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E lőfizetési d íj :
postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 f t ,  fél
tre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
j tt. 25 kr. egyes szára 15 kr. 
je len ik  minden szomba-  
. j. Egyes számok kaphatók 
kVeldinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Hint
PÉCSI FIGYELŐ.

H ir d e té se k  ára :
Egy négyhasábos 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 dij 

előre fizetendő.
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S z e r k e sz tő i Irod a:
Ferenciek utcza 22. sz. 1 emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

k r

A városi és megyei 
bizottsági tag urakhoz.

Nyíltan, őszintén, leplezetlenül 
szólunk. A mit mondunk, az nem 
pirt- liánéin közérdek, édes mind
nyájunk érdeke, melyet ma csak 
az.>k nem viselnek szivükön, kiknek 

I .se országuk, se hazájuk"4 s kik a 
| fásult lelkiismeretlenség nyílt szem- 
i jelenségével kockára vetették a nem- 

zet sorsát, hogy elpusztulásunk árán 
jussanak becstelen önérdekeik kie- 

j jégitéséhez.
Ez időt, melyben öuvérüukböl 

kerülnek ki legveszedelmesebb ellen
ségeink, szintén olyan végzetteljes 
megpróbáltatás idejének nevezhetjük, 
mint azon kort, melyben egy II. 
András, Kim László, egy II. Ulászló 
uralkodása alatt volt létünk veszé
lyeztetve.

Tekintsünk visszacsak II.Ulászló
idejére.

A történelem világosan mondja, 
hogy a nemzet harcosai nem érkez
tek be a csata idejére, nem is volt 
nagy kedvük harcolni, nem ügyel
tek többé az ország érdekeire, kö
telességeiknek nem tettek eleget, a 
királyi kincstár kimerült, zavar, tá- 
ekozatlanság uralkodott az egész 

országban.
A T’uggerek.az azou időbeli péuz- 

tózserek vagyonosodtak, egyedül a 
nép szegényedett, a királyi kincstár 
egeszeu üres volt, az adó nem folyt 
be. az államháztartás gépezete feu- 
akadf. Hitel nem volt, csak nyomo
rúság.

És ezen nehéz napok ismétlőd
nek a történelemben, hogyha éppen 
más alakban is, hogyha nem egy
formák is a jelek, de a végeredmény 
rendesen katastrópha.

A mi államháztartásunk ismét 
szenved, kínlódik, az adó nem folyik 
be, a legszigorúbb kéuyszerrendsza- 
bályokhoz kell nyúlni, hitelt kell 
keresni, korlátlan meghatalmazásra 
vau szükségük a minisztereknek, 
hogy köleBöut kapjahoz.

A nemzet pedig, az aunyiszor 
kijátszott nemzet, látván hogy bizal
mával visszaéltek intézői, csendes 
hallgatásában bizalmatlsukodik, is
mét közönyössé lesz s cseudes meg
adással nyomorog nem gondolva 
meg, hogy — engedve az ügyek je
lenlegi menetének — maholuap egy 
a mohácsi vésznél is vészesebb kö
vetkezményű katastrophához jut: a 
bécsi egyesség elfogadásának uem- 
zetölő katastrophájáboz.

Tétlenkedünk, szemünkre áiom

a kiadóhivatalban di.6 )0 Gmenye cs előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iutézendők. Előfizethetni helyben: 
kereskedésében é ' n  " !***. & Vi*r<>8̂ 7-' épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ a r o y ^ ú i ^ ^ ő n y v k i i t ő  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.

borul, elő halottak vagyunk. A nem
zet kufárai, legalkalmasabbnak ta
lálva az időt, most kétszeres erély- 
lyel és sietséggel fognak tervük 
keresztülviteléhez. Mi ni sz t ere i nk  
minduntalan Hícsben vannak. Az 
úgynevezett banktárgyalás háborit- 
lantil folyik most fekete-sárga med
rében. Maholnap kész lesz az egyes
ség — a mi nyaktilóuk. Hóhéraink 
már epedre várják a pusztítás meg
indulását.

Szomorú, sötét kilátás. Valóban 
kétségbe kellene esnünk, ha nem 
bi/.nánk a nemzet geuiusában, mely 
már annyiszor mentett meg minket.

E genius még él, őrködik felet
tünk és ismét kelti a nemzetet der
mesztő álmából.

Pest-Pilis-Solt-Kiskún megye ki
mondotta vétóját. Határozottan visz- 
sza utasította a bécsi egy ességet, s 
határozottan követeli az önálló ma
gyar bank és külöu vámterületet.

Utána Aradmegye szólalt fel. A 
többi megyék i s—miuta tudósítások 
szólnak — hasonló szellemben ké
szülnek nyilatkozni.

Most rajtunk a sor. E hó 16-án 
a városi törvényhatóság tart közgyű
lést. május bő 7-én pedig a megye.

Pestmegye említett feliratát meg
küldte valamennyi törvényhatóság
hoz pártolás, illetőleg hasonló szel
lemben való nyilatkozás végett.

Városunk és megyénk a proletár 
nemzet könyörgő hangján egy Ízben 
már felirt a kormányhoz, hogy a 
vám és bankügyben „ lehetőleg figye
lembe vegye a nemzet érdekeit."

Mi baranyaiak békességes elemek 
vagyunk, s ez jól van igy. A mit 
talán higgadt komolysággal s az ud
variasság egy bizonyos nemével 
lehet elérni, minek ahhoz durcáskodó 
ellenzés és nyílt követelés?!

Mi udvariasak . . . nem alázato
sak voltunk. Kértünk, könyörögtünk 
mint egy koldus — egy kis életért.

Mit adtak kérésünkre? Hogyan 
hallgatták meg? Az alkudozások ed
digi eredménye megmondja.

Kenyeret kérünk s ők koldusbo
tot készülnek a markunkba nyomni.

Ez elleo csak nem állhatni meg, 
hogy a törvény engedte korlátok 
közt — ne tiltakozzunk. S ki ezt 
nem teszi, az ellensége nemzetének, 
az nem érdemes az életre.

Még nem tudjuk, mennyire józa- 
nodtak ki városunk képviselői közt 
azok, kik mindeddigelé bíztak a kor
mányban, de hogy e bizalmuk meg- 
csökkeut, azt merjük hinni. Igaz, 
lesznek talán egynéhányat!, kik az

öuérdekbajszban couservált romlott 
szivvel 8 gonosz elmével majd meg
nyitják mirgetlehellc szájukat a szó
ban forgó egyesség védelmére. Úgy 
van, lesznek; de bál’ istennek nagyon 
kevesen s igy könnyű lesz ezeket 
legyőzni s a közönség sújtó Ítéleté
nek átadni.

Bárány a megye közgyűlése már 
első ízben is határozattabb szellem
ben nyilatkozott az egyesség ellen 
mint a város. A szivében, vérében 
magyarérzelraü, bár nem mindenben 
magyar goudolkozásu alispán úr a 
bank és vámügyi tárgyalások meg
indulta oda minden évnegyedes je
lentésében megemlékezett arról, hogy 
többek közt — sajnos — az ural
kodó pangáson, köznyomoron a kor- 
máuy által kilátásba helyezett egyes
ség nemhogy segíteni, hanem még 
nagyobb nyomort fog előidézni.

S ezen különben a tárgy köz- 
napiassága dacára is gyöuyörü s 
úgyszólván klassikai irálylyal szer
kesztett évnegyedes jelentéseket mind
annyiszor szomorú, helyeslő fejbo- 
lintással fogadták a bizottsági tagok.

A megyei biz. tagokkal — cse
kély kivétellel — ellenkező, a nagyon 
sokban eltérő politikai véleményen 
vagyunk, de még mint ellenfeleink
nek is meg kell azt adnunk, hogy 
ők egytől-egyik oly fiai e nemzet
nek. kik édes szeretettel esüggnek 
a hazán s kik mint ilyenek minden
kor készek védelmére kelni a nem
zet veszélyeztetett létének.

Hisszük és meg vagyunk győ
ződve hogy Baranyamegye közön
sége követni fogja Pestmegyét.

Siessünk akaratunknak és jogos 
igényeinknek kifejezést adui mig 
nem késő: küzdjünk szóval, hogy 
fegyverre ne kerüljön; ezerszeres 
viszhanggal mondjuk ki a vétót, ha
lálos Ítéletünk ellen, még mielőtt azt 
végrehajtanák; s buzdításul gondol
junk koszorús költőnk e nagy igaz
ságot tartalmazó szavaira:

„Ébred istenverte nemzet,
Mert, ha most nem éoredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
Vagy ha lesz is, csak annyi idő leend,
Mig nevedet sírkövedre vésed.'*

— A z o sztrA k -m a g y a r  vftm
és kereskedelmi szövetség szövegezése te
kintetélten a tárgyalások a két kormány 
között még ninesenek befejezve s az egész 
ügy elintézése ez idő szerint még belát
hat lan. A vám-szövetség mindenesetre a 
vám-tarifa nélkül fog a parlamentek elé 
terjesztetni: a két kormány azonban még 
nem állapodott meg abban, hogy azon 
esetre, ha a parlamentek a vám-szövetsé
get a tarifa nélkül nem akarnák elintézni.

nem a megállapított minimális tarifát ter
jesszék-e autonóm tarifaként elő. Nincs 
megállapodás a tekintetben sem, hogy azon 
államok számára, melyekkel vámszerződé- 
sek nem állanak fenn, pótlékok hozassanak-e 
be, mi megtörténhetik, akár autonóm tarifa 
állapittatik meg, akár szerződési tarifák 
állanak fenn ; ily pótlékok behozatala azon
ban tervben van. Németországgal a vám
tárgyalások bécsi lapok szerint még e hó 
folyamában megindulnak, még pedig nem 
Berlinben, de Béesben.

— S zé li p é n z ü g y m in is z te r  a 
kiegyezési alkudozások ügyében járt Bécs- 
beu. Vele voltak Csemegi államtitkár, Leeb, 
Kötfinger és Merfort min., illetve oszt. ta
nácsosok. Széli és I’retis a csütörtökön és 
pénteken folytatott értekezleteken megálla
pították a bank alapszabályainak összes 
részleteit; ezután ismét megkezdették a ta
nácskozásokat a nemzeti bank képviselői
vel. E tanácskozáson jelen volt Csemegi 
államtitkár is. Csak a jelzálóg-hitel osz
tályra vonatkozó alapszabályok tárgyaltat
tak és nagy részben el is intézteitek. Leg
több nehézséggel járt azou kérdés, hogy 
a Magyarországon esetleg megindítandó 
perek mely bíróság elé tartoznak. Vasár
nap folytatták e tauáeskozmányt; néhány 
kevésbé jelentékeny pont kivételével, me
lyek függőben maradtak, az ezen osztályra 
vonatkozó pontok mind megállapittattak. 
Következtek magának a hankszabályzatnak 
elintézetlenül maradt pontjai. A tanácsko
zás hétfőn befejeztetett, még pedig épen 
nem kedvező eredménnyel. A két kormány 
csak mellékes dolgokban engedett; a fő 
pontokban laz alkormányzók kinevezése, 
az állam résztvevőse a bank nyereményei
ben, továbbá vájjon a kormányváltók ki
fizetésére az igazgatóság vagy a bankvá
lasztmány illetékes?) a két kormány szi
lárdul megmaradt eredeti álláspontja mellett. 
A jobbára kedvezőtlen tárgyalási eredmé
nyek jegyzőkönyvbe foglaltatnak.

— Á  R o th a ch tld -tá ra u la t bé
csi tudósítás szerint azon nézetben van, 
hogy az európai pénzpiac kedvező hangu
latára a kibocsátandó magyar-aranyjáradék 
iránt mindaddig nem lehet számítani, mig 
a bankkérdés a birodalom két fele közt 
valami módon végleg meg nem oldatik, 
mig ha ez megtörtént, még az orosz-török 
háború kitörése sem fogná akadályozni a 
magyar járadék kibocsátását. — Különben 
Rothschild biztosította a magyar pénzügy
minisztert, hogy szükség esetében május 
hóban 25 milliót előlegezhet neki.

— A ra d m eg y e k ö z g y ű lé se  5 0  
szóval 10 ellenében az önálló vámterület 
és bankügyében Pestmegye feliratát ma
gáévá, tette és feliratot intéz a képviselő- 
házhoz, ellenben Liptómegyében a felira
tot szótöbbséggel csak tudomásul vették.

— A rim aszéccii v á la s z tó k e r ü 
let választói ápril 9-én tartott értekezletü
kön felolvastatván a kerület képviselője 
Szakács Antalnak nyilatkozata, melynél 
fogva kijelenté, hogy a kormánypártból 
kilépve a bécsi egyezményeket nem fogja 
megszavazni, elhatározták, felhívni nevezett 
képviselőt, bog}- nem érvén be reá nem 
szavazással, halározottan a bécsi egyezmé
nyek ellen szavazzon

A p én zü g y m in isz ter  e lre n 
delte. hogy a törvény értelmében a szőllő- 
birtok után járó és teljesen befizetett te- 
lekköuyvileg bekeblezett szőllődézma vált

sági tartozások törlése ezentúl nem a fe
lek, hanem az adóhivatalok által li i v a- 
t a i bó l  és a tél  t e r h e l é s e  n é l k ü l  
eszközlendő.

