanügyére. Tálasy Gyula 
ur. somogymegyei másodtanfelügyelő a 
múlt év utolsó negyede óta 150 iskolát 
látogatott meg kerületében s szerzett ta
pasztalatait egy terjedelmes és minden 
észlelt hiányt részletesen feltüntető jelen
tésben a főtanfelügyelő elé terjesztette. E 
körülményt nem dicsérésképen, (mert hi
szen a hivatali kötelesség hu és lelkiis
meretes teljesítése szent kötelessége min
den tisztviselőnek) hanem csak azért em
lítettük fel, hogy ebből a baranyamegyei 
tanfeliigyelőség példát vegyen.

Azon több oldalról vett neheztelő 
megjegyzésekre, hogy lapunk nem minden 
számában hozunk tárcacikket, ki kell je
lentenünk. hogy lapunk politikai közlöny 
lévén már maga a politika körében fel
merülő események csak rövid felenditése 
és tág tért foglal el, mihez aztán még 
azon örvendetes körülmény is járul, hogy 
lapunk a helyi és megyei közérdekek kép
viseletére mindinkább fokozodó mérvben 
igénybe vétetik. Innen vau azon ránk nézve 
kellemetlen kényszerhelyzet, melyben a 
tárcacikket olyan alkalmakra kell félre
tennünk, mikor közzétételét „a lap tere 
megengedi.* líjabb technikai beosztás által 
azonban intézkedtünk, hogy ezentúl minél 
gyakrabban keríthessünk helyet az említett 
rovatnak. Az april—júniusi évnegyedben 
több sikerült költeményt, „Egy komediásnő* 
cimü beszélyt, „l’écs a jövő században* 
és „Bécsi életképek* cimü humoreskeket, 
továbbá egy tekintélyes és jeles tollú köz
hivatalnok által megirt „Pécs város mouo- 
graphiájából” érdekes részleteket hozuuk.

— Beküldetett. A  felebaráti szeretet 
áldozata. A kereszténységben nagyon sok 
olyanra találunk, minek létesítéséhez sok
kal több kell emberi erőnél: ennek meg
ismerésére elég odamutatni azon nagyszerű 
intézetek és intézményekre, melyek a fele
baráti szeretet gyakorlása végett jöttek 
létre. Azon nagy férfiak egyike, kik Krisz
tus urunknak az irgalmas samaritanusról 
szóló szavait megértve, a mindenkitől el
hagyott szegény betegek ápolásáról nemes 
sziviileg gondoskodtak, volt páli sz. Vincze, 
az irgalmas nőnék társulatának alapítója, 
ki 187t5-ban született Franciaországnak 
líanguines nevű falvában. (» nem azzal, 
hogy a török rabiga alatt nyögő keresz
tényeket kiszabadította, a szívtelen anyák

által kitett csecsemőket összeszedte, a szi
laj ifjak kicsapongásait megfékezte, a ve
szélyben forgó szüzeket megmentette, a 
gályarabokat vigasztalta, az elgyengült 
kézműveseket támogatta, a tébolyodottak 
oktatlanságait tűrte, a koldusokat segítette, 
a magokról megfelejtkezett személyeknek 
menedék helyet nyitott — ő mindezeken 
kivid kórházakat is emelt az elhagyott, 
szegény betegek számára és azoknak gon
dos ápolására az irgalmas nénék társula
tát alapította, kik jelenleg az egész föld 
kerekségén elszórva sok ezer betegnek 
nyújtanak ért és vigaszt — és pedig olya
noknak, kik minden mástól elhagyvák. 
Hogy mivel tartozik a szenvedő emberiség 
ezért sz. Vinczének, csak az fogja megí
télni. a ki tudja, hogy az egész ó világ
ban negyven századon át, nem találunk 
a föld kerekségén egy kórházat sem a 
betegek, egy ápoló intézetet sem az elag
gottak, egy menedékhelyet sem a szenvedő 
emberiség számára! Az említett, tiszteletre 
méltó társulat egyik önfeláldozó tagját 
kísértük ismét f. h. 24-én a sirkertbe örök 
nyugalmának helyére, nem egy évnek le
forgása alatt most már a harmadikat a 
pécsi városi kórházban működők közül. 
Igen hasznos életének rövid története: 
Klein Elekta született 1845. febr. 1-én Kő
szegen, Vasmegyében. Az irgalmas nénék 
társulatába lépett 18(50. apr. 22-én. A pécsi 
városi kórházba jött 1872. sept. 23-án, 
meghalt ugyanott 1877. márt. 22-én „.lő
jetek, Atyámnak áldottai! bírjátok a világ 
kezdetétől nektek készített országot; mert 
beteg voltam, és meglátogattatok engem.*

