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S i e r k e s z t ö i  i r o d a :
Ferencziek ntczája 22.SZ. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

Pécs, 1879. június 14-én. 24-ik szám.

FIGYELŐ.
Hirdetések ára:

Egy öt-hasábos petit sor 
egyszeri megjelenésiért 8krt 
többszöri meg jelenésnél ár
leengedés adatik. Minden bír 
detós után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. Á hirdetési dij 

előre fizetendő.

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

K i a d ó  h i v a t a l :
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Politikai szemle.
A franczia köztársaság tüntetése

Magyaror8z^6 m e lle t t !
Hogy Szeged javára jelenetezett 

nagyszerű Ünnepélyek nem egysze
rűen jótékonysági hajlam kifolyá
sai és hogy nem csupán a pá
rizsi, hanem általában a franczia nép 
és intellegeutia, sőt a köztársasági 
kormány is akarja általuk irántunk 
rokonszenvét tanúsítani, azon a rész
letek után ítélve kétkedni nem le
het, mert nemcsak az irodalom ve- 
zérférfiai, hanem általában a kitü- 
nőbb költők, művészek, müiparosok, 
társulatok, tudományos intézetek, 
szóval Európa első nemzetének és 
a nyugoti műveltség fővárosának 
színe java egyesült, hogy hozzá mél
tón mutassa ki a világ előtt irántunk 
rokonszenvét.

Megérdemeltük-e a meleg rokon- 
szenv eme nyilváuulását?

Kormányunknak muszka és bur- 
kus vontató kötéleu vonszolt külügy i 
politikája bizony nem gerjeszthet lel
kesedést a franczia népben irántunk.

Úgy de a franczia sokkal éle
sebb látású, semhogy összetévessze 
a tisztátalan választásokból kikerült 
és megvesztegetés által fentartott 
parliamenti többségek határozatait a 
nép érzelmeivel és óhajtásaival, tudja, 
hogy gyűlöltük a franczia császár 
ságot, mely erkölcsteleuségeivel a 
bukáshoz vezette a szép Frauczia- 
országot, tudja, hogy örömrivalgás- 
sal fogadtuk a császárság bukását 
és hogy ezzel egyszerre elfordult 
rokonszenvüuk a porosz fegyverek 
diadalától, sőt határuz'-ttan és élesen 
elítéltük a képmutató vén zsarnokot, 
midőn daczára kiáltványos kijelen
tésének, hogy nem a franczia nem
zet, hanem a császár elleu visel há
borút, — a császár bukása utáu a 
nemzet szivéig hatott be és két szép 
tartományt rabolt az állam testéből, 
oly két tartományt, mely szívvel lé
lekkel beolvadt francziának, mely
nek elszakitását még az ország fel-

T h E  C 1  A .
£  in m á h o z .

Mint ama szép virágszál,
Melyet minap íd adtál,
Játszi, kaczér, kis hamis,
Olyan vagy te magad is.

Szelíd, szende, piroska 
Fejledező bi.nbócska,
Ülve-allva mosolygó 
S mint az angyal olyan jó.

Mi tagadás — szeretlek 
Rabja lettem szemednek,
De még az is maradok 
Míg sírba nem hervadok.

Az ily rabság nagy öröm.
Piczi szived börtönöm 
8 mi kötve tart, bilincsem:
Rózsalánc', a  — szerelem !

írj. V árad? Ferenci.

Helyik rendhez tartozik a aza- 
gyar-zenéaz czlgáay?

(* cziginy életből 1848 előtt)
Jelen faluvégre való kérdésnek orszá

gos fenekét kerítendő, s abban csekély 
személyemet is szerepeltetendő: nehogy 
igénytelen nevem megörökítése hiúságával 
gyannsittassaui, — óvásul elő kell bocsá- 
tanom, mikéül elbeszélésemmel legörömes- 
tebb választok oly tárgyat, melyben önma
gam tényező, vagy szem- és fültanúként 
szerepelvén : saját logikám észjárásom sze
rint okadatolni s érvényesítői képes vagyok 
s melyben kort és embereit jellemezni al
kalmam nyílik.