— A v a l lá s  é s  t a n u l m á n y i
alap vagyona hiv. kimutatás szerint követ
kező. A vallásalap 12.530,000 frt cselekvő 
tőke fölött rendelkezik, e mellett fekvősé- 
gekhen és királyi kisebb haszonvételekben
10.300.000 Irt, kinlevő követelésekben 
1 490.000 ft. fölött; pénztári készlete 200,0 )0 
frt, összes vagyona tehát: 24.340,000 frt, 
melyből 920,00) frt tartozást levonván, 
marad tirzta vagyonképeu 23.420,09) frt.

A tanulmányi alap cselekvőtökében ren
delkezik 5.850,000 ftr fölött, fekvőségekben 
és királyi kisebb haszonvételekben frt
3.940.000 fölött, cselekvő hátralékokban 
100,009 frt fölött, pénztári készletekben
100.000 frt tölött, együtt 10.59 1,0)0 frt 
fölött; ebből levonva az 1.32),09) frtnyi 
passivát, tiszta vagyonúi in trad 9.18 i n  i 
forint.

— F o ly ó  hó 6 -ű ii e lk é s z ü lt  it
bécsi fegyvergyárban 15‘5) Uchatius ágyú 
s ezzel a közös hadsereg tüzérsége telje
sen fel van szerelve. Hátra van még min 1- 
azáltal 80 darab 7 centiméter eaüberü hegyi 
ágyú, továbbá 780 darab 8—10 eeiiüme- 
teres tábori és 40 darab hegyi ágyú a 
tartalékkészlet számira. Miután a tanebbi 
15(50 darab ágyú tizennégy hónap alatt 
állíttatott elő, remélhető, hogy az elősorolt 
hátralékszükséglet ez év végéig szintén ké
szen lesz.

— A tó v á ro s i  k ö z r a k t á r a k
felállítása ügyében a közieke lesi miniszté
rium egy elibgadhatlan ultimátumot kül
dött a főváros közönségéhez, in üy t köz 
raktári végrehajtó bizottság körében iiagv 
izgatottságot keltett. — A kormány már 
annyira összezavarta a duuasz abályzási és 
sugárúti nyeremény kölcsön és a köz
munkatanács intézményével az állam és a 
főváros közti jogi viszonyokat, hogy most 
már azt sem tudják, hogy tulajdoiikép ki 
légyen a dumaparti területek tulaj ionosa, 
hová a közraktárak építendők lennének. 
A bizottság a minisztérium leiratás.i ellen 
remoustratiót határozott. — Így húzza el 
a kormány mindenféle akadályokkal a 
közraktárak felépítését, m g Pécsben gáz
értnél dolgoznak rajta, ekkép a gib,ma- 
kereskedést végleg elvonva a magyar fő
városból !

K Ü L F Ö L D .
lla az orosz cár az e hó elején ul

timátumként a portához intézett ama fel
hívását, hogy a mennyiben a pótra a jegy
zőkönyvnek elfogadása és a lefegyverkezés 
iránt ápril 13-áig nem nyilatkoznék, ille
tőleg a kereszténység és a humanitás e 
nagy apostolának határozott kívánságát 
nem teljesítené, akkor ápril 14-én nngje 
lenik a hadi manifestum. érvényesíteni 
magában elegendő bátorságot érez. s had
seregét a győzelmes küzdelemre elég erős
nek tartja, úgy e bolondok liaváb m elkez
denek bömbölni az éjszaki medvék s neki 
iramodnak az étvágyukat 29 év óta mindig 
csiklaudóan ingerlő kedves falatot: „Tö
rökországot" elnyelni, ha t. i. bele nem 
törik hosszú foguk. — Uunyoros játéka a 
sorsnak, hogy éppen a bolondok havában 
sikerült az orosznak az európai hatalmakat 
bolonddá tenni. Az eddig táncoltatott ined-

T á S S á .
E gy k o m é d iá s  no.

— Elbeszélés. —

(Folyt.)
Egy kísérletre határoztam el magam. 

Beállítottam az igazgatóhoz.
„Mit akar ön?"
„Előleget!“
„Megbolondult ön? Előleget ?! Ezt nem 

ismerem. “
„Az égre kérem csak ez egyszer te

gyen kivételt."
„Nem teszem, nem tehetem."
„Uram ön e g y ................
„Micsoda ?“
„Fékeztem indulatomat; hiszen pénzt 

akartam !“
„Mondja csak, de őszintén, hogyan 

van játékommal megelégedve ?“
„No, úgy meglehetősen"
„Használhat ön engem?"
„Jobbnak hiányában ön is megteszi."
„Ma a „Tékozlót" adjuk. Minden jegy 

elkelt"
Tudom, és, és ?"

„Ha nekem rögtön előleget nem ad, 
úgy nem játszom ina este."

„Én nem adok előleget."
„Hogyan?"
„Ha ön nem játszik, akkor egész havi 

gageját visszatarthatom. Olvassa csak a

szerződést. Különben van még valami mon
dani valója?"

Tehát mind hiába! Mari kendőjénél 
maradt. Es mégis oly szép volt, és mégis 
kitűnt a többiek közül. De a többi komé- 
diásnő mind guuyolódva tekintett rá. Nem 
a hideg, a nélkülözések, a csalódás fáj
dalmai, hanem a kicsinylő gúny fájt Ma
rinak. Ez fáj, megsebzi a szivet, megmér- 
gezi a lelket, megöli az erényt. Ez az ujj, 
a melyen a kisértés ördöge megragad. 
Ha egy ujjat megkapott, csakhamar a ke
zet s egész embert is hatalmába keriti.

Vasárnap volt. Korán reggel ébredtem 
fel. Káprázó világosság hatolt kis szobámba. 
Az éjen át havazott. Marira gondolván, 
borzongni kezdtem a hidegtől.

Midőn délelőtt a próbára mentem, Ma
rit egy divatos, drága köpenyben találtam 
ott. A komédiások váltig mormogtak cso
dálkozásukban. En elsápadva a kuliszák 
mögé húzódtam. Mari hozzám jött. tekin
tetét azonban nem merte rámszegezni.

„Mari honnan vetted a drága ruha
darabot?"

„Én nem tudom," — mondá halkan — 
ama kereskedő segéd ma harmadszor 
hozta hozzám. Ellenzésem dacára is az 
asztalra tette és gyorsan eltávozott. Külön
ben az egész egy rendes színházlátogató 
elismerésének bizonyítéka. Egy fél óra 
után erre, egy levelet kaptam anyámtól. 
Egy köpenyért irtani neki, de ő azt vála
szolta, hogy értem szegénysége miatt sem
mit sem tehet. Kun kavargott a hó, zúgott

a szél. Tekintetem ünkénytelenUl az asz
tal felé irányult, e szép köpenyre. Nem 
tudtam attól szememet elfordítani. Odalép 
tem s félve megérintettem. Mily finom, 
puha szövet! Kezembe vettem, mily nehéz 
volt ! Próbaképen magamra öltöttem, mily 
jól állott rajtam. Ekkor tizet ütött az óra, 
s próbára kellett mennem. Levetettem a 
köpenyt, mely olyan meleg, olyan barát
ságos volt, s kendőmet vettem elő, azt a 
hideg, azt a könnyű kendőt. Kiléptem az 
utcára, a hó arcomba szállott, áthatolt 
kendőmön, s én nagyon fázni kezdtem. A 
szomszédbeli nők éppen a templomból jöt
tek haza. Mindannyian takarosán, mele
gen voltak öltözve. Vasárnap is volt s igy 
mindenki ünneplő ruháját öltötte fel. Visz- 
szatértem a szobába. Megint ott volt a 
köpeny. Mágnes volt az, mely tekintete
met ellenállhatlauul magához vonzotta. Eu 
reszkettem, mintha valami nagy bűnre ké
szültem volna. De lassan, lassan odanyult 
kezem, a hova szemem nézett. Ismét meg
érintettem ; mintha csak egy villám ciká
zott volna át testemen. Félig eszméletlenül 
s mielőtt meggondolhattam volna, magamra 
vettem azt. Ekkor beszólott háziasszonyom, 
hogy siessek a próbára, mert 10 óra már 
régen elmúllott. Én elsiettem. Mily jól esett 
a ruha melege! Most itt .vagyok avval. 
Haragudhatol ezért rám ? Ó a hideget csak 
elviselném, de a nők gúuymosolyait nem 
birom el!"

Ezer érzelem szállott meg engem, de 
hiszen még sem volt jogom Marit kárhoz

tatni. Neheztelhettem-e én ő reá azért, hogy 
az a jándékot elfogadta ?

A köpeny B. gróftól eredt. Semmi 
kétség. Mari tudta ezt és mégis elfogadta ! 
De kün hiileg volt. a szél fútt, a hó ka
vargott, a többiek gúnyolódtak, no és ő 
elfogadta azt a ruhadarabot. Nem jól 
tette-c ?

Nem! Ez volt az első előny, melyet 
a kisértés, a bűn ördögének nyújtott, s 
ez tudja az előnyöket felhasználni.

Valami idegenszerü támadt ez után 
köztünk. Mari már nem volt többé — Mari. 
Egy felhő borongott tisztaságán, már nem 
volt többé, mint azelőtt, csupa fénysugár, 
már árnyékot is vetett. Lassan múltak a 
decemberi napok, karácson már nem volt 
messze.

Egy estén két kis vígjátékot adtunk. 
Mari az elsőben, én a másodikban voltam 
elfoglalva. Midőn kiléptem a színpadra, 
észrevettem, hogy B. gróf sarkantyúit csör- 
reutve távozik. De én nem figyeltem rá.

A darab végeztével a női öltözőben 
Mari után tudakozódtam. O már eltávozott, 
mondák. Mióta? Mindjárt az első darab 
után. Mi ez? Ez az eiső eset volt, hogy nél
külem ment haza.

Máskor mindig vártunk egymásra. 
Miért nem ma is?

Mint villám cikázott fel agyamban az
emlékezés, hogy B. gróf szintén az első 
darab után hagyta el a színházat. Talán
összefüggésben volt ez Mari távozásával ?! 
Én átöltözködtc.n s lakás Ir t siettem.

Ablakából nem látszott gyerlyavilág.
E pillanatban háziasszonya jött le a 

lépcsőn kaput zárni. Mari után tudako
zódtam.

A kisasszony nincs itthon — mondá 
ő — nyilván meghívták valahova vacso
rára, mert kapukulcsot is vitt magával. Mi 
volt ez’/ Felforrt vérem mind arcomba 
tódult.

Kün fagyos, zord idő volt; én nem 
éreztem. Kaptam magain s félig önkény- 
telenül bolyongtam az utcákban, bejártam 
az egész kis várost kétszer, háromszor is.

Hol lehet Mari?. . .  A gróf haza előtt 
állottam. Hideg borzadás futott végig raj
tam. Talán nála! . . .  De nem,az ő ablakai
ból sem látszott ki világ. Minden csendes, 
kihalt volt. Tovább mentem.

A távolból két fénypont látszott az éj 
sötétében. Egy kávéház lámpái voltak azok.

Betértem s egy a kredenz mellett lévő 
asztalhoz leülve egy limonádét kértem. A 
pincér a kávéház pénztárnokuöjéhez ment 
eúkorért. „Előbb ő, most meg ez* suttogá 
neki titkolózva s halkan. Váljon mit mon
dott ezzel? Kám célzott-e?

„Valóban sajnálom" — viszonzá ez 
szintoly hangon — „mert, mint mondják, 
nagyon szereti őt."

„De ő szegény, nagyon szegény, B. 
gróf pedig gazdag", susogá ismét a pincér 
s ezzel oda hozta hozzám a rnegrcndilt 
italt.

(Folyt, következik.)



viliül lón táncoltató medve, melynek, ha 
Törökországot eltáncoltatnia sikerülend, mi 
egyébiránt nehéz dobgleend, akkor Ausztria- 
NUgiarorsrágnak fogja fogcsikorgató nó
táját elinjoi, melynek dallama lesz: circum-
iled runt . . .  , . . .  .

A porta következetes marad eddigi 
raaíralartá'álioz, melyet rósz akarat nélkül 
n.'in lehet becsületesnek nem mondani. A 
ininisztertai.ács naponként ülésez, de mind
eddig a jegyzőkönyvre vonatkozólag vég- 
liatáiozatot nem hozott; — a veghatarozat 
kétségkívül nem lesz egyéb, mint a par
lamentre való utalás. A parlament pedig 
bizonvára elég erős fog lenni határozatá
b an :‘a Törökország méltóságát leroiubo- 
1 ássál, süt Törökországot végelpusztulással 
t "iiyegető orosz kívánságokat visszautasí
tani.

A porta körjegyzéket küldött valamen
nyi megbízottjához, melyben különös súlyt 
fektet a békére s kifejezi akaratát a íc- 
toimok keresztülvitelére, de a jegyzőkönyv
nek azon pontjait, melyek a török bel
ligyekbe való idegen beavatkozást foglalják 
nm'gukb:'n, visszautasítja. A lefegyverkezést 
vak az esetre Ígéri, ha Oroszország is 
egyidejűleg kész lesz lefegyverkezni. Ki- 
t. j.-zi egyszersmind a körjegyzék azon kí
vánságot'. hogy a hatalmak érvényesítsek 
befolyásukat Montenegróra, hogy az bé- 
külékenyebb legyen fsak hogy Monteneg
rót egyedül a muszka hang és rubel ve
zénylik. meg a terjeszkedési vágy.