Lapunk múlt heti számában közölt 
siklósi levél által egy bizonyos Kellner 
Ignác nevű egyén, kiről ama levélben em
lítés sem tétetik, magát sértve érezvén, 
egy pokróc nyelvezetű választ küldött be 
hozzánk azon több mint naiv kéréssel, 
hogy azt lapunkban közöljük. Találóan 
mondja e válaszban, hogy a madarat tol
láról s igy Kellner urat kifejezéseiről is
merhetni fel. — Fel is ismertük, sajnál
kozva azon csemeték sorsán, kiket ő ne
velni hivatva (?) lett, felismertük egyúttal 
Sehl. üldöztetésének fő motívumát, mely, 
mint most már e szenvedélyes válaszból 
kiderült, a válaszoló „rendes osztályta
nítóbban a ki nem „schachter* ősz-
pontosul. Azon súlyos vádakra nézve,
miket K. ur Sehl. ur ellen felsorol, az arra 
hivatott hatóság vizsgálata kideritendvéu 
a valót, nagyon csalódik K. ur, ha rólunk 
feltételezi, hogy addig is könnyelmű, vagy 
roszakaratu rágalmakra segédke et nyúj
tani fognánk. — A mi pedig siklósi tu
dósítónk nevét illeti, ahoz K. urnák annál 
kevésbé van köze, miután K. ur neve a 
tudósításban elő sem fordul a „schachter* 
foglalkozás pedig nem tartozik azou meg
vetettek közé, melynek ráfogása becsület
sértést képezne.

Bcküldctett a legújabb felfedezett 
„Lalii Margit-forrás* felől kiadott füzetke, 
mely ezen hazai (beregmegyei) ásványos- 
viz szabatos vegyclemzésének eredményét, 
annak gyógyhatását különös betegségek
ben, névszerint a nyakhártyák hurutjánál, 
hörghurutnál és tüdővésznél tárgyalja, 
mire nézve számos orvosi elismeréssel di
csekedik. -  Ezen vizet a tiszta égvényes 
vizek mintájának lenni állítja, mely a 
seltersi, giesshübli s más hasonló vizek 
helyett legjobb eredménynyel haszuáltatik. 
Ajánljuk az illetők figyelmébe.

— Egy országos iparos kongressust 
előkészítő értekezlet tartatott Budapesten, 
főkép a derék szegedi iparos Bakay Nán
dor iigybuzgósága folytán több város és 
az ország minden vidékéről úgy a fővá
rosból több iparos résztvett abban. A kon- 
gressus napi rendére kitűzték: Az ipartör
vény módosítását. Az ipar szervezetét. Az 
ipari szakoktatás ügyét. A honvédség és 
közös hadsereg felszerelését. A vásár
ügy szabályozását. A szövetkezeti in
tézmény fejlesztését. Végre egyes iparágu
kat illető kérdéseket. Mindezen tárgyak a 
központi bizottság által előkészítve és ala
posan tanulmányozva lesznek a kongres- 
susnak előterjesztve.

— Az Ernyféle rablógyilkossági bűn- 
perben a kir. tábla líydl Ignácra nézve 
az első bíróság Ítéletét helybenhagyta, el
lenben Korcsiuszky Lászlót a bünrészesség 
vádja alól bizonyítékok elégtelenségéből 
felmentette.

— A honvéd egyletek központi választ
mánya Gáspár tábornok elnöklete alatt 
múlt szombaton tartott ülést, ebben elha
tároztatott, hogy az 184e/9-iki honvédek 
oly jelvényt viseljenek emlékül, melyről a 
bajtársak egymásra ismerhessenek, hogy e 
jelvények akként készíttessenek, minők vol
tak a szabadság harcbani kitüntetési jelek, 
középen lS4a/9 felírással magyar címer 
babérkoszorúval övezve. Erre nézve vég
rehajtási bizottság neveztetett. — Kriváesy 
József honvéd menház parancsnok leköszö
nésével vizsgálatot kért. a mi el is rendel
tetett. iKriváesy József magát mindenütt 
honvéd ezredesnek nevezteti, neküuk biztos 
tudomásunk van arról, hogy ő honvéd tü
zér alezredes volt Komárom átadásakor.)

— Az idők sirvanevettető jele. Egy 
bécsi kerületi szavazatszedő bizottság a 
következő esetnek volt tanúja: A szava
zat-szekrényből nagy méltósággal szede
gette elő az elnök a szavazatokat s egyenlő 
időközökben tompa hangon olvasta fel 
neveket, melyeket a jegyző csengő szava 
hangoztatott vissza. Egyszerre egy kék 
„szavazó lapot* húz ki, megütközik tor- 
káu akad a szó s hebegni kezdi: „Há-há- 
három kabát és két nadrág! — Ki a manó 
dobta a szekrénybe a szavazatlap helyett 
a zálogcéduláját?* — A bizottság elvesztő 
komolyságát s hangos nevetésre fakadt.

— Gélszerű találmány, ü j Orlcans- 
ban (Észak Amerika) célszerű kalapot 
találtak fel a színházba járó nők számára. 
Úgy van készítve, hogy felső részét s a 
rajta lévő tollakat és egyéb diszitméuye- 
ket ügyes gépezet segélyével hátul a nyakra 
lehet lecsavarni, úgy hogy a hátul ülők a 
nők feje felett a színpadra láthassanak.