Elbeszélésem színhelye tehát B—s vár
megyében Bz—s városa; ideje az 1848-at 
közvetlen megelőző évek: Az idők a kor 
jellemzéséül fölemlítendő, hogy én 1845 ben 
a szomszéd szabad kerületek egyikéből, a 
bel rendezés körül 18»*/t -bzp, úgy társas 
körökben, mint hírlapok utján is kifejtett 
tevékenységemért a Pesti Hírlap által talá- 
lólag úgynevezett .ö reg-ágyúnak/ a kerü-

daraboló bécsi kongressus sem tartá 
időszerűm k.

A franczia müveit társadalom 
tudja, hogy együtt érezünk vele az 
öukéuyuralmi törekvésű éjszaki szö
vetség ellen és ezért fogadott test
vérének, rajtunk áll, hogy méltók 
legyünk arra, vegyünk példát a frati- 
cziától, de nem az erkölcstelenség 
fertőjében megfuladt franczia csá
szárság, hanem a szerencsétlenség
ből életre fakadt uj köztársaság tár
sadalmától, és kövessük azt honsze- 
retetben, szorgalom, munka és ta
karékosságban.

Jókai a párbajvivók mellett szól
lak fel a képviselőházban, miután 
azonban a párbajt sújtó büntető tör
vény mellett szavazott, ebből egy
szerű a következtetés, hogy ő csak 
a pár bajt vívó k é p v is e lő k e t  óhajtja 
a törvény üldözése elől elvonni, mig 
a nem képviselő közönséges halan
dókat, ha becsületüket fegyverrel 
védik börtönbe vetteti. — Miután 
azonban ez nem a legelső követke
zetlenség, melybe Jókai esett, nem 
akarjuk lóla a rósz intentiót fel
tenni, bauem felszóllalását puszta 
baklövésnek venni.

Elég rossz, hogy törvényhozá
sunk nem elég szigorúan védelmez 
a DecsUletsértések és rágalmak ellen, 
de a hozott törvényt tisztelni leg
első kötelessége magának a törvény
hozónak, ki különben megérdemli, 
hogy korbácscsal hajtassák ki az or- 
azágházból, — azt mondjuk az or
szágházból és nem a törvényhozás 
szentélyéből, mert e kifejezés már 
egy évtized óta úgy sem illik hozzá.

Egyetértünk Jókai val abban, hogy 
a mi elégtételt a törvény azzal ád, leg
több esetben nem elégedhetünk meg, 
és mi is megsértett becsületünket 
fegyverrel bosszulnék meg, azouban 
ez esetben lenne annyi törvénytisz- 
leletüuk, hogy nem térnénk ki a bün
tetés elől és nem szóilaluók fel 
privilegizált állás mellett.

A kisbirtokosok földhitelintézetére — — ————— — —
el főnökének, es .az aprócska keuyurak- 
iak„ az örökös burocrata tisztikarnak, 
illenem ügyészi kerestekbeu nyilatkozó 
ildözése elöl , mint az időszeriat a 
Magyar szent koronának bocskoros tagja, 
dy tormán kerültem s illetőleg mene
kültem megyei alkotmáuyos védelem alá, 
az előttem külömben is jó hírben álló 
Sz—s-ra, mint ebektől üldözött macska a 
kétágasra, hogy annak hegyéről egész 
kényelemmel s biztonsággal le, és vissza 
rziszegbesse az alaut maradt csabolókat. 
Sem csalódtam, becsületes nép közé jöttem, 
tanulságul mai szert), román, ruthéu, saxo 
germán atyafiaknak, kiket régi jó ma
gyarul, rácz oláfi, tót, orosz, szász néven 
neveztünk, épen úgy mint a mai oroszt: 
muszkának, a poroszt: burkusnak, a hel
lént: görögnek. Szabad legyen a Sz—si 
népet néhány sorban jellemezni. Bár ott 
a huszezernyi lakosság törzstömege tót 
ajkú s eredetű, már akkor társas körökben, 
vigalmakban, gyülésezésekben magyar 
nyev,-dal- és táucz divatozott, s a magyar 
tene sajátul ismertetett; kiről példa szó
val az mondották .hogy még magyarul 
sem tud* már az ugyan levolt alázva; 
egyszer egyik olvasó körben 1836-ban a 
„Tátránszky Orol“ czimü pánszláv lapot 
egy öreg ácsmester következő ellennyi
latkozata buktatta meg: „Igaz uraim hogy 
mi tótok vagyunk, van nekünk bibliai tót 
nyelvünk, s ezt értjük, de ha olyan uj tót 
nyelvet kell tanulnunk mint amaz újságé 
melyet magunk sem értünk : már akkor 
illő dolog, hogy iukább e magyart tanul
juk, mert mi magyar kenyérrel borral, és 
magyar törvény alatt élünk.* — E város 
nyilatkozott legelőször, 1848. marczius 19- 
kén küldöttségileg a forradalom részére a 
pesti comité előtt. Forradalom után, midőn 
a Bachrendszer Mikulás ai a magyar nyel
vet az iskolából kitüták, a tót anyák 
megtámadták egyik rektor barátunkat 
mondván: „arra való az iskola hogy magya
rul tanítsák benne a gyermekeket, tótul ott
hon is megtanulnak: különben iskolába 
sem járatjuk őket*.