Bismarknak lemondási és illetve nyug
díj Iránti kérvényét a császár visszan’ isn 
to'.ia, s csupán hosszabb szabadságidót 
aii 'ttstusig engedélyezett neki. — lávollé- 
tében a birodalmi ügyekben Hoffmaun a 
caneellari hivatal elnöke, a bir. kiiliigv ék
ben liülow, Poroszországban Camphansen 
foebi belvette-iteni a birodalmi cancellárt.

Káh m pasa nagyvezér helyett Achmed 
Vatik, a parlament elnöke neveztetett ki
nagyvezérre.

K o n sí a n t i ii í p oly. A túrók kamara 
szálai 1N dini elvetette a Monteneg

rónak aiiantln minden területi átengedést. 
.1 dil l'tii'iiiini ed ágban a helyzetet felette 
komornak tekintik. Szavfet pasa a porta 
képviselőivel táviratilag tudatta a minisz- 
tartanácsnak a jegyzőkönyvre vonatkozó 
határozatát, mit már a szultán is szente
sitett. F. határozat azt mondja, hogy: po
litikai és pénzügyi okok nem engedik a 
portának a mostam bizonytalan állapotot 
tovább húzni. A közvélemény Malimud, 
Damat és Hédit pasa elmozdítását követeli.
-  Mitliad pasa Marseille-ből az „Elodie* 

gőzösön Itareellonába utazott. Konstantiná
polyim való visszaliivatása minden órában 
várható. Konstantinápolyból az orosz 
követség irattárának maradványa is el- 
szállittatik.

Ka g u s a :  A törökök és miriditák 
között három nap óta tartós harcok foly
nak. A inontenegróiak megszállva a demar- 
kationalis vonalakat, védelmi állásban ma
radnak.

\V as hin g t ou. A szövetségi csapatok 
! Dél-Károlinábau) a columbiai kormány- 
épületből már kivonultak.

Bi l issel .  Dcrhy lord egy Konstan- 
tinápolyba küldött iratban határozottan ki
jelentette. hogy a porta Angliára nem szá
molhat.

1 ’o lg á r im ‘ítterl je len t" *
Pécs sz. kir. város máit éri álla/ óláról.

Vége.)
A város területén, és hatósága alá 

tartozó árva illetőleg gyám és gond
nokság alatt volt összesen 1428 egyén, -  
kik közül lóin k. k. árva részére kezeltetett: 
Ingó és ingatlan vagyonban

322045 irt
Készpénzben • 403441 „ 83 kr.
Takarékt. könyvecskék!). 16888 „ 4 „
Államkötvényekben 130000 „ —

tehát összesen s72374 frt x7 kr. 
mely összegből az év folytán kiutalványozva 
és kiszolgáltatva lett 145343 trt 5 kr. 
maradt árvaszéki kezelés alatt 
az 1877-ik évre 727031 frt 82 kr.

A vagyontalan és elhagyott 418 árva 
tartása és ellátása iránt első sorban a közeli 
rokonok szőlittattak fel, — sikertelenség 
esetében pedig a város Hatóságának adat
tak át, — mely rólok kellőleg gondos
kodott is.

Továbbá szerencséltetem jelenteni,hogy 
az árvaszék a törvény rendeletéinek és a 
szabály utasításoknak főképen az által 
iparkodott érvényt szerezni, hogy egy felől 
az eljárás gyors és szabatos keresztül vitele 
megtörténjék, s más felől, hogy az árvák 
vagyonuk jövedelmeit pontosan kézhez 
nyerjék, s hogy teljeskoruságuk esetén 
tőke vagyonukat pontos időben megkapják, 
mely törekvést a kívánt siker koronázta 
is, miután e tekintetben minden követel
ménynek a legpontosabban elég tétetett.

Végül nem hagy hatom euilités nélkül 
a városi árvaszék azon hivatásszerű nemes 
törekvését. — hogy minden törekvését oda 
irányozd, miszerint a kiskorúak nevelése 
vagyoni állásukhoz mérten minél előnyösb 
módon eszközöltessék s e mellett természeti 
hajlamaik és tehetségeik oly irányiján ké- 
peztessenek, hogy a haza derék és becsü
letes polgáraivá legyenek, — s jövendő 
jólétük Liztosittassék.

A múlt év folyama alatt csupán két 
fegyelmi ügy adta magát elő, — melyek 
még ez ideig érdemileg befejezve nincsenek.

Ezekben volt szerencsém lehetőleg rö
viden jelezni, mindazon mozzanatokat, 
melyek városunk hatósága keretébeu ész
lelhetők voltak, - s jóllehet a város egye
teme az ipar és kereskedelem pangása, 
az évről évre megújuló elemi csapások, de 
— különösen a múlt évben reánk neheze

dett nagy mérvű fagykár miatt szerfelett 
súlyos viszonyokkal volt kénytelen meg
küldeni, — még is a városi közügyek te
rén örvendetes előbaladás kétségtelen jelei 
voltak észlelhetők s bizonyossággal mond
ható, hogy lassan bár, de biztosan hala
dunk azon czél felé, — mely elénk tűzve 
van, — hogy t. i. viszonyaink rendezése a 
közterhek lehető apasztása s korszerű 
intézmények létrehozása által azon helyet 
elfoglalhassuk, mely városunkat a hazai 
törvényhatóságok sorában méltán megilleti.

A midőn tehát a jelzett ezél elérése 
körül kifejtett tevékenységünkben a tettes 
közgyűlésnek tapasztalt bölcs és jóakarata 
támogatását a jövőben is kikérném, en
gedje meg, hogy Főispán ur ő Méltósága, 
valamint a tettes közgyűlésnek bölcs — 
tapintatos és jó akaratú vezetése, - ug\ 
nem kiilömbcn a tettes Tanács és a', összes 
tisztikar minden egyes tagjának erélyes, 
_ buzgó, lelkiismeretes és öszhangzó te
vékenységéért mélyen érzett bálámnak és 
köszönetemnek ezennel őszinte kifejezést

1 ** Melyek után mély tisztelettel vagyok 
A tekintetes közgyűlésnek

Pécsett. 1877. évi február ho l  en 
A id in g er  J á u o * ,

nolffármester.

Apróságok.
Elősoroltam nem rég e lapokban egy 

abderita tekintetes utibiztos néhány üzel
mek, ismét akadt feljegyezni való. Egy 
faluban a bíró erélye folytán a múlt évi 
kőzuiunkakötelczettség lerovatott minden 
ember által, befolyt a repartiált kő meg
vételére kellő pénz — talán több is, a 
kő kihordatott az útra, meg is töretett, 
ennek árát is beszedték mindenkitől, még 
tőlem is, ki a közmunkát már készpénzen 
megváltottam, szóval sem a megye sem 
az állam nem követelhet mit sem ezen talu 
lakosságán a múlt évi közmunka címén. 
— Ennek dacára négy nap óta házról 
házra járnak a pandúrok parancsolva a 
tavali kivetett kőmennyiség kihordását, 
zálogolva mindenkit, ki a parancsnak 
azonnal nem felel ineg. — Itt van pedig 
a legsürgősebb mezei és szőllőbeli munka 
ideje!

»
Két éve annak, hogy a „hazabölcsé

nek* hazafias (?) pártja által anyagilag 
és erkölcsileg tönkre tett hon mentésére vál
lalkozott elvtagadással, vagy szegreakasz- 
tással megkoronázott fúzió megígérte az 
önálló vámterületet, vagy legalább is a 
szabadkereskedés elvének megfelelő vám
szövetséget, a fogyasztási adók visszatérí
tését, az önálló bankot stb. — Az elámított 
rövid látó választók szidták a kolomposok 
példáján indulva a függetlenségi pártot, a 
miért nem tudott a fúzión lelkesedni, ha- 
zaáruló, forradalmár, vörös petrolőrnek 
rágalmazták, megesküdtek reá, hogy az 
elvtagadással megcsalják a németet, — no 
mcst erkölcstelen számításaikban azt ve
szik észre, hogy ők csalatkoztak, önma
gukat esalták meg, dúlnak, falnak, de 
egyelőre képtelenek valami* tenni.

*
Édes barátim, a helyeseknek tartott 

elveket szegre akasztani, és átkozottak 
alapján megindulni, — ez nem csak er
kölcstelen valami, hanem absurdum is, 
azért előre meggyőződve voltunk a tuzió 
azon eredményétől, melyet nem tétlenül 
bevárni, hanem megakadályozni kellett 
volna.

(1. .1.

Mohács, 1877. ápril 5).
ígéretemhez képest van szerencsém 

ezennel némely tételeket a mohácsi városi 
pénztárból közölni, hogy örüljön az adó
fizető polgárság választott és megbízott 
sáfáraink gazdálkodásán és hogy tudja meg 
legalább: mire kel! az a sok adó és hogy 
ezeulúl ne panaszkodjék!

Köziöm pedig csak 1x74-től kezdve és 
.csakis- azon tételeket, melyek előttem 
részint nem eléggé világosaknak tűnnek 
fel, részint általam tisztán kidobottaknak 
tekintetnek. 1874-rc: „Előre nem látott 
költség1* eim alatt:
Krecsmer v endég lős.........................34.16
Dunaszakadási vizsgáló bizottság. 35.14 
Philip v en d é g lő s .............................. 11.30

31.02
......................... 36.77
......................... 30.46

Hogy ezen költségek előre nem voltak 
láthatók, azt megengedem; mert hogyan 
lehessen azt előre tudni, hogy bizonyos és 
bizonytalan alkalmakkor az illető gyomrok 
mily igényekkel biraudanak és hogy a 
Krecsmerek és Philipek mi- és mennyivel 
lesznek képesek azok vágyait lecsillapítani ? 
De hogy a város számlájára ily költségek
nek elő szabadna fordulniok : azt már ha
tározottan tagadom és azért azt mondom, 
hogy a lenti összegnek legalább */1# része 
mintha csak a sárba dobatott volna. A 
város i>énze nem préda, hogy abból mulatni 
és lakmározui lehetne. Ha egyik, másik 
elöljáró vagy bizottsági tag szükséges dol
gokban kiküldetik, tessék a járandó dijat 
kifizetni! de nem ám még „ráadásul* a 
városnak úgyis sovány bőrére dinom-dá- 
nomozni!

1875- ben:
Holudouer: pesti úti költség . . 75.50 
Kész vendéglős: ujoncozás . . . 40.30 
Philip „ ......................... 17.30

1876- ban:
tfoóesnak és a hirónak:

pécsi útiköltség . . . 80.—
Kész vendéglős...............................45.84
Stajevits és Brand: pesti útiköltség 50?

31.721877-ben: '
Philip: egy küldöttség ebédje .

(Kedves egészségére!)
Itt is beszélnek a címek és szamok. 
Most jön azonban a java: a hírhedt 

„úrbéri bizottság* cége alatt, mint Turben 
költségek*. 1874-ben:
Készíts: perdíj . . •
K.: napi dij és nyomtatvány 
K. és Stáj.: pesti útiköltség
K.: napi d i ja k ....................
K.: „ „ . . . ■ •
Úrbéri nyomtatványra . •
I’esti küldöttség úti költsége
K.: p e r d í j ......................... , , . „

(A „pcrdij-tételeket* csak azért köz
löm, hogy kitűnjék, hogy azok külön el 
vannak számolva.)
K .: nyomtatványra . • •
K .: ügyvédi kiadásokra (!)
Goócs: pesti útiköltségre 
Pesti útiköltségre . . . .

1875-ben:
Stáj.: úrbéri költségre . .
Goócs: úrbéri ügyben napidij 
K.: „utl. részi.“ az urb. perben 2o00.— 

(Tehát a per ekkor már he volt fe
jezve.)
K.: uapi dij és utazási költség 10;>.:>2 

(Tehát' „már itt* úgy látszik, hogy 
azon „utolsó részlet* még sem volt az 
utolsó!)
St.: pesti útiköltség . . . .  300.
Brand: ügyvédi dij az urb. perben 50.— 

(Tehát dacára, hogy a per már be is 
fejeztetett és dacára hogy Kószitsot az 
ügyvédi teendőkért már ki is fizették — 
inéir egy másik ügyvéd is előbukkan, ki-

1000.—
137.05
400.—
286.46

53.16
202.52
522.50

2500.—

149.80
87.40

100.—
967.44

35.—
20. —

St. : úrbéri költség . . . . 602.50
(Valószínűleg itt lappang a Bubreg

ur által felemlített 605 frt.)
K. : napi díj és úti költség 129.72
G. és St.: erdő felosztásért (?)
Türr elleni per 262.94

(Vájjon ki hatalmazta tel e jó urakat
ez állítólagos perre? Nagy csak úgy csupa
önfeláldozó buzgóságból tevék azt? Mily
gyengéd figyelem!)
Sí. : az érintett kétes ügyben . 400 —
St. : erdővizsgálatért napi dij . 56.—

1876-ban:
Kész vendéglős......................... 18.41
(1. : úrbéri ü g y r e .................... 83.50
Ki is z its n a k .............................. 37.76

1877-ben:
K. : napi dij és útiköltség . . 37.76

Megjegyzem végre ismét, hogy csak
a „tetszetős!)* tételeket közöltem.