— Tessék védő üdyvédnek lenni Orosz- 
országban! — A Kazán templom előtti 
tüntetés miatt elitéit orosz összeesküvőket 
a törvényszék előtt védett ügyvédeket a 
kegyelmes és mindenható cár védenceik 
után küldötte a szibiriai ólom bányákba, 
hogy ott lassú halállal elnyerjék védelmük 
dijját. Ajánljuk Miletics, Bolyt uraknak és 
elvtársaiknak a cár prolectoratusát.

— Haynald kalocsai érsek intézkedett, 
hogy saját költségén a jezsuiták vezetése 
alatti kalocsai fogyuinasiuinban csillagda 
állíttassák fel. — A derék érsek nem tart 
a tudomány világosságának terjedésétől. 
Éljen!

— A török sebesültek részére begy ült 
pénzből hét ezer forintot adott át e napok
ban az egyetemi hatvauasbizottság kül
döttsége a budapesti török konsulatusnak,
melyért ez a nemes adakozóknak hálás 
köszönetét fejező ki.

Nyolcadik világcsodájaként említik, 
hogy V. B. 50 évig működött s nyuga
lomba lépett békéscsabai tanító soknak 
találta .‘10 köböl búza és 275 írtból álló 
nyugdíjjal, abból 10 köböl búzát és 75 
frtot visszaengedvén. A presbitérium elha
tározta, hogy a tanító által nehézményezett 
többletet mint kegyadományt időnkint va
lamely közcélra forditandja.

Bécsbcn egy iparlovag ugyancsak 
régi és elhasznált fogással lopta meg 
Granichstiidten ottani udvari ékszerészt. 
Elment boltjába, ékszereket választott ki, 
s azokat szállására a Grand Hotelbe ren
delte, hogy mint mondá, neje személyesen 
választhasson. Midőn az ékszerész üzlet
társa a csaló lakásán megjelent, aki ma
gát „Le Comte Kaimond de Villeneuve*- 
nck adta ki, ez kiválasztott egy 10.000 
frt értékű garnitúrát, s azzal, várakozásra 
kérve a kereskedőt, a mellékszobába lépett. 
A kereskedő várakozott darab ideig, de a 
gróf nem jött vissza. Az ékszerárus ekkor 
kopogott, hanem válasz nem jött. Mikor 
benyitott a másik szobába, se gróf, se 
hölgy, se ékszer. E szobának másik kijá
rata is volt a folyosóra, s a „gróf* azon 
eltűnt. Előtte való nap jött a szállodába, s 
határozottan olyan két szobát kívánt, me
lyek egymásba nyílnak s külön-külön ki
járattal bírnak.

— Csőd alá került csecsemő, vagy a
prókátor-világban. 18(51-ben született Ble- 
nishan, Svájcban, egy fiúgyermek. A né
hány nappal gyermeke születése előtt meg
halt apa 800o franknyi activ és 2000 frank 
passiv vagyont hagyott hátra. Mindazál- 
tal egy év múlva, 18(52-ben, a gyermek 
vagyonbukottuak nyilváníttatott. Ettől fogva 
az igy kifosztott gyermeknek volt 12 
gyámja, vagy jogi képviselője, akik 40 
port folytattak érte. Volt 12 ügyvédje, hoz
tak rá számos bírói határozatot, kapott 20 
megidézést és körülbelül 30 fizetési meg
hagyást. 7 felfoiy i modás intéztetett nevében 
a kormányhoz s ugyanannyi a kerületi biz
toshoz. A törvényszolga legalább 100-szor 
kopogtatott ajtaján. S hány kilogramm 
bélyeges és bélyegtelen papír fogyott el 
ebben a botrányos ügyben, —- mely még 
most is azon stádiumban van, mint volt 
1862-ben! ____

Rövid hírek.
Az állatkínzás ellen szólal fel a 

„Köz. L.* felhiván e bántó és embertelen 
visszaélésre a belügyminisztérium figyelmét. 
Az absolut kormány annak idején börtön
ös pénzbüntetés terhe alatt tiltotta meg az 
állatkínzást. Hisszük, hogy a belügyminisz
térium e felszólalás által emlékeztetve, szin
tén intézkedni fog.

— Sárga barack nem igen lesz az 
idén. Legalább Kalocsáról azt írják, hogy 
a sárga barackfák az idén nemcsak hogy 
gyümölcsöt nem hoznak, de nem is fognak 
virágozni, mert az enyhe tél folytán igen 
kifejlett termőriigyek a múlt hideg napok
ban elfagytak. Hol fagyott még el a barack?

— (iutvill Károly balassa-gyarmati 
kir. bir. végrehajtó a „M. H.“-bau felhí
vást intéz a bírósági végrehajtók és kör
jegyzőkhöz egy segélyző egylet és élet
biztosítási szövetkezet megalapítása érde
kében, kik az ügy iránt érdeklődnek te
gyék magukat vele érintkezésbe.