Létezett ott 48 előtt a földes urak 
pártfogása s egy egy pöffeszkedő német

vonatkozó törvényjavaslat elfogad
tatott mindkét házban. Hátráltatni 
kívánták azt a fővárosi uzsorás ban
kok jól fizetett képviselői, törekvé
sük azonban dugába dőlt, mert a 
kormány ez egyszer nem hallgatott 
reájuk, hisz az uj intézet élén is te- 
levérU mamelukok állanak és ezeket 
sem szabad megbosszantani egyné
hány piócza kedvéért.

*
Az orsz. gazdakongreaszuson De- 

sewffy Aurél gróf több magas állású 
ur előtt kinyilatkoztatta, hogy mind
addig mig az Ausztriával megkötött 
egyesség tart — mely ellen jelen
leg harczolui valóságos szélmalom- 
harcz lenne, — teljesen lemond min
den politikai küzdelemről s minden 
erejét az anyagi közérdekek lehető 
legerősebb istápolására fogja fordí
tani. Programmja egy pontból á l l : 
A fennálló egyesség alatt auyagilag 
úgy megerősödni, hogy a jövő ki
egyezés e tekintetben a lehető leg
szilárdabb alapokon találjon ben
nünket, ami mindenesetre határozot
tabb, függetlenebb fellépést biztosí- 
tand számunkra, mint amiuőt a je
len kiegyezésnél tanúsítottunk.

Bizony pedig a nemes gróf prog
rammja fából vaskarika.

A fennálló egyesség tiz éve alatt 
anyagilag nem csak hogy nem erő
södhetünk, hanem inkább teljesen 
tönkie megyünk és azon a kisbirto- 
sok hitelintézete, az előlegezési ban
kok, a védegyleti mozgalom, a gaz
dasági és iparkougressusok úgy ki
állítások nem segíthetnek, az egye
düli mentség a közgazdasági egyes- 
ségnek törvényes felbontása, ezt pe
dig csak politikai küzdelem utján a 
közösügyes kiegyezési törvény el
törlésével lehet elérni.

Azért tehát megmsradauk a mel
lett: Ceterum autem ceuseo . . .