Mi tűnik ki a közölt tételek- és szá
mokból? Kitűnik 1-ször: Hogy az összes 
tételek, habár különféle címeken is, csak
nem kivétel nélkül a boldog emlékezetű
úrbéri bizottság két feje: Goóes mint tő
vezér és Stájevits mint elnök, továbbá Kó- 
szits mint ügyvédjük közös firmája alatt 
szerepelnek: — és hogy e három válal- 
kozó úrból alakult „véd- és dacszövetség* 
Mohács pénztára felett a lefolyt években 
isőt ma is!i korlátlanul uralkodott.

2 szór: Hogy e 3 bizalmi férfiú a vá
ros érdekében a legnagyobb ügyességet 
és buzgalmat fejtette ki, a mennyiben „váll
vetve* a legsikeresebben és példás egyet
értéssel közreműködött arra, hogy városunk 
felesleges terhétől minél könnyebben meg
szabaduljon, ugyanis:

3-szor: Habár Készíts úrnak perbeli 
ügyvédi dijja már előre meg volt is álla
pítva s azt annak idejében, mint szintén 
kitűnik, fel is vette volt, — részére azon
kívül is nevezetes összegeeskék — (való
színűleg „kölcsönös méltáuylatból*) 
utalványoztalak.

4- szcr: Ha a hármas szövetség egyik- 
másikának dolga volt vagy épen kedve 
kerekedett Bndapes're rendülni, — ezt a 
város költségére könuycn és bátran meg
tehették akár együtt, akár egyenként; sőt 
ezen séta-fáradságuk meg is jutalmaztatott 
és még vásárijára is kaptak, azaz hogy: 
fizettettek egymásnak és magoknak a men
nyi tetszett: hisz ők voltak a fejek! ők 
magok határozták el a kirándulásokat és 
önmagukat el is küldték és ők szabták 
meg dijjaikat is: — és nem volnának mél
tók önmagokra, ha azon urb. bizottság 
nyáját nem lettek volna képesek a saját 
tetszésük szerinti kanyarulatokban vezetni! 
Es — el kell ismernünk! — ők, mint gya
korlott fejek értették a — „strátégiát*!

Igaz különben, hogy a pesti utazga
tásra igen fontos okok voltak; mert: mi
kor még Pécsett folyt a per, akkor be kel
lett magokat Pesten mutogatniok, hogy 
hát: ők ám azok a híres mohácsi férfiak, 
kik Mohács 99/100-része ellenében is meg 
fogják mutatni, hogy a pécsi püspök nem
csak hogy egy talpalatnyi tőidet nem kap 
tőlünk, hanem még csak be se szabad többé 
lépnie küzibénk! Mikor pedig a dolog 
Pestre került, akkor meg azért kellett oda 
fáradniok, hogy a kir. táblát „kapacitál
ják* és hogy megsürgönyözhessék haza, 
hogy az Ítélet által „csakis* egy félmil
lióval vesztettünk többet, mintha az aján
lott egyezséget elfogadtuk volna! No a per 
befejezése után meg azért volt szükséges 
néha felrándulniok, mivel valahogyan ész
revették, hogy a város ládája ismét és is
mét csordultig van és őnekik meg épen 
fris levegőre volt szükségük részint, hogy 
győzelmi mámomkat elpárologtassák, ré
szint pedig, hogy városunk boldogitására 
újabb terveket készítsenek.

5- ször: Hogy valaki a város pénzébe 
belemarkolhasson, arra nem igen kell egyéb, 
mint az elöljáróságtól a szükséges utalványt 
„kieszközölni* — és hogy a mennyiség 
meghatározása az úri egyéniségek tetszése- 
és az elöljáróság bölcs belátásától függ; 
— és hogy ezen böleseség is azon „befo
lyásos* urak kapacitáló ügyességtől feltó- 
teleztetik; — és hogy végre — tudva lé

vén, miszerint: „kéz kezet mos* — ezen 
Hevesség az érintett úri egyémsógekben
nagy

jseir a* -o./ —
mértékben feltalálható lévén — a sok 

fáradság és időkimélet tekintetűből ezen 
érdemes urak részére az utalványozást akár 
mellőzni, sőt a város Wertheimja kulcsát 
akár átadni is lehetne!

6- szor: Hogy ez ünnepelt nagy befo
lyású urak a város pénztárában nem meg
vetendő jövedelmi forrással biruak, mit 
részükre akár be is lehetne tábláztaim.

7- szer: Hogy — dacára miszerint a,? 
úrbéri pernek már 1875-ben vége lett — 
miként a fenti tételek mutatják, azóta is 
folyton a város nyakán ülnek.

Felesleges mondanom, hogy en igen 
nngy tisztelője vagyok ugyan a 3 nagy 
férfiúnak; de mégis azt gondo om, hogy 
a per megszűntével az úrbéri bizottság es 
az ügyvéd szerepe is lejárt; és azért ha o 
kelmék az óta is minduntalan feltolják ma
gokat az úrbéri bizottság nevében csele
kedni, az nem egyéb, mint jogbitorlás 
azok ellenében, kiknek bizalmát már az 
előtt is oly méltatlanul viselték.

Hogy nem restellik mindezt, és nem 
félnek attól, hogy az annyi visszaélés fe
letti általános küzmegbotránkozás, mely 
úgyis csak elfojtva ül a kedélyeken, utóbb 
is hangot ad nyilvánosan!!

Valóbau megérdemelnek, hogy emlé
kükre és ezen kor jeléül Mohács újabb 
története, melyet ők csináltak, megiraltat- 
uék; és hogy ezen Koriphcusok ?) arc
képei egész életnagyságban a városház 
tanácskozó termében egymás mellett (köz
tiül a fővezérrel) kifüggesztetuéuek figyel
meztetésül a jövő nemzedéknek, hogy: Íme 
ezek voltak 'azok, kik polgártársaik biz al
mát, jóhiszeműségét és gyávaságát tehiasz- 
nálva, azoknak legfontosabb élet-érdekeit 
lábaikkal taposták !!

Hogy minő tanulságot vonhatunk mind
ezekből, az megérdemli, hogy meg egy 
levelet írjak.

n  t V A T A L 0  S.
F e lh ív á s . A kereseti Hl. és IV. 

oszt. úgy a tőke-kamat, és járadék-adó 
bevallási ivek a városi negyedmesterek 
által kihordatváu, miután többek részéről 
a bevallási ivek kellőkép k töltve a városi 
pénztárba be nem adattak, az 1876. XV. 
t. c. 15-dik §-a értelmében {elhivatnak az 
illetők miszerint: bevallási iveiket t. é. 
ápril 16-ig annál bizonyosabban a városi 
pénztári hivatalhoz benyújtsák, minthogy 
ezen újabb záros határidő meg uein tar 
tása esetén adójuk hivatalból fog meg 
állapíttatni. Pécs 1877. évi ápril 7-éti, 
Aidiuger János s. k., polgármester.

Különfélék, i
*— , ,4 ceglédi százas küldöttség Kossuth 

Lajosnál* cimil röpirat megrendelt és elő
fizetett példányai megérkezvén, szerkesz
tőségünknél átvehetők, a vidéki t. előfize
tőknek postán megküldöttük. — A röpi
rat díszes kiállítású, Kossuth Lajosnak 
legújabb fényképe után készült arcképe 
egy maga több értékű, mint az egész 
röpiratuak 50 krnyi ára. Miután néhány 
fölös példányt hozattunk, azok elfogytáig 
50 kron kaphatók a szerkesztőségi iro
dában.

— A hivatalos lapból. Mihálkovits 
Árpád pécsi kir. törvényszéki aljegyzőt 
ugyanide jegyzővé nevezte ki az igazság
ügyi m. kir. miniszter.

— Névváltoztatás. Punczmann Zsig- 
mond pécsmegyei áldozár, jelenleg pécs- 
váradi lelkész vezeték nevének „Pártos*- 
ra való változtatása a m. k. belügyminiszté
rium által múlt év december havában 
megengedtetett.

—- Pécsvárosa közigazgatási bizottsá
gának e hó 12-én tartott üléséből a szak
előadók monoton havi jelentésein kívül 
alig maradt valami feljegyezni való. — 
Az adófelügyelő jelentése kapcsán Hakscli 
Emil b. tag indítványt tett felírni a pénz
ügyminiszterhez, mikép a múlt évi fagy
kár következtében járó adóelengedés mun
kálatát egyszer valabára helybenhagyva 
küldje le, hogy ekkép keresztül vezettetve 
tudni lehessen, mi a valódi múlt évi hát
ralék? Ez indítványt Förster Béla b. tag 
azon indokból is pártolja, mert számos 
hátralékban vezetett, de a fagykár folytán 
leírandó adóösszeg leszámításával tettleg 
nem hátralékos adózó ennek folytán igaz
ságtalanul megfosztanék választási jogá
tól. — Az indítvány egyhangúlag elfogad
tatott. — Léliuer Károly háztulajdonos 
építkezési ügyében fel folyamodásának hely 
adatván, a városi tanács határozata az utca 
vonal kitűzésére nézve megváltoztatva lett.

— A  télen itt működött színtársulat 
két első rendű tagja: Bettelheim k. a. és 
Kunsági jelenleg Debrecenben működnek. 
A „Tévedt nő“-ben léptek fel először, mely 
alkalomból a „Debrecen- ezeket írja Bet
telheim Janka kisasszonyról: „Hanghor
dozása biztos, s különösen a skála menet, 
és rövid trillás helyeken meglepő ügyes
ség és kerekdedségnek adta jeleit, legma
gasabb hangjai felett azonban még telje
sen nem uralkodik. Szép színpadias alakja 
első behatásra is megnyerő arc s különö
sen szemeinek játéka nagyszerű, a kebel
ben uralkodó indulatnak előzetesen kife
jezője, s a mi énekes nőben ritkaság, kis 
pici szájjal énekel. A közönség rokonszeu- 
vét megnyerte.* — Nem igy Kunságiról, 
kivel éppenséggel sincs megelégedve s 
kiben élesen rójja meg ugyanazon hibákat, 
melyekre mi annak idejében K unságit any- 
uyiszor — de úgy látszik sikertelenül 
figyelmeztettük.

_Holnap (vasárnap) délután a Bíenl-
lőrinc mellett fekvő tárcsái pusztán egy h». 
rom barázdát hasitó ekével próbaszántást 
rendez a baranyamegyei gazdásági egye

SUltt_  Az 18711. X I V .  közegészségi tör. 
vényeikk s erre kibocsátott miniszteri ren- . 
delet végrehajtása megkezdetett, amennyi- | |  
ben a városi balottkém esetről esetre tartozik f 
az oly szülőt bejelenteni, kinek 7 éven * 
aluli gyermeke orvosi segély fölhasználása 1 
nélkül bal el. Az ily szülő szigorú bünte
tésben fog elmarasztaltatok

_ 4 pécsi takarékpénztár múlt va
sárnap közgyűlést tartott. Az igazgatói 
jelentésből kivonatosan közöljük a követ
kezőket: Az intézet a múlt évi gyakori bu- 
kások miatt, az igazgató tanács majdnem 
a pedantériáig (!) meuő óvatossága fy j 
dacára is sokat szenvedett. A vesztességek 
összege 4952 frt 50 krra megy, melyet i 
tartalékalapból kellett fedezni. Az igazgató
ság azonban kecsegteti magát a kilátás
sal, hogy ez összeg jó része még befolyik ! 
az illető csődtömegekből. A forgalom a 
múlt évhez képest mindazonáltal nüveke 
dett és pedig 72-1.680 frt 4 krrel, a hete- 
tek szintén, (35.733 frt 6 ) krral). A tar
talékalap, mely H75 ben 48.024 frt volt, 
ez évre 58,094 frt 24 krra emeltetett. Az 
osztalék tőke a tavalyihoz képest 14,831 
frt 63 krral kevesebb, vagyis 53,319 frt 
19 kr. Adót fizetett az intézet a mait év
ben csak valami 16.255 frtnyi csekélysé
get. Levonva a levon indókat jut a 43.792 
trt 82 kr. tiszta nyereségből 14) frt egy- 
egy részvényre. Jótékony célokra 18 jj 
frtot adott á takarékpénztár, és pedig: * 
„Budolp'.iiitnin* árvalii/.mk 2>) frtöt, 
az ínségesek házának 10) trt, a kisded- 
óvodának 20J freot, szegény oskolásgyer- 
tnekek ruliáztatására 325 frtot, ösztöndí
jakra 300 frtot, házi szegényeknek U)J 
frtot, a nőegyjetuek 10 J frtot, a tűzoltók 
nak 10.) frtot, a zeueegyletuek 10) frtot, 
a honvédalapra 10) frtot, a „Petőfi köri
nek 50 frtot, a kisbéri izr. hitközségnek 
imaház és oskolaépitésre 10 frtot, az inté
zeti szolgaszemélyzetnek jutalmul 15) Irtot.
A gyűlés további folyamában az igazgató
tanácsba Szauter G., a felügyelő tanácsba 
pedig Jeszenszky F., Frank József, Czvet- 
kovits F., Pfetfer A. és Knapp F. urakat 
választották meg a jelenvolt részvényesek.