— A m. k. pénzügyi minisztérium 
legújabban egy körrendeletét bocsátott ki, 
melynek folytán a kataszteri igazgatósá
goknál alkalmazott összes napdijasok f. 
évi april Ib ikével szolgálatukból elbocsá- 
tandók.

— Egy ritka pályázat. A hivatalos 
lapban olvassuk. A marokkói kormány 
ezennel közhírré teszi, hogy Tanger váro
sában felállítandó vízvezeték építésére pá
lyázatott nyit. Azok, kik erre vállalkozni 
óhajtauak, ajánlataikat 1878. január hó 
1-ig a marokkói külügyminisztériumhoz, a 
magyar, osztr. ügynökség közvetítésével 
beterjeszthetik.

— A népszínházát terhelő 80.000 frt- 
nyi hátralék fedezését illetőleg a pénzügy
miniszter megengedte a népszínházi vá
lasztmánynak, hogy e célból sorsjátékot 
rendezhessen. A választmány 100,000 drb. 
egy forintos részvény kibocsátásával ren- 
dezendi a sorsjátékot.

— Fokról-fokra. E napokban halt meg 
Gordon báró egy bécsi kórházban. Kato
natiszt volt elöld), de adósságai száműzték 
s folytonosan lejebbsülyedett inig végre 
sárkaparó lett.

— Megfagyott falu. Moldvában egv 
kis oláh falut a múltkori nagy havazás 
egészen eltemetett. A havazás* után hat 
napi roppant hideg és szél következett, 
mely a kalyibák tetőit elhordta s a sze-' 
gény lakóik marháikkal együtt a fagy ál
dozatai lettek.

_______Í R O D  A L 0 M.

UJ KÖNVVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

P é c se tt  V a le n tin  K á ro ly
könyvkereskedésében <fót.-r a „Nádor11 felett.) 

Onódy B. Khiva dimiy--si.it.- lt. 1.20 kr.
Takacs István. Hazai váltójog az uj vált t .n- iiv 

alapjai) ft. 2.20 kr.
Keleti és Beöthy. Magyarország statistikaja ft. 1. 
Merbulein V., a különcz, regény 2 kötetben

ft. 1.80 kr.
Brassai S. Logika, lélektani alapon lejtegetve

ft. 1.50 kr.
Dr. Erődy Béla, gyakorlati török nyelvtan lt. 1. 
Zollner-Talabér szertartási beszédek első évfolyam 

1 kötet, 2 füzet ft. 1.
l)r. Henszbnan Imre Magyarorszag műemlékeinek 

rövid ismertetése
Törvények és renJeletek gyűjteménye I. ft. 1.

(a törvénykezés közegei — Bírói ügyvitel — 
polgári, váltó és kereskedelmi eljárás.)

I)r. Sclmierer Aladár a büntettek ft. ti.—
Találmányok könyve I. kötet ft. 4.
Balázs Árpád általános és különös niezi,gazdasági 

növénytermelés alapvonalai ft. 3.3U kr.
Menyecskék könyve ft. 1.
l>r. Plusz Sándor a magyar váltójog kézikönyve

ft. 2.80 kr.
Dr. Nyary Fér. Karos rovarok ismertetess ÖO kr. 
Dely Mátyás a beteg sertés orvoslása ó l kr. 
Rendű Viktor a földművelés alapelvei f>0 kr.
Dely Mátyás az állat és élete f>0 kr.
Kodolányi Antal lótenyésztés.
Dr. Kriegler Mer öamentó és az elveszett ideg. ro- 

nek visszapótlása ft. L(H) ke

=j= Táborszky és l’arsch zenemű kereske
désében Budapesten megjelent: „Dainenabend- 
Polka Franeaise zongorára il. Faárba:!) Fülnptől 
Ara ÖO. kr.

55 A „Petőli társaság- eióiizet.-.-t hirdet 
könyvkiadó vállalatára, mely k i z á r ó l a g  csak i» 
a hazat szépirodalom jobb termékeit karolna lel 
és elterjedésüket eszközlen;. Az első évfolyamúin 
öt kötetet ád ki; előfizetési ara egy évre ü. Irt.
A díszes kiállításról Aignor Lajos goudosko iik, 
kihez az előfizetési pénzek póstautalvaiy ut án 
küldendők.

=  A „Magyar Könyve.sliáz* IV. évúdva 
mának Ó ik füzete jelent meg Aigu r Lajosiül 
Budapesten. Tartalmaz elbeszéléseket Cuball.’ti  
Szülik Józseftől. Ára egy füzetnek 2 '. kr.

tuah
löm -

=§ A „Közigazgatási lapok* 12. siam 
tartalma: Az allarn és társadalom alaki megkii 
böztetése. — Ar aruvédjegy (Sehutz:narke| es a. 
áruminta használati jogának sertése körüli h. 
eljárás. — Kszrevételek a fővárosi épit.-si szabály 
rendeletek tervezésére. — Közigazgat i>i szemle. 
A közmunka valtsági pénzek kczeV •)•>! 
állatkínzás. — Vegyesek, k 'Zigazg.it>m döntvény 
tár. — Klötízetési ára egy 'Vív I11 bt. kcal" b. 
vatala a Franklin társulatnál.

2 n T3 7 - i l t  t é z r )

Értesítés.
,e s ih Gyula

w
ügyvédek

közös ügyvédi iródája jövő hó elejétől 
kezdve a Ferenciek utcájában 18. sz. a leciid.

Nyilvános köszönet!
A pécsi nőegylet elnöksége örvendve 

hozza a n. é. közönségnek tudomására, hogy 
Uanitz Mari és Krasznay Mari (> uagg- 
ságaik által rendezett mait heti színi cif 
adás az egyesület vagyonát 17!) ft. lő krral 
gyarapította. Ezen váratlan meglepetésért 
és fáradhatlan buzgalmukért mely köszöne
tét fejezi ki

Pécsett 1877. évi műre. 2D.
A. noegylet elnöksége.

IliízehulíLs.
Bécsett a Teréz- és Deák-utcára néző 

8. sz. alatti (Somogyiné-féle) emeletes húz 
igen jutányos áron szabad kézből eladandó. 

Bővebb tudósítás alulírott megbízott
ügyvédnél nyerhető. wa -•>_i ,

Bécsett, 1877. máié. 30.
I t j .  3 íé in e t l iy  J ó z s e f ,

ügyvéd, lakik: Megye-utca 16. sz. a.

*)Ezen rovat alatt megjelentekért nem vailal 
felelőséget a szerk.

S zer k e sz tő i ü zen etek .
„A békéhez* Az eszme jó, csak a kivitel 

rósz. Az még nem költő, ki költöiteg érez. Az ér
zelmeket a verstechnika szabályai szerint kifejezni 
is kell tudni. — K. J. Görcsöny. A „Zápor után* 
cimü verset a közelgő nyár legel*" zápora után 
fogjuk közölni. — S. k . Budapest. Nou> a fővá
ros) életből vett események, hanem valami ónálló 
gondolatok, vagy joizii humora ötleinek megírását 
kérjük .__________________________

\  a  <; v  P i s t i t ő l
laptulajdonos.

II A k  S C H K .tlI L k i ü t i  4  é  ÍL S E F
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.



HIRDETÉSEK

Hirdetmény.
A pécsi takarékpénztár részvénytársaság évi rendes közgyűlése f. évi ápr,l 8-án dM őtt 10 órakor fog az intézeti 

helyi-égben megtartatni. T á r g y a l :

l  J fw S g y í l?  ff Lo“ í * g a által <S i^ ta iito ^ 3 r i^ ni rS«»ta jövedelem iránti határozathozatal és a fel ment vény iránti

intézkedés. ^ j ttfsági tagDak az alapszabályok 32. §-a értelmébeni megválasztása.
4. Öt felügyelő bizottsági tagnak 3 évre az alapszabályok 33. g-a értelmebem megvalasztása. <b í1 ■>
f>. Az igazgatóság indítványa, egy könyvvivői állomás rendszeresitese iránt.

M e h ^ k ö S r ^ ^ á 8? ^  rés^nvesek azon figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 10. g-a értelmében 
szavazati jogát szrméívesen vagv megbatalmázott által csak oly részvényes gyakorolhatja kinek r^zvénye l 876. év utolsó napjaig 
neíére Íratott és a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal a társaság pénztáránál szelvényeivel együtt letetetett.

Kelt Pécrett. 1*77. évi márczius hó 8-áu.
Az igazgatóság.

A pécsi takarékpénztár XXXII. évi mérlege
l*76-ik évi decsember 31-éu.

VÁG 1 ON TA R TO ZÁ S

Érték készpénzben ....................................
Jelzálog kölcsönök, .'>.301 köt- és óvadoklevekre
Előlegezések, 243 z á lo g ra .........................
Beváltási üzletek, 1 250 váltóra . . . .  
Értékpapírok és azok decz. végéig járó kamatok
Hátralékos kamatokban..............................
Irodai bútorok 10°/*-tóli levonás után . .
Egvleti házak és fekvőségek értéke .
Hátralékos házbérek ...................................
f'gyvédi előleg perköltségekre....................
Bécsi és budap. pénzintézeteknél elhely. készp.

frt kr.

68.196 37
2.742.057 07

92.022 —
433.347 17
268.1 YJ2 76
68.345 46

3.226 20
106.811 93

1.008 7f>
4.000 —

52,007 94
3,830.1 lf> 65

Részvény alaptőke......................... .....
Tartaléktőke és annak 0 */„ kamatai .
Intézeti nyugdíjalap....................................
Jeszenszky alapitv. az. egyl. tisztv. őzv. számára 

„ ,, a p. reált, növend. ösztönd.
Felek betételei 3305 könyvben 3,472.240.36 
Ezekre f. e. dec. 31-ig járó kam. 101.878.24 
Fel nem vett részvényosztalékok 6 részvényre 
1877. évre előre felvett kamatok . . . .  
1870. évet még terhelő kamatbélyeg illeték .
Előleges h á z b é r ........................................
Egyleti házak és fekvőség. jövetl. . 6.118.58 
Üzleti tiszta jövedelem . . . .47.250.61

frt kr.