— Szemelits Ferenc Baranyamigye 
dárdai járásának szolgabirája, — mim 
megbízható forrásból értesültünk, — bekül- 
előtte a megyei pénztárba mindazon köz- 
munkaváltsági és más pénzeket, mélyek 
iránt akkor, midőn a kiküldött megyei 
bizottság azokat számba vette, súlyos-be
tegségében nem nyilatkozhatott, azon je
lentéssel, hogy azokat beküldés és elszá
molásra készen tartotta, de éppen tartós 
és snlyos betegsége által tehetetlenné téré 
az elszámolás rendbehozásában akadályozva 
volt. A mennyire örvendünk azon, hogy 
ezen tényállás szerint kevésbé fekete szin
tien tűnik fel ez Ugv, oly annyira hibáz
tatnunk kell, hogy közigazgatási bátósa- 
gaink által beszedett pénzek kezelése és 
elszámolására, úgy ennek ellenőrzésére 
nézve egyöntetű szabatos határozatok nem 
lettek még alkotva, minél fogva súlyos 
betegség. vagy váratlan halálozás kigázol- 
hatlan zavarokra ád alkalmat.

— A pécsi indóház kibővítésének kér
dése végre valabára per varios casus et 
tót diserimina rernm eliutéztetett a minisz
térium által is. A kibővítési építkezés a 
lapunkban is ajált terv szerint eszközölte
tik, t. i. a déli oldalon. A mostani indó- 
bázat is kiépítik, melyben majd egv ál-' 
íandó állomási vendéglő is lesz.-Az-épít
kezés megkezdésével a vizlecsapoláshoz is 
hozzáfog a vasúti társaság, mely munká
lat célszerű kivitele iránt jótállást is vál
lalt magára a társaság. Az egész kibővítési 
ügyhöz különben, mihelyt a tervet úieg- 
tekinthettük, még visszatérünk.

— A budapesti lapokban olvassuk. 
hogy egy tisztességesen öltözött nő, ki a 
múlt héten napokon át bolyongott az ut
cákon, pénteken a Dunába akart ugrani, 
de megfogták s a kórházba vitték, azt 
mondta, hogy I* é c s r ő l  egy százados neje. 
Egy útlevél van nála s abban e név: 
Lotka Karolina.

— A  nádasdi körjegyző P. S. o 
Ranscbenberger féle hamis bukásban való 
bünrészessége iránt emelt vád folytán hi
vatalától íelfiiggesztetett.

— Az ügyvédek és perlekedő feleknek 
örvendetes tudomásul hozzuk, hogy az igaz
ságügyi minisztérium engedve a gyakori 
felírásoknak, megadta az engedélyt arra, 
hogy a pécsi kir. járásbíróságnál az lx(->‘ 
iki év óta nem vezetett névmutató meg
írására egy dijuok felfogadtatliassék.

— Mohácsi hírek. A halászati ügyet 
csak most szabályozzák Mohácson a len- 
álló reudeletek értelmében, s igy e kórllF 
ménynek tudható be az, hogy egy apatini 
halászati bérlő által Mohácson a gőzhajó 
állomásuk' a királyi udvar számára feladott 
300 frt (?!) értékű halat egy mohácsi ha
lász azon feljelentése folytán, hogy azt 
Mohács mellett fogták, lefoglaltatta és el- 
árvereztette a szolgabiró. Moháeson a min
denki által szabadon űzött halászat betil
tása által — miut tudósítanak — vafö 
300 egyén van foglalkozás nélkül. " 
hó 9-én 120.000, Werudl fegyverhez való 
éles töltényt szállítottak a vaspályán Pór
télé. — Az annak idején nagy szalmatíiz- 
azaz hogy lelkesedéssel felkapott önk. Riz- 
oltóegylet boniló félben van. Egy évvel ez
előtt nem hittük volna, hogy a mohács 
polgárság, különösen az ifjabb iparosok es 
az értelmiség jó nagy része ily közönyös
séggel viseltetik majd ezen önjavukra lé
tesített intézmény ellen. Jó lesz, a pécsi 
tűzoltóktól egy kis példát venui, kik se®



anyag! áldozatot, som fáradságot nem saj
nálnak egyletük fentartásától.

— Mint Sz. - Lörtncrul értesítenek: 
az ottani járás nem rég választott ifjú
szolgabirája Radócsay Sándor ur buzgó 
hivatalaskodás alatt, az eddig elkauvagolt 
rend ismét a törvényes kerékvágásba megy.
— Nevezett szólgabiró megjárja járá
súnak minden községeit, megvizsgálja a 
közlekedési utakat, kutatja a községi ál
lapotokat s a szükséghez képest azonnal 
intézkedik, intézkedésének erélyesen és 
gyorsan érvényt szerezni el nem mu
lasztván. Jó lenne a különben oly szi
gorú siklósi szólgabiró untak is a Luzsok
-  P'skói utat megvizsgálni s az útban 

heverő tuskoknak, forgácsnak eltávolításá
ról s az ut jó állapotban tartásáról 
gondoskodni, hogy ne legyen az utas 
kénytelen kigyómodra tekeregni a kocsival 
a tüskök és farakások között lévő sár
tengerben.

— Dicséretet érdemlő törekvés. A Nagy- 
vuradon megjelenő ..Szabadság1 szerint 
az ottani magyar szabó iparosok közt egy 
szövetkezet létesítése terveztetik, melynek 
célja volna közös miihelyek felállítása s 
együttes működés által oda hatni, hogy e 
teljesen pangásban szenvedő ipar, a nagy
bani mintegy gyárias művelés által felélesz- 
tessék s virágozásra fejlesztessék. .Sikert 
kívánunk a tervezők fáradozásaira. Nem 
lehetne ezt Pécsett is valamely iparággal 
megkísérteni V

— (í 'öcs Gyula mohácsvárosi és ur- 
béri képviselő ur cgv nyilatkozatot küldött 
be szerkesztőségUukliez, mely lapunk utóbbi 
számában megjelent Serli Sándor orvos 
tudor ur mohácsi levelére vonatkozik. — 
Igen örvendenénk, ha a támadást tárgyi
lagosan visszautasító, minden esetre azon
ban irmodorában a tisztességet meg nem 
sértő választ vennénk, mit közölni nem 
késnénk, mert kijelentettük, hogy személy 
és pártkUlömbség uélkiil kívánjuk a me
gyei, városi és községi ügyeket szolgálni,

azon egy szempont lebegvén szemüuk 
előtt, hogy .győzzön a jobb.-4 — Mint
hogy azonban (ioócs ur azt nyilatkoztatja 
ki, hogy Serli ur gyanúsítására felelni nem 
tog, vele a közéletben és sajtóban érint
kezni nem tartja érdemesnek, a többi sze- 
mélyelleues kifakadások pedig nem tar
toznak a közönség elé, sajnálkozásunkat 
kell kifejeznünk a felett, hogy ezen nyi
latkozatot, mely éppen azt nem tartal
mazza, mire nézve a közönség érdeklődik, 
nem közölhetjük. A mai számban közölt 
mohácsi levél külömben ismét bő alkal
mat ad érdemleges és tárgyilagos vá
laszra.

— Választási etetés és itatás. Ez 
ugyan, 1*68. évben történt a pécsi nemzeti 
oasiuó helyiségeiben, mely akkor kitűzött 
választási hely és egyúttal a deákpárt 
kortes tanyájául szolgált, de a .F.Z.* csak 
most tartja időszerűnek azt szellőztetni, 
bölcsen elhallgatva, hogy az etetés és ita
tás az ő sajat pártja (a deákpárt által 
jelelt Madarász ) dicsőségére történt. A „F. 
Z.“ pikáns közleményét a betekintett per- 
iratok alapján azzal igazítjuk ki, hogy a 
választás napján Zs. V. a párt pénztáruoka 
megbízta I). I. és >St. A. szigeti külvárosi 
korteseket, mikép vásárolt juhaik megőr
zése szempontjából és hogy el ne oszol
janak rendeljenek részükre a Casinó ven
déglősénél az ő nevére annyi ételt és italt, 
a mennyi csak telhetetlen beudőjükbe el
fér." Ez hűségesen megtörtént, elfogyasz
tottak az ételeu és boron kivül líS1/* akó 
sert is, a mint ezt egy tanúvallomás iga
zolja. — Azonban akkor még nem volt 
elég sehonnai vasúti bakter, trombitás, bá
nyász, inas s több etfele egyén választónak 
becsempészve és a Madarászpárt elbukott, 
minek következtében a rendelkezésre ál
lott temérdek kortespénz elkallódván a 
Casinó vendéglősnek négyszáz forintra 
menő számlája nem tudott gazdára akadni, 
összeszedtek ugyan nagy nehezen nyolc
van forintra menő összeget, de a tizetet- 
len 316. frt iránt a vendéglős beperelte a 
megrendelőt D. 1. urat. — Ez közölte a 
kereset levelet a párt főembereivel, kik 
tőle átvéve azt, és megnyugtatva őt, hogy 
gondja se legyen reá egy a párt élén ál
lott ügyvéd által szerencsésen agyonvédel
mezték. — Elhúzták ugyan a törvényszék
nél ez egyszerű ügyet, hála törvénykezé
sünk fényes (?j állapotának, — nyolc évig, 
de a vége még is marasztalás lett, mit D. 
E ur előtt eltitkolni nem lehetett. — Utóbbi 
lefizette a marasztalási összeget és most 
visszkeresetet indít Zs.ellen, kit ha önmaga 
által választott ügyvéd által képviseltette 
volna magát, azonnal szavatosuak beidéz
tethetett volna. — Emlékeztetnünk kell 
még arra is, hogy azon választási elnök, 
ki a választási helyiségben eltűrte a pártja 
itatását Báutfai Simon ur volt, ismert és 
hírhedt azon erélyéről, melyet a baloldali 
választók ellen kifejtett!

— A  besencei hidakra nézve lapunk 
múlt heti számában foglalt tudósítást oda 
igazítjuk helyre, hogy azok nem a szent- 
lőrinci, hanem a siklósi járás területére 
esnek, a hol bizony még több igazítani 
való is volna.

— Polgári casinová alakult át a már 
több évig fenállott pécsi polgári teke egy
let e hó 3-án tartott közgyűlésen, egyúttal 
helyiségeit olvasó szobával nagyobbitotta, 
tagjainak száma naponkint szaporodik.

— Egy pofon, mint osztalék. A  vá
ci takarékpénztár az idei nehéz Uzlctév- 
ben nem adott osztalékot. E dolog ter
mészetesen nem tetszett Muuszbart J. rész
vényesnek, ki fölment és a takarékpénz
tári helyiségben Csillon I. tisztviselő előtt 
igen kemény kifejezésekben fakadt ki az 
osztalék elmaradása miatt. „No, ha osz
talék kell magának minden áron, hát itt

— szóla Csillon és Munszbarthot
kifizette egy — esattanos pofonnal. A 
váci járásbíróság azonban 30 frt bünte
tésben marasztalta el az ujdivatu osztalék
osztogatót.

— Mithad pasa a nagynevű török ex 
nagyvezér Nápolyból Rómába, onnan l'á- 
risba ntazott, ott legközelebb a francia 
külügyminiszterrel volt hosszabb értekezése. 
Párisiiül Spanyolországba megy, de ismét 
visszatér a francia fővárosba, hol tartóz
kodni akar addig, mig visszahívják, a mi 
a körülményeknél fogva alig fog soká késni.

— Baldácsy-álapitvány. Baldácsy 
újabban is alapítványt tett, dévaványai 
1027 holdnyi birtokát is minden felszere
lésével és járulékaival az egyetemes ma
gyarországi protestáns egyháznak ajándé
kozván. E birtok Wodiáner Mór és Albert 
nevére van telekkönyvezve, de Baldácsy 
azt visszaváltó, s az biróilag Baldácsynak 
átadatott. Ez újabb adomáuynyal Baldá
csy összesen 8545 holdnyi birtokot, rop
pant felszerelést, számos kastélyt stb. aján
dékozott a magyarországi protestánsoknak.

— Bachsystema hatványozott kiadás
hun. Abauj megyei csereháti járás jegy
zői kara a megyei közigazgatási bizott
sághoz egy memorandumot nyújtott be, 
melyben fejtegetik, hogy a reájok rótt 
tehernek megfelelni nem képesek. Adó
felügyelő, adó- és illetékszabási hivatal, 
járás és szólgabiró, kir. ügyészség, törv.- 
szék mind rendelkezik velők. Ujoncösszc- 
irás, kancaállitás, közmunka, kézbesítés, 
adókivetés, megintés és végrehajtás stb. 
stb. mind felelősség, sőt birság terhe alatt, 
záros határidőn belül intézeudők el. Ennek 
a tenger munkának a könnyítését kérel
mezik.