60.000
58.094j 24
64.864 16

1.927 61
1.392 05

3,574.118 60
2.305 f)í)

21.239 47
1.717 2*

*7 50

53.369 19
3,839.115 65

l l ,  s. k.
Kelt Pécsett, 1*77. évi január 1-én.

Horváth Antal, s. k. Leeliner A
igazg. elnök főkönyvvivő

Jelen mérleg általunk megvizsgáltatott, a könyvek és kimúl árasokkal egyes és összes tételeiben egybehasonlittatott 
és a kereskedelmi törvény 108. ipában foglalt szabályok szerint összeállítottnak lenni tapasztaltatott.

Pécsett. 1*77. évi márczius 16-án.
A felügyelő-bizottság :

J eszen szk y  F eren cz , s. k. C zv etk o v ica  F eren cz , s. k. P le tter  A n ta l, s. k. F ra n k  J ó z se f , s. k.

A pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat
1877 évi April hó 22-én <1. e. 10 órakor Pécsett saját

helyiségében

I

sanyarú és reménytelen időkben csak az ájtatos imádság 
használhat még!

Húsvéti ajándékul
kaphatók F E S Z T  L  
K Á R O L Y  könyv
kötő üzletében nagy 

választékban, magyar, német vagy horvát 
szöveggel 20 krajcárt"! 22. ftig. Egyszers
mind ajálja dúsan berendezett könyvkötő 
üzletét, a hol is mindennemű a könyvkö
tői szakba vágó munkák gyorsan, olcsón 
és pontosan teljesittetnek. (2—2)

F E S Z T L  K A R O L Y
könyvkötő üzlete (Pécsett, Ki rá tv utca, a casinó épületében).

U í

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

ezennel raeghivatnak.
T á  r g y it o ro z a t :

1. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő bizottság jelentése a számadás felett.
3. Osztalék megállapítása.
4. Felügyelő bizottság választása az 1875: 37 t. c. 194 §-a értelmében.
5. Levéltárnok választása.
6. Netáni indítványok tárgyalása. §

A pécsi kőszénbánya és gépgyár részvéuytársulat igazgatósaganak l* n  jj
évi martius 5-én tartott üléséből. J £ o m z i4m K z t l ü c r f
- —---------------------  egyesületi titkár. g

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

j f  A legolcsóbb s legjobb lábbelik J J
TEMESVÁRV MORICZNÁL

kaphatók Budapesten, kerepesi-ut 2. szám alatti bazárban. 
H ölgyek s zillára:

Papucsok minden színben . . . • • • • • 70 kr.
Komóteipők eberlastin- vagy bőrből . . . . • . 80 -
Komóteipők eberlastin vagy bőrből sarokkal . . . 1 tt. 70 ,
Fűző topán eberlastinből a legszebb hímzéssel díszítve . . 2 .  20 r
Topánok eberlastinből raganyhuzóval magas kivágással, rokoko-sa-

rokkal tinóm kiállításban . . . . • . • 2 ft. 90 kr.
Topánok ruganyhuzöval erős cliagrin vagy borjubórbcíl, szögezett

vagy csavart kettőstalppal esős időjáráshoz, tartós . . 3 tt. — kr.
4s. (10—4) lírák  számára:
Topán cliagrin-bőrből jól készítve . • . • • 3 ft. 60 kr.
Topán cliagrin-bőrből tinóm díszítésű lak szegély lyel, legújabb divata 3 ft. 90 .
Topán borjubőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen erős . 4 ft. — .
Topán orosz fénymázos bőrből szögezett csavart kettős talppal esős időre 4 ft. 80 „
Topán salon-fénymázos, mainzi bőrből, kesztyű vagy cliagrin szárral, 

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

kettős t a l p p a l ..................................... .........
Csizma borjú vagy chagrinbőrből magas szárral s ránccal 
Fiu-topán borjú vagy cliagrin bőrből erősen szögezett kettős talppal 
Leány-topán eberlastinből vagy bőrből legfin. díszítésű lakszegélylyel 
Gyermekcipők eberlastin vagy bőrből . . . . . 5 0  krtól 1 ft. 20-ig

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

4 ft. 80 kr. 
3 ft. 50 kr.

8 ff. 50 kr. 
8 ft. 20 kr. 
2 ft. 50 kr. 
1 tt. 80 kr.

sifonnal

feltalálójuk: Gius Donáti Budrioban Ki 
zárólagos és egyedüli raktár egész Euro 
pára a föügvnöknél

WITTE EDE Bécshen
Stadt, veri. Kárntnerstrasse 59* 

Budapesten a cireus Carréban jelenleg ape 
ninek (u. n. okarinaiak) által e hangsze
rekkel hangversenyek tartatnak, melyek 
művészi sikerülésük folytán roppant feltű
nést és tetszést keltenek. E hangszeren, 
melyen nem zeneértők is a hozzáadott is
kola mellett néhány óra alatt nagyszerű 
eredményeket érhetnek el s olcsó ára min 
Jenkinek lehetővé teszi, magának kellemes 
mulatságot szerezhetni. Minden valódi oca- 
rinán a következő védjegy' vau:

« I I S .  D O X A T I
lnvento E F ABRE B U D K 1 0

Az ocarína és hozzávaló iskola gyári ara
I. oszt. II. III. IV. V ._  VI. VII. 

f i  1.— f t  1.50 ft. 2.— ft. 2.50 tt.3.— ft. 47 £57—
Az V. sz. zongorára van hangolva. Kotta- 
füzetek az I. II. III. számhoz 12 dallal á 
40 krért kaphatók. Bőr tokok 50 krtól 1 
írtig. Egy jól hangolt tercett 7 frt, quar- 

*• ett 12 ft, sextett (óriási bassussal, teljes 
ka r ) 30 ft . Ez utóbbiak egyleteknek igen 
Ajánlatosak. A szétküldés készpénz vagy 
“ táuvét mellett is történik. Nagyban eladók 
tetemes százalékot kapnak.)

•). Kr. <>. e.
Van szerencsém a n. é. közönségnek becses 

tudomására juttatni, hogy NÓdaviz-gyá- 
ro m  újabb és célszerűbb berendezése foly
tán azon kellemes helyzetben vagyok, hogy 
ezentúl ugyanazon mennyiségű és minőségű 
vizet fent nevezett jutányos árért bocsát ha 
lom a t. fogyasztó közönség rendelkezésére.

Nipőer. I s tv á n ,  gyógyszerész.
57. (5—4)

Schütz Nánd.
gyakorlati zongoratan i tó

kész a tanítványok lakásán

magán oktatást adni.
Értekezhetni e hó végéig Petrezseleiu-
utca 25. sz. 
Józsefutca 7. 
Írttal.

— ápril 1-jétől pedig 
sz. alatti házban fent 

73 (3 -2 )

Legolcsóbb bevásárlási forrás

SÍREMLÉKEKRE. 7* (6 I )

-l.on n.Vdott s dúsan berendezett síremlék-raktáromat a jánlom 
a t. c. közönségnek mint legolcsóbbat e nemben. Közvetlen össze
köttetésben állván az illető gyárosokkal, azon szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy minden e szakba vágó cikkel a legjutányosabban s 
leggyorsabban szolgálhatok. Egyúttal biztosítást nvujtok tiszta, sza
batos toldatért s valódi aranyozásért.

Koscnbaum József
s í r e  in l é k ' b e r e ü k e d é i i e ,

Budapest, ország-ut, Károly-laktanya.

69 (2-2)

Hirdetmény.
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SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete

Budapesten, váczi körút G3. sz.@70 (3(1 2)

_  Kihelyez és megrendel azonnal ügyes és megbízható egyéneket minden szakmából^*
jfcu- : könyvvezetőket, pénztarnokekat. Írnok,,kát. Iiá/.l'elftgyelőket. ■ e z ifz z t is z z li  és gl 
e  erdészeii tiszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zeneT és rujztuiiitókat.Áy 

mérnököket, gépészeket, gyári munkásokat stb. Kaktarnokokat, felügyelőket, kapusokat. 'ház-SlI

f  mestereket, mii- és zőldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgákat, komornakat. inasokat nTi
továbbá: 0

^gazdaasszonyokul, kulcstrnokel. társulgónőket. utazási kísérőket, német, friuiezia. 
srangol, olasz és m agyar iievelöiiókel. pénztarkezelö-niiket. számvevő-nőket, bolti leányokat.^* 
K áruló-nőket, dohány-tőzsdék, szállodák, vendéglők s kavéhazak szamára. Q)
ff) — - ,' -
t  M L Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér: %í

SCHAFFER és SCHÖNBERGER |
elhelyezési intézete. ^

A t ez. ura Ságoknak a szükségelt egyének díjmentesen ajánltatnak. ' • ( J ?
P i W  Dloiaist keresők minden szakmából 8, legfeljebb 14 nap a la tt nyernek bizto--^ 

sitás mellett jó állomást.

Wasa&yj

go. [3 - 3 |
Nem színlelt végeladás!

Miután a rósz üzlet-menet miatt

china-ezüstáru-gyánmkat

len rcnau sz
kiválóan uyugdijjasok, bármi szak

beli tisztviselők, biztosítási képviselők, 
gondnokok, könyvvivők és alkalmazá
son kivűlí más egyének állandó és ju
tányos mellék jövedelmet szerezhetnék, 
mely némi képesítés mellett évi 1000 
—1500 írtra rúghat. Feltételei: jó aján
latok vagy csekély biztosíték letétele. E 
részbeni K . C. 2 4 9 4 . jelzettel ellátott 
ajánlatokat közvetíti <4. íz. D in ib e  e t  
C 'om p. hirdetményi irodája. K éca 
S in g e rs la u s e  8 ."  61. ui-at

teljesen beszüntetjük, kenyszeritve vagyunk pompts cbina-ezüst-gyártmányaink tömérdek készletét 
leggyorsabban az előállítás, áron sokkal alabb elárusítani. Kísérletül szolgáljon következőki- 

vonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kivonatra bérmentesen mogkiildetik.