A magyar püspökök hirszerint 
nagyban készülnek a pápának értékes 
ajándékokkal kedveskedni. — .luuius 15-én 
lesz a magyar püspökök, és hozzájuk csat
lakozó mágnások fogadtatása. A tisztel
gőket a prímás fogja vezetni.

— China és a határos Kasgar biroda- 
lom mohamedán népe közt háború van 
folyamatban. A mint a cbinaiak egy el
lenséges várost elfoglalnak, megölnek ne
hány száz sertvést, megsütik és kénszeri- 
tik a mohamedán Kasgarokat a diszuó- 
sliltnek elfogyasztására, sokan azonban 
inkább meghalnak, semhogy megegyék a 
tiltott sertvés-sültet. — Ezeknél zsidaink 
nagy része már okossabb, mert minden 
kényszerítés nélkül is megeszik a jó sonkát.

— A nők a tükör előtt. Egy tudós 
angol azt is kiszámította, hogy száz nő 
közül hány tekint a tükörbe ha előtte el
megy? Azon eredményre jutott, hogy ki
lencvenkilenc. A századik átlag csak azért 
nem tekint be, mert vagy szürke hályog 
van a szemén, vagy oly rövidlátó, hogy 
az orránál tovább nem lát. — Egy német 
meg azt számította ki, hogy nőtoiletteket 
magában foglaló kirakat előtt hány hölgy 
halad el, hogy meg ne álljon. Egy tucat 
közül tiz megáll, kettő elhalad, de csak 
azért, hogy visszatérve még jobban meg
nézze.

— Ki ellen készül Oroszor zúg. Mai 
napig, ha az orosz fegyverkezésekről volt 
szó, mindig csak az orosz-török háború 
eshetőségével hozták kapcsolatba. Nagyon 
megérdemli azonban a figyelmet a sugal
mazott „Bresl. Ztg.“ egy rövid berlini köz
leménye, mely a következőket mondja: „ E 
napokban érkeztek vissza Oroszországból 
a porosz törzskar tagjai, kik az orosz ka
tonai intézkedéseket megfigyelték. Eszle- 
leteik eredménye egyebek közt az is, hogy 
az orosz hadsereg oly tökéletesen uiozgó- 
sittatott, miszerint még oly hadtestek is 
hadilábon állanak, melyeket semmikép sem 
lehet a török harctéren használni. Ez arra 
a meggyőződésre vezette az illetőket, hogy 
( troszország kétségtelenül nagy háborúra 
készül, még pedig valamely elsőrangú 
európai nagyhatalom ellen.-4 — Váljon ne
héz volna-e kitalálni, hogy melyik lehet 
ez az európai nagyhatalom ?

— Egy külföldi tudós a magyarok 
eredetéről. Clarké Hyde ur a londoni an- 
thropologiai társulat f. é. március havi 
ülésében a magyaroknak Himalaya vidé
kéről való eredetéről értekezésében fela
datul tűzte ki magának, bebizonyítani, hogy 
a himalayai nyelvek az ugor nyelvhez tar
toznak, s azokban a rokonság a tinn, ma
gyar, lapp és szamojéd nyelvekkel vilá
gosan kimutatható. Clarké ur ezen fejte
getései közben a magyarok eredetének 
kérdését is felvette. Szerinte a Himalaya 
környékén a magyarok és kunok sokáig 
szerepeltek, ennélfogva ajánlja, hogy a tu
dósok azon nyelvemlékeket figyeljék meg, 
melyek a Pannóniának magyaroktól elfog
lalása idejére vihetők vissza.

— Idézés a másvilágról. A gráczi hi- 
vatalos lap egész komolyan közöl egy 
raegidézést, melyben utalva arra, hogy 
Kaltenegger Mária mint panaszlott elhalá
lozott s hogy ennél fogva részére gond
nokot kellett kinevezni — tehát felszó- 
littatik Kaltenegger Mária, hogy ne feled
kezzék el jogorvoslatáról gondoskodni, el
lenesetekben tulajdonítsa magának mulasz
tása következményeit. Oh, azok a bürok
raták !

— REGI pénzek, érmek, köny
vek, okiratok, festmények, rajzok, 
edények, fegyverek, szóval mindeu 
bármily csekély értékkel biró régi
ségtárgyak is jó áron megvétetnek. 
Hol? Megmondja e lapok kiadóhi
vatala.

Rövid hirek.
— Uchatius ágyukkal május közepéig 

az összes tüzérség el fog láttatui. Akkor

aztán jöhet a muszka s nem ijedünk meg, 
ha ugyan — nagy köd nem lesz.

— Egy 13 éves leányka mulasztása. 
A bécsi iskolatanács megrótt egy anyát, 
hogy leánykája elmulasztó az iskolát. Az 
anya azt válaszolta egyszerűen, hogy leá
nya nem mehet az iskolába. Az elrendelt 
vizsgálat kiderité, hogy csakugyan elég 
ok forog fenn az iskolaraulasztásra, mivel 
a 13 éves lányka — más állapotban vau.

— Egy gyalog mire képes, azt meg
mutatta Voltán Ferenc dragouyos-főhad
nagy, ki pusztán azon okból, hogy meg
tudja mire képes, zöld csütörtökön Magyar
óvár és Kőszeg közt oda-vissza 11 mérföldet 
kutyagolt be.

— A dicső szent-mártoni főrabbi lel
kesült levelet irt, a szultánhoz intézve, me
lyet most közöl a török hivatalos lap. A 
levélben a szultán iránti hűségre szólítja 
fel a sörökországi zsidókat.

— Zágrábon ápril 4-én éjjel heves 
földrengés volt érezhető. Egymásután több 
erős lökés követte egymást, mindegyik 
körülbelül négy másodpercig tartva dél
nyugatról északkeletre menő irányban.

— Dunántúlról egy parasztgazda fut
tatni szeretett volna a bécsi lóversenyen; 
miután pedig ott más ismerőse nem volt, 
a királyhoz fordult kéréseivel, mert őt, 
úgymond, már látta és ismeri a pesti ló
futtatások alkalmából.

— Szomorú ! Egy jelentésből kitűnik 
miként jelenleg Bécsben 11,000 munkás 
vau, kiknek épen semmi foglalkozásuk 
sincs; 18,000-re megy pedig azon mun
kások száma, kik fél napszámért dogoznak.

— A Vezúv dühöng, l’almieri tanár 
jelenti e hó 5-éről, hogy a Vezúv belse
jében folyton öregbedik a moraj és éles- 
bedik a kitörés eshetősége. Ennek lehet 
tulajdonítanunk az ádriaparti földrengése
ket.

— Dicső (Mátyás királyunk könyv
tárának Konstantinápolyim került részét, 
az u. m. „Corvinákat-4 Alidul llamid szul
tán a „B. N.“ egy távirata szerint nem
zeti múzeumunknak ajándékozta. E nagy
becsű könyvek legközelebb útnak indít
tatnak.

I R O D A  L 0 M.

UJ KÖNYVEK és ZENEMÜVEK
kaphatók:

P é c se tt  V a le n tin  K á ro ly
könyvkereskedésében (főtér a „Nádor** felett.) 

Bíbor Gyula. Kecskeméti híres vendégfogadó csár
dás 60 kr.

Tanzler I.. Medikus csárdás 60 kr.
Ii itz Pál. Bölcsész csárdás 60 kr
Tisza A. három huszár a csárdában csűrdts 60 k r

„ „ erdő, erdő, sűrű erdő csárdás 60 kr.
„ „ sajó kutyám csárdás 60 kr.
„ „ klarinétos az én nótám fújja csárdás 60 kr
„ „ nem ütik a jogászt agyon csárdás 60 kr.

Állaga Géza. Befútta az utat a hó énekhangra ft. 1 
Körösy Gyula. A toloncból csárdás 60 kr.
Suppé Fér. „Fatinitza** egyveleg 2 füzet ft 3 

„ „ „ polka 2 kézre 60 kr.
„ „ • „ 4  kézre 75 kr
„ „ , Marsch
„ „  „ Quadrille

Strauss J. Methusalem egyveleg 2 füzet ft. 3.20 
„ „ „ keringő „0 schöner Mai"

f t  1.
Strauss E. „Das Leben ist doch schön“ keringő

90 kr.
Genée R. „Dér Seekadet" egyveleg ft. 1.50 kr. 
Lecocq Charles Dr. l’iccolo egyveleg ft. 1.92 kr. 
Oftenbach J. „Ilié Creolin" ft. 1.50 kr.

=  A „Magyarország és a nagy világ** 
f. é. 14-ik számának tartalma; Szöveg: Feleki Mik
lós. — Pománcz. Kiilt. (C.) — Eltévesztett utak. 
Regény. (Vértessi Arnold XIII. folyt.) — A haj
dani Sevillából. — A holdfogyatkozás Konstanti
nápolyban. — A török táborban. (Márkus István.)
— Fővárosi tarczalevél: Tavaszi séta a sugárúton.
, Porzó.) — Tigrisvadászat Keletindiaban. — Ta
vasz. (F. J.) — Egy boldogtalan története. Jack. 
Regény. Daudet Alfonz.) (XIII. folyt.) — Külön
félék. — Sakkfelad. Betürejtvény. — Szerkesztői 
üzen. Rajzik: Feleki Miklós. — A hajdani Sevil
lából. — T igrisvadaszat Keletindiaban. — Tavasz.
— A holdfogyatkozás Konstantinápolyban. Előfize
tési ára ' « évre 2 frt 50 kr. Kiadó hivatala: Bu
dapest Athenaeuin.

=  Táliorszky és l’arsch zenemű kereske
désében Budapesten megjelent: „Technikuscsárdás1 
eredeti magyar, zongorára szerző Racz Pál. Ara 
6)1 kr.

=  A „Vasárnapi l 'jság “ 1S77. évi 13-ik 
száma következő tartalommal jelent meg: Kossuth 
legújabb arcképe [a Kossuth áltál a ceglédi kül
döttség tagjainak küldött fénykép után). — Déryné 
naplójából: A Rotkrepf csalad. Az első eleven szí
nész. Az első magyar szinésztársulat Pesten. Szín
házban először. Az elvesztett paradicsom. — Feleky 
Miklós [arcképpel]. — A keresztes háborúkból: 
Az antiochiai csata. [Dóré rajzávalj. — Servadac 
Hector kalandos vándorlása a naprendszeren át. 
Verne legújabb regénye [2 képpel]. — „Beszéd a 
m. akadémia megnyitásakor". Kisfaludy Sándor 
irodalmi hagyatékából közli Sümegi Kálmán. — 
A Tiszánál [keppelj. Tamas batya [képpel], — 
Bulgáriából. [Eredeti levél Ruscsokból. — „A vas
ember". Karcolat — Irodalom és művészet, stb. 
reHdes rovatok. A „Vasárnapi Újság" előfizetési 
ara negyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok
kal együtt 3 frt, teljes száma példányok január 
elejétől még folyvást kaphatók.

== Az „usszehnsonlitó irodalmi történeti 
lapok ' f. é. V. szanmnak tartalma : Cannizzaro 
Chant s populaires de la Province de Messine. — 
Philosophie des Rornans (Forts.) — Buttler Ho- 
meless, translated fromthe Hungárián of Vörös
marty. — Irodalmi szemle (külföldi). — Symmikta. 
— Bibliograpliie. Correspondance. — Szerkesztik 
és kiadjak Dr. Brassai Sámuel és Dr. Melsztl Hugó 
Kolozsvárott. Előfizetési ára egy évre 6 frt.
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Értesítés.

NómethBsla^Nóiaotii&yula
ügyvédek

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

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

S z e r k e sz tő i ü zen etek .
Mohácsi tudósító. Az el nem évültet felvet

tük. A tanügyi újdonságát valamelyik itteni szak
lapnak adjuk at. Rendes tudósításait kérjük. K. J. 
Megkapta a levelet? B. A. Legalább is annyira 
esik, mint Makó Jeruzsálemhez.Z

NAG1 FERENCI
laptulajdonos.

U A K S C II E M I L  KI  S S .1 Ő Z S E F
felelős szerkesztő. szerkeszti tirs.

84. (2—2)

Árlejtési hirdetés.
A Nagyin, m. kit-, küzm. és közi. nii- 

uisterium f. é. mártiiis hó 30-án 4315 sz. 
a. kelt intézményével a Baranya megyebeli 
Budapest-eszéki államat 2 8 —31 mértföld 
közti szakaszának 1877—1880 évekbeni 
fenntartására szükséges kavics előállítása 
iránt ujabbi verseny tárgyalást elrendelni 
méltóztatott.

Az 1877-ik évben a 285/g—30% mért- 
föld közti szakaszára engedélyezett 440 
két köbméteres rakásoknak a Nagy-har- 
sányi bányábaui termelése annak szállítása 
a villányi vasúti állomásig, továbbá annak 
elfuvarozására a monostori vasúti állomás
tól, említett szakaszra, annak aprítása, és 
felhalmozása 3287 frt. 50 kr. összeggel.

A villányi kőbányából termelendő 77) > 
kétköbméteres rakásnak a dárdai, és 
eszéki vasúti állomástól a 30*/g—33 mért- 
föld közti szakaszára való elfuvarozása, 
aprítása és felhalmozása pedig 3410 frt. 
07.5 kr. összeggel, összesen tehát 1210 
rakás 6703 frt. 57.5 kr. költség összeggel 
engedélyeztetett.