M é r s é k e l t  á r a :
azelő tt m ost

G drb. kávéskanál frt 3 .5 0
csupán
1.50G „ evőkanál 7.50 2.80G „ asztali kés i) 7.50 2.80

G „ asztali villa n 7.50 2.80
1 „ leves szedő n 5 . - 2.30
1 „ tej-szedő 3 .5 0 1.50
1 „  vaj-szelence >» 5 . — 2 __

azelőtt most
csupán

frt 14.— 8 . -
.. 8.— 3 —
„ 5.— 270
>, G.— 2.50
„ G.— 2.50

1 drb cukortartó zárral 
1 p. gyertyatartó . . 
ti drb kés nyugtató .
*i „ csemege-villa 
*• „ kés .

Legújabb kezelo-gomb-garmtura, gépezettel 1 f t .  Parafa-dugók állat fejekkel 4 0  k r  
Továbbá pompás fin,Izsák kávé- és t  ea ibrikek, tojás készletek, fogpisikaló -tartok ecet 

és olaj-keszletek es más egyeb számos cikkek, stb. stb. szintoly meglep! olcsó arakon
Különösen figyelemre méltó :

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

Ugyanaz bntanma-ezüstból, mind a 24 drb. elegáns tokban csak 7 fr
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan és lelkiismeretesen eszközöltetnek

____  Preis E., Becs, Rothenthurmstrasse 16.

Nyomatott Taiza Mihálynál Pécsett 1877. ---- ------------------------

Az alólirott űzletvezetősóg részről ezen
nel tisztelettel tudomásra hozatik. hogy a 
változott liajómenetrend folytán, folyó már
cius 20-tód kezdve az 51. számú vegyes 
vonat kedden, szerdán, pénteken, szomba
ton és vasárnap személyszállítással Mo
hácsról Pécsig közlekedni fog; ellenbei 
hétfőn és csütörtökön a 17. számú vegye* 
vonat, délután 5 óra 25 perckor, a Budi. 
pestről érkező hajó bevárása mellett lég 
fellebb este 7 órakor Mohácsról Pécset 
lép forgalomba.

Pécsett, 1877. évi március hó 17-én 
A mohács-pécsi vasút
üzletvezetősége.

Két téglaház eszközök
kel együtt,

az ilszögi és siklósi országút mellett eladó, 
vagy kedvező feltételek mellett bérbe adó. 

Felvilágosítást ad:

K u n m ie r  A n d rás.
79 (3—1) tulajdonos.

Olcsó é.s tartós !
Temesvár i  Manó

czipőgyára,
Budapest, király-utcza 1. szám ajánlj 

A ö k n e k :
Fűzős topánok Brünellböl fénymázos hegy

gyei, szép tű z é s se l..............................2 ft. 7(
Fűzős topánok erős bőrből fénymázos hegv- 

gyel, szegezve és csavarral ellátva, kettős 
talppal gyakori használatra és esős időre 3 l't 

Topánok mézga betéttel Briinnelbé-1 fény- 
mazos hegygyei, magas szabással, tinóm
kiállítással . ................................. 3 ft 5(

Topánok mézga betéttel erős chagrain vagy 
borjubőrből, szegezve és csavarral ellátott 
kettős talppal, igen tartós és meleg . 3 ft. 5( 

bűzös topánok erős bőrből tenvmazos orral 
szegeit és csavarral ellátott kettős talppal 3 ft. 2l

U r a k n a k :
Topánok tinóm chagrin kettősbörből . 3 ft Gl 
Topánok fénymázos vagy bagariabörböl sze

gezett és csavarral ellátott kettős tál piai
igen erős ....................................... ....  4 f t  —

Topánok finom bőrből díszes fénymázos hegv-
gyel, termek és b a lo k r a ....................’ 4 ft. őt

I opánok orosz fénymázos bőrből, szegezett 
kettős talppal, csavarral a legjobb lábbeli a 
nedves időben, igen tartós és meleg . ő ft -  

Vadasz csizmák vízhatlan kettős bagaria vagy 
fénymázos bőrből, háromszor csavarral el
látott kettős ta lp p a l ........................ lOf t  —

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

bőrből csavarral ellátva kettős talppal 4 ft. — 
Topai.ok leányoknak Brünelból vagy bőrből 

igen erős szegezett talppal . . . . 9 £  — 
(ryermekezipók Brünellböl vagy bőrből sze-

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

ból Bismark m i n tá j ú ....................... 4 ft. 50
Részletes árjegyzékkel ingyen és bermen 

Levélbeli megrendelések posta utánvét mellett v 
tosan eszközöltetnek.__________ 277. (20—