Ezen négy évi szállításnak verseny 
tárgyalás utjáui biztosítása céljából a Ba
ranya megyei kir. építészeti hivatal helyi
ségében l’écsett f. é. april hó 10-én dél
előtti 10 órakor zárt ajánlati tárgyalással 
egybekötött nyilváuos árlejtés fog tartatni.

Felhivatuak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy 5°/0 bánat pénzel ellátva 
érintett helyen megjelenjenek, mely a vál
lalat nyertes által LO°/0-ra kiegészítve biz
tosítékul fog visszatartatni.

A zárt ajánlatok 10°/0 biztosítékával, 
vagy készpénzben vagy pedig elfogadható 
magyar állami papírokban ellátva, hol az 
áreugedék, vagy emelés hetükkel is kiírva 
legyen; valamint a borítékon is kiírva le
gyen az, hogy az ajánlat melyik vonalra 
tétetik, — legfellebb april 18-án (leli 12 
órájáig alolirt hivatalnál benyújtandók.

A részletes kimutatás és szállítási tel
tételek alolirt hivatalnál a rendes hivatalos 
órákban megtekinthetők.

Pécsett 1877 évi april hó 5-én.
Iíaranyaniegyei kir. építészeti hivatal]

H ö l g y e k n e k
ajánlható az általánosan

elismert s hivatalosan megvizsgál
ártalmatlan, valódi

H Í7 IS S A H T E
©
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Ezen világhírű és felülmúlhatatlan 
bórszépitöszer pillanat alatt a legszebb, leg- 
terinószeteBh ifjú arcszint idézi elő, a bort 
fehéríti, frissíti es linomitja, a lég bohata- 
saitól védelmezi, eltávolít legrövidebb idő 
alatt szeplöt, majfoltokat, orrvörösséget s a 
bor minden tisitatalausagait s a rizsport, va
lamint minden kendózöszert fölöslegessé tesz.

Nagy, eredeti párisi üvegtok frt 2.50
Kis „ „ „ frt 1.50

Kapható valódi minőségben

Pécsett: Sipőcz István ur
gyógyszertárában.

Vidéki megrendeléseket pontosan teljesít
S ch w a rz  H e n r ik

központi szétküldési raktára 
BUDAPEST,

Mária Valéria utcza í*.

14* '1 Mohácsi jó rá - sz ilgahii á j . ■ ! 
k. i. 1877

Pályázati hirdetmény.
Maiss és N.-Nyárád községekből álló 

m aisa i k ö r jeg y ző i á llo m á s  a volt 
jegyző elhalálozása folytán üresedésbe jő
vén, annak Maison a község-házában vá
lasztás utján eszközlendő betöltésére f. e 
á p r il h ó  liO -ik napjának reggeli S> 
ó r á ja  tűzetik ki.

Felhivatnak a pályázni óhajtóik, mi
szerint szabályszerűen felszerelt folyamod
ványaikat bezárólag á p r il e ó  t*I> .g 
nálam adják be.

Mohács, 1*77. április il-én.
S e j  liiijott,

88 (3—1) szolba »ir«>.

Hirdetmény.

(légit) és a

A Szt.-Lőrinci bér uradalomhoz tartozó

Szt.-Lőrinci 11a üt ven-< t.

közös falusi
korcsma a kacsotai, Szt.-Dónesi,
Mindszenti, Monosokori, Helyesfai községi 
és a Tárcsái pusztai korcsmák 1878-ik évi 
Január hó 1-töl 3 egymásután következő 
évekre bérbe adandók.

A bérleti feltételek Szt.-Lö; iné *u Pé.-s- 
Barcsi vasút állomása) az uradalmi irodá
ban bármikor megtekinthetők.
91.18—1) az uradalmi föbérnökség.

ij2 .( i j.) felhívás!
Miután az „l ső pérd Fun-u n egylet

nek-- fo lyó  1S77. é v i a p r i l  hó  H ősi
tartott közgyűlésen az egylet í. r. tagjai 
határozathozatalra képes számb in m g nem 
jelentek, — ennek következtél) n az egy
leti alapszabályok 13-ik §-a értelmében az 
1877. évi april 15-én délelőtt Pl órakora 
H a t  ty l i te re m b e n  tartami’)

2-ik közgyűlésre
ismételve azon tisztelettel je- tu ,gjegyz-'-<sál 
hivatnak meg: hogy ezen közgyűlésen, 
tekintet nélkül a jelenlevő t. c. tagok szá
mára, a határozatok az alapoz ibilyok ér
telmében a szavazatok eredményéoez ké
pest véglegesen jogerőre emeltettük és 
jegyzőkönyvbe iktattatuak.

A k ö z g y ű lé s  tá rg y a i.
1- szür A beszámitolási jelen,es. a.-, évi 

számadások és a könyvek elő erjesztése.
2- szor Az igazgató-tauáe.s tagjainak 

választása.
3- szor Fizetésekre vonatkozó) határo

zatok.
4 szer Tőke felmondás.

Pécsett 1877. évi april hó * áii.
Az igazgatóság.

Határozott óvás hamisítás ellett!
27 éven át kinróbálra!

l)r . P 01 »l* «fi. U .
cs. k. udvari fogorv. Becsben I! te; ga.»se 2.

Anahterin-raparaptumai.
t rés fo g a k  k itö lté sé r e

nincs hatályosabb és jobb szer. mint fögonja 
melyet mindenki könnyen és fájdalom nél
kül bele helyezhet odvas fogaiba, mely az
tán a fogrészekkel és foghassál teljesen 
egyesül, s a fogakat a további elromlástól 
óvja s a fájdalmat csillapítja.

A m it herin -N ziíjv i/. 
üvegben 1 frt 40 kr. a legkitiluöob s/.-r. 
csúzos fogfájdaiinakbau, gyulladásoknál, a 
foghus daganatai- és sebeinél: fölolvasztja 
a léte ő fogkövet és megakadó Izozza annak 
uj képződését; az ingó fogakat a foghus 
erősítése által szilárdítja: s midőn a foga
kat és foghust minden ártalmas anyagtó 
megtisztítja, a szájnak kellemes Irisseségo 
kölcsönöz és már rövid használat után eliá- 
volitja a kellemetlen szagot.

A n a t l i e r i n  fo g p a s ta .
Ezen készítmény a lehelet tris . jégét 

és tisztaságát feutartja. azonkívül a fogak
nak hóíéhérséget kölcsönöz, azok romlását 
megakadályozza cs a foghust erőshiti ára 
1 frt 22 kr.'
l)r . P o p p  J .  <». növény fog p o ra .

A fogakat oly szépen tisztítja, hogy 
annak naponkénti használata által nemc-ak 
a közönséges fogkő cbávolittatik, hanem a 
fogak zoináncza is mindinkább tökéietc-sbttl 
Egy doboz ára 63 kr. o. é.
P o p p  a r o m a tik u s  fo g p a sztá ja .

Sok év óta a legbiztosabb óvszernek 
fogfájás ellen és a legkitűnőbb szernek van 
elismerve a szájüreg és a fogak ápolására 
és fentartására. Egy darab ára 35 kr.

R A K T  Á KAI :
P é c s e t t :  Kunz, Sipőtz, Kovács, 

gyógyszertárában. Zsolnay W. és Zách K. 
uraknál. — K o n y h á d o n :  Kraiuoliu ur 
gyógyszertárában M o h á c so n : l’yrker 
J.gyógyszertárában Mi k l ó s o n : Teleky 
A.gyógyszertárában — H a j á n :  Misiehics 
urnái és ifj. llerzfeld fiainál.— K a p o s 
v á r o tt:  Daras J. Scbröder A. gyógyszer
tárában és Kohn.I. urnái. — S zeg z& rd o n : 
Bahsay M. gyógyszertárában. — T o l n á n :  
Fichtel, Groff J. gyógyszertárában. — H ö- 
g y ész en : RanszS t . fiai. — Vi l l ány hun:  
Fekete E. gyógyszertárában. — Z o s u h o r  
b á n :  Falcione (1. X Heindlhotfer Róbert 
uraknál.— P a k s o n :  Flórián János gyógy
szertárában. — Y erö o zó n  ; pesz F. K. 
gyógyszerésznél. — B á l t  aszó  cn : P tscli 
gyógyszerész urnái, S z ig e tv :í: o n : Ko- 
hárics K. urnái, V a lp ó n : Deszntky gyógy
szerésznél, M n g o cso n : ív 'p gyógysze
résznél, K a lo c s á n :  Sehi-dsrics gyógy
szerésznél. 34. (13—2j



HIRDETÉSEK

1 s z é p  gőzmalom
l i s z t r a ] s t a r t

82 (3—2)Van szerencsém a nagyérdemű köziínséget tisztelettel értesíteni, hogy a

k i s t é r - M t c z a i
A p r i l  l * j í v e l  az irgalmasok tcnifdomár»l szemben lévíi K r n i i s / .  K i m o n - f é l e  házba áttettem. — Midőn a nagyérdemű közönségnek az eddig élvezett kegyes | ártfogásért hálás köszönetemet 
nyilvánítom, kérem egyúttal, hogy jut fogását tőlem uj helyiségemben se vonja meg: mert azt jó szolgálat, kitűnő áruczikk és lehető olcsó árak által magamnak állandóan biztosítani iparkodom. — 
Továbbá jelentem, hogy a l e g j o b b  és n a p o n t a  f r i s s  é  I e  s  /. t ő  b  ő  I r a k t á r t  tartok, miből minden időben a legjuiányosabb áron szolgálhatok. Mély tisztelettel

a szegedi gőzmalmi liszt-raktár nevében 
KLAUBER MÓR.

<
1

Alólirott tisztelettel jelenti a t. ez. közönségnek, hogy

a trieszti „Általános biztosító társaságtól'1 (assiourationi generáli)

A főügynökséget 8f> (4—2)

és mint az ember életére
Pécs varos és

átvette és egyszersmind ajánlja magát tűzveszély 
szóló biztosítási bevallások felvételére.

Az aMNieiirationi (Weneruli. mely 45 évi fniállAsa alatt  több mint lltt  milliónyi
kezességi alappal bír és a legjutányosabb

I laranya 1 negvi‘ részére•/ c 1*/
jégkár ellen való u

kártérítést fizetett ki, 
<lijak én teltételek

mintegy

in

38 millió forintnyi
mellett biztosit.

Közelebbi felvilágosítással szívesen szolgálnak az
ynökségek.

M.dt Pécsett, 1877. évi ápril havában.

alólirott, úgy mint az egész megyében felállított

Ullmann M
bank és váltóüzlet

Károly,
(városházépület.)

. 7 0 kr.
V

1 ft. 7 0
o T• 2 0 T

2 ft. 9 0 kr.

3 ft. — kr.

3 ft. 6 0 kr.
3 f t !*0
4 ft. — r
4 f t. 8 0 j )

4 f t . 8 0 kr.
3 f t . 5 0 kr.

8 ft. 5 0 kr.
8 ft. 2 0 kr.
2 ft. 5 0 kr.
1 ft. 8 0 kr.

Hazeladás.
Pécsett a Teréz- és Deák-utcára néző 

'■ sz. alatti 1 Soinogyiué-féle) emeletes ház 
igen jutányos áron szabad kézből eladandó.

bővebb tudósítás alulírott megbízott 
Ügyvédnél nyerhető. so r t _ 0\

Pécsett, 1*77. uiárc. 30. '
itj. 3íéiiM>tliy József,

Ügyvéd, lakik: Megye-utca lő. sz. a.

Valódi ós

kitiinte-

r "V
NS

b- : i ö éremmel 

te tt olasz

feltalálójuk: Gius Donáti lindrioban. Ki
zárólagos és egyedüli raktár egész Pum
pára a főíigvnüknél

W IT TE  EDE Bécsben
Stadt, vert. Kárntnerstrasse 59- 

Budapesten a circus Carréban jelenleg ape- 
ninek (u. ti. okarinaiak) által e hangsze
rekkel hangversenyek tartatnak, melyek 
művészi sikertilésUk 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
denkinek lehetővé teszi, magának kellemes 
mulatságot szerezhetni. Minden valódi oca- 
riuán a következő védjegy vau:

« H N .  D O JÍA T I
Invento E F A UK E B U D R 10

l

Az ucarina és hozzávaló iskola gyári ára
I. oszt. H. III. IV. V. VI. VII.

It. 1. ft. 1.50 ft.2.— ft. 2.:*) ft.3.—ft. 4. - ft.5. - 
Az V. sz. zongorára van hangolva. Kotta 
füzetek az I. II. 111. számhoz 12 dallal á 
40 krért kaphatók. Bőr tokok 50 krtól 1 
írtig. Egy jól hangolt tercett 7 frt, quar- 
tett 12 ft, sextett (óriási bassussal, teljes 
kar) 30 ft. Ez utóbbiak egyleteknek igen 
ajánlatosak. A szétküldés készpénz vagy 

tánvét mellett is történik. Nagyban eladók 
jetemes százalékot kapnak.)

I C  P Ó T L É K , - l e
Hogy mindenkinek arra nezve, hogy 

fenthirdetett valódi olasz s Donátitól felta
lált eredeti oearinák a legjobbak — meg
győződést nyújtsak, bátorkodom jelen
teni, hogy Ziehrer K. M. ur a br. Kuebel 
nevét viselő cs. kir. gyalogezred karmes
tere egy általam szállított szeptet ocari- 
nákon a cs. kir. kertészeti társaság nagy
termében egy r e n d k í v ü l i  t e t s z é s t  
keltett u c a r i n a  h a n g v e r s e n y t  ren
dezett. (Lásd a f. é. márc. 21-ről kelte
zett bécsi lapok jelentését). A másutt hir
detett szabadalommal el — vagy el nem 
látott ocarinákka! l e h e t e t l e n  az oly 
hangversenyek tartása.

Tisztelettel
H it te  K de, BécsbeD.

254
1*77szám 33.(2—2)

Árlejtési hirdetés.
A Nagyin, m. kir. küzm. és közi. mi- 

nisterium f. é. uiártius hó 27-én 4314 sz. 
a. kelt rendeletével a Baranya megyebeli 
Pécs-varasdi államnt 4% —*;%, és 8 — 11 % 
mérttold közötti szakaszai nak, 1 *7 7—1880-ig 
terjedő 4 évbeni fenntartására szlikséglendő 
kavics előállítása iránt ujahbi verseny tár
gyalás tartását elrendelni méltóztatott.

Az 1877 évre előállítandó kavics a 
következő: a 4%—1>% közti szakaszra 
4*0 kétköbuiéteres rakás 2360 frt árért.

A 8—10% közti szakaszra 485 rakás 
38tiü frt. 47.5 kr. összegért.

A 10%—11% mérttöld szakaszra 150 
rakás 1771* frt. 80 kr. költség összegért.

Ezen négy évi szállítás biztosítása cél
jából f. é*. april hó 1 D ón délelőtti í) órakor 
alólirt hivatal helyiségében szóbeli és Írás
beli zárt ajánlati tárgyalás fog tartatni.

Pelhivatnak ennélfogva a vállalkozni 
szándékozók, hogy említett helyen és idő
ben • >"/„ bánatpénzei ellátva megjelenjenek, 
mely vállalatnyertes által lo"/0-rá lesz 
kiegészítendő.

írásbeli zárt ajánlatok 50 kros bélyeg
gel és a vállalati összeg 10% biztosítéká
val készpénzben vagy elfogadható érték 
papírokban ellátva mint három vonalra 
vagy külön, vagy összesen, hol a borítékon 
is kitüntetve legyen, hogy az ajánlat me
lyik útrészre tétetik, legfellebb f. é. april 
hó 18-án déli 12 órájáig benyújtandók.

A részletes kimutatás, és a feltételek 
alolirt hivatalnál a rendes hivatalos úrák- 
megtekinthetők.

Baranyamegyei kir. építészeti hivatal. 
Pécsett 1877 évi april hó 5-éu

Két téglaház eszközök
kel együtt,

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

Felvilágosítást ad:
Kummer András.

7ft (3—3) tulajdonos.

i n  rendű sz
kiválóan nyugdíjasok, bármi szak

beli tisztviselők, biztosítási képviselők, 
gondnokok, könyvvivők és alkalmazá
son kívüli más egyének állandó és ju
tányos mellék jövedelmet szerezhetnek, 
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. L. D a u b e  e t  
( to m p . hirdetményi irodája. B éca  
H lnyergtasse S. 61. (6 -5)

Legolcsóbb bevásárlási forrás

SÍREMLÉKEKRE.
t.

gyorsabban szol ___
stos föliratert s valódi aranyozásért.

Kosenbaum József
M i r e  ni l é k - k c r e s k e d

Budapest, ország-ut, Károly-laktanya.

F Ü Ü  F.axs.t

SCHAFFER és SCHÖNBERGER
elhelyezési intézete

Budapesten, váczi körút 63. sz.
Kihelyez és megrendel azonnal ügyes és megbízható egyéneket mindeu szakmából 1  

'fcu. m.: könyvvezetőket, pénztarnokokat. Írnokokat, házfelügyelőket. mezőgazdászat! ét 
£  erdészei) liszteket, kereskedői segédeket, nevelőket, nyelv-, zene- és rajztnnitókat i  

Ji. mérnökökét, gépészeket, gyári munkásokat stb. Raktirnokokat, felügyelőket, kapusokat, haz-’?S 
-■̂ mestereket, mii- és zóldségkertészeket, szakácsokat, irodaszolgakat, komornakat, inasokat ŐT 
|»  továbbá: ’
^gazdaasszonyokat. kiilesárneket. társalgóinkét, utazási kísérőket, német, franezia S  
Yí olasz és magyar nevelőnőket, pénzt irkezelö-nöket, számvevő-nőket, bolti leányokat’3  
(garulo-nüket. dobany-tózsdék, szállodák, vendéglők s kavéhizak szamára. '  ’Aj

. Gyors és pontos kiszolgáltatást biztosítva becses megbízásokat kér: ü

SCHAFFER és SCHÖNBERGER §
elhelyezési intézete.

A I ez. ura Ságoknak a s/.fikségelt egyének díjmentesen ajanltatnak _
t i * ~  Állomást keresők mi idén s/.ukmából 8, legfeljebb 14 nap alatt nyernek bizto-TT 
«  silás mellel! jó állomást. 1 £ü
láP vjí

jgő A legolcsóbb s legjobb lábbelik jJJ
TEMESVÁRY MÓRICZNÁL

kaphatók Budapesten, kerepesi-ut 2. szám alatti bazárban. 
Hölgyek s z á m  A r a :

Pa]mosok minden színben . . . . . . . .
Komótcipők eberlastin- vagy b ő r b ő l ..............................................
Komótcipők eberlastin- vagy bőrből sarokkal . . . .
Fűző topán eberlastinből a legszebb hímzéssel diszitve 
Topánok eberlastinből ruganybuzóval magas kivágással, rokoko-sa- 

rokkal tinóm kiállításban . . . . . . .
Topánok ruganybuzóval erős chagriu vagy borjubőrből, szögezett 

vagy csavart kettőstalppal esős időjáráshoz, tartós
4*^ (10—6) U r a k  s z á n t á r a :

„Topán chagrin-bőrből jól készítve ...............................................
Topán chagrin-bőrből tinóm diszitésü lakszegélylyel, legújabb d iv a tu  
Topán borjubőrből szögezett, csavart kettős talppal, igen erős 

í Topán orosz fénymázos bőrből szögezett csavart kettős talppal esős időre 
Topán salon-fénymázos, maiziu bőrből, kesztyű vagy chagrin szárral, 

legfinomabb hímzéssel . . . . . . .
Párisi féltopán kötésre chagrin 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 chagrin bőrből erősen szögezett kettős talppai 
Leány-topán eberlastinből vagy bőrből legfin. díszítésű lakszegélylyel
Gyermekcipők eberlastin vagy b ő r b ő l .....................................50 krtól 1 tt zv-ig

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

Hirdetmény.
Pécs sz. kir. város tanácsa ré

széről ezennel közhírré tétetik hogy 
a város közönsége tulajdonát képező

balokányi uszoda
a tekintetes közgyűlés f. é. 55/2846 
sz. alatt kelt remíelete folytán három 
egymás után következő évre f. é v i  
á p r i l i s  l i ó  lő * é u  r e g g e l i  Í O  
ó r a k o r  a város házán lévő aljegy
zői hivatalos helyiségben tartandó 
nyilvános árverezés és zárt ajánlati 
tárgyalás utján bérbe adatni fog.

Miről a vállalkozni szándéko
zok azzal értesittetnek, hogy az erre 
vonatkozó feltételeket Lechner ta- 
i.ácsnok urnái a hivatalos órákban 
az árverezés napjáig betekinthetik; 
Továbbá értesittetnek a zárt ajánlat 
tévők, hogy erre vonatkozó ajánla
tukat azon kijelentéssel, miszefiut a 
feltételek ismeretesek, kellő bánat
pénzzel ellátva az árverezés napjának 
reS8eh 10-ik órájáig a polgármes
teri hivatalban anual is bizonyosab
ban adják be, miután a később ue- 
taláu beérkezett ajánlatok figyele be 
vétetni nem foguak.

Pécs sz. kir. város tanácsának 
1877. april hó 10-én tartott üléséből. 

P éea  he . k ir . v á ro s  ta n á c sa .

78 (6-

T/.n ny*j°ft s dúsan berendezett síremlék-raktáromat ajánlom 
e. Koz('in>ágnek mint legolcsóbbat e nemben. Közvetlen össze-. .. . . v n ........... 1 1 Mviimiu. iw/,1 eiieu ossze-

o etesben allvan az illető gyárosokkal, azon szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy minden e szakba • • ........................- vágó cikkel 

tálkátok. Egvutta
a legjutányosabban 

biztosítást nyújtok tiszta, sza

é  s e,

Nem színlelt végeladás!
ÖO. t'*— Mi ut án a rósz üzlet-menet miatt

china-ezüstáru-gyárunkat
teljesen beszüntetjük kényszerítve vagyunk pompás china-ezüst-gyártrn anyaink tömérdek készletét 
leggyorsabban az előállítási árun sokkal alabb elárusítani. Kísérletül szolgáljon következő ki

vonat a nagy árjegyzékből, mely utóbbi kívánatra bérmentesen megküldetik.

M é r s é k e l t  á r a :

6 drb. kávéskanál 
6 „ evőkanál 
t> „ asztali kés 
ti „ asztali villa 
1 „ leves szedő 
1 „ tej-szedő 
1 „ vaj-szelence

frt
azelűtt

3.50
7.50
7.50 
750 
5.—
3.50 
5.—

most
csupán
1.50
3.80
3.80
3.80 
3.30
1.50

1 drb cukortartó zárra! frt 
1 p. gyertyatartó . . „
6 drb kés nyugtató

csemege-villa 
kés

azelőtt

14.—
8.—
5.—
ti.—

most 
csupán 
8 .-  
3 - 
370
3.50
3.50

Legújabb kézelő-gomb-garnitura, gépezettel 1 ft. Parafa-dugók állat fejekkel 40  k r
Továbbá pompás tindzsak kávé- és t  .ea ibrikek, tojás készletek, fogpiszkáló-tartók ecet* 

es olaj-keszletek es más egyeb számos cikkek, stb. stb. szintoly meglepő olcsó arakon?’
Különösen figyelemre méltó :

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

Ugyanaz britannia-ezüstból, mind a 24 drb. elegáns tokban csak 7 frt
Vidéki megrendelések utánvét mellett pontosan és_lelkiismeretesen eszközöltetnek

Cim: “Preis E Becs, Rothenthurmstrasse 16. 

Nyomatott T&iss Mihályuál Pécsett 1877. “ "

Olcsó én tartón I
Temesvár i  Manó

czipőgyára,
Budapest, király-uteza 1. szám ajánlja 

K ö k n e k :
b iizös topánok Brünellből fénymázos he^y- -

gyei, szép tű z é s se l............................. 2 ft. 70 kr
t  iizös topánok erős bőrből fénymázos hegy

gyei, szegezve és csavarral éllátva, kettős 
talppal gyakori használatra és esős időre 3 ft — kr 

iopanok mézga betéttel Brünnelből fénv- 
mazos hegygyei, magas szabással, finom
k iá llí ta s sá l...........................................3 f t  50 kr

Topánok niezga betéttel erős chagraiu vagy 
borjubőrből, szegezve és csavarral ellátott 
kettős talppal, igen tartós és meleg . 3 ft. 50 kr 

r  üzös topánok erős bőrből lényuiázós orral 
szegeit és csavarral ellátott kettős talppal 3 ft. 20 kr.

U r a k n a k :
Topánok tinóm chagrin kettősbörböl . 3 ft 60 kr. 
topánok fénymázos vagy bagariabörből sze

gezett és csavarral ellátott kett -s talppal
igeu e r ő s ....................................... ....  f t  _  kr

Topánok finom bőrből díszes fénymázos begy
gyei, termek és b a lo k r a ....................4 ft. 50 kr.

Iopanok orosz féuyiuazos bőrből, szegezett 
két*ős talppal, csavarral a legjobb lábbeli a 
nedves időben, igen tartós és meleg . 5 ft — kr

\ atlasz csizmák vizhatlau kettős bagaria vagy 
lényuiázós bőrből, háromszor csavarral el
látott kettős ta lp p a l .........................10 f t .___ kr

Ugyanaz orosz fénymázos vagy bagariabőrből 9 ,  — .
iopanok buknak lénymazos vagy bagaria 

bőrből csavarral ellátva kettős talppal 4 f t  — kr. 
lopai.ok leányoknak Brünelból vagy bőrből 

igen erős szegezett talppal . . . . 2 f t  — kr. 
(lyermekczipók Brünellből vagy bőrből sze-

gezett talppal igen ta r tó s ....................I f t  80 kr.
Iopanok mainzi teuymazos termi borjubör-

bol Bismark m i n tá j ú ........................ 4 ft. 50 kr.
*ET Részletes árjegyzékkel ingyen és bőruieiitve. 

Kevelbeli megrendelések posta utánvét mellett pou- 
tosan eszközöltetnek.____________  277. (20—14)