— K i r á l y  ö  fe ls é g é n e k  b e r 
lini útja, mint a „Grazer Tp.* értesül, elha
tározott dolog volt b csak akkor lön vissza
vonva, midőn az orosz czárnak egy levele 
érkezett Béc*l»e, melytieu azon óhajának
kappeimeister vezetése alatt Ití—20 elbi- 
zakodott czigáuyhól álló, úgynevezett ura
sági tehát aristocraticus banda; melynek 
banknótás igényeit a mi jobbágyi, és bocs
koros nemesi erszényünk ki nem elégít
hetvén: eilenunrgill, több közép osztálhali 
polgártársokkal egyetértve, az öreg Mia 
igánk vagy eredeti cseh nevén Oesenassek 
Frauzli bácsi vezetése alatt nyolez ti ital 
cigány legéuyből saját erszényünk s igé
nyüknek megfelelő úgynevezett polgári tehát 
democraticus zenekart szerveztünk melynek 
mint taluqnalis musikus, magam lettem 
felügyelője, vagy igazgatója, cigány inü- 
uévvel „diliktor-a* (azaz director-a). Zené
szeim mindnyája fiatalok, ős egyptomi szo
kás szerint nősek, tehát Isten jóváltából 
csicsókaként ijastijasok is lévén gyakran 
ért azon egy-egy kemény öreg tallérba 
kerülő szerencsés megtiszteltetés, miszerint 
egy-egy uj-szUlött rajkónak, mint leendő 
Haydn nak vagy legalább is Bibarynak, 
tekintetes keresztapja, a boldog szüléknek 
pedig nem tituláris azaz valóságos tekin
tés düictor keresztkomája lehettem; ezt 
ismét azért jegyzem meg hogy „actualis* 
mert a jó magyar ember a németet: só
gornak, a tótot: atyafinak, a zsidót: szom
szédnak, a cigányt pedig komának szokta 
vala czimezni. A komákkal e szerint gya
kori társalgásba, s e közben azon tapasz
talásra jővén mikép mindnyáján a magyar 
és tót nyelvet a cigány hangejtés leszá
mításával tökéletesen, az olábt és svábné
metet folyékonyan beszélik, sőt a cigány 
nyelv sem ismeretlen előttük: újságvágyból 
kérdésbe tevén elöttök: „Ugyan koma, 
otthon miféle nyelven beszéltek a magatok 
ház cselédje közt*? Hát miféle nyelven 
besilnénk Tekintetes dilictor arám; telelők 
sértett önérzettel, „mint magyarul mert 
hiszen mi is csak az úri rendhez tartoz
nánk talán ?* U. L. s. k.

______ ez diliktor.

Pécs-Baranya a aaékes-fehérvári 
a. kiállításon.

V.
A vegyészeti osztályban találjuk Schul- 

hof Károly orvos „Sopiana* elnevezést vi-

ad kifejezést, hogy a három császár szö
vetség a berlini találkozáskor ismét szi
lárdabb alapokra állittassék. <3 felsége 
erre udvarias levélben felelt, de az utazás
ról lemondott Úgy látszik az értesítés arra 
van számítva, hogy a választókra befolyást 
gyakoroljon, és az orosz szövetségtőli^biz- 
tosságban elringasson.

— A berlini araaylakodalom 
úgy látszik igen csöndes, egyszerű és mond
vacsinált ünnep lesz. A czár nem megy 
Berlinbe, mert Maria Paulowna nagyher- 
czegnő, halálos beteg. Az edinburghi ber- 
czeguő, a czár leánya ugyanez okból szin
tén elmarad. A mecklenburgi udvar szin
tén nem lesz az ünnepélyen képviselve, 
mert a nagyberczeg egyik leánya halálán 
van. Végre egész határozottan állíthatjuk, 
hogy a mi királyunk se megy az ünne
pélyre Berlinbe. Kérdés, ki lesz jelen az 
aranylakodalmi ünnepélyen ? A porosz kir. 
udvari marsall következő hirdetményt tette 
közzé: „Miután még egyre érkeznek kér
vények ülőhelyekért ő felségeik aranyla
kodalmára, ezennel közhírré tétetik, hogy 
ezúttal nézők se a kápolnába, se a kir. 
palota ünnepi termeibe nem bocsáttatnak.*

— A honvédelmi miniszter 
elrendelte, hogy az okkupitio alkalmából 
okozott károk s a teljesített fuvarszolgálat 
fejében fizetendő kártérítési összegekért 
beadott kérvények s mellékleteik bélyeg- 
menteseknek tekintendő.

— A pansslávok Pozsonyban. 
A duuániuneoi ágost. evang. egyházkerü
let Pozsonyban múlt bó végén tárgyalta 
az egyház-kerületi rendtartás szabályait. 
A javaslatot Gcduly szuperintendens készité, 
de a kerületi képviselet pánszláv többsége 
a javaslat magyar szellemű §-ai közül 
többet megcsonkított és leszavazott. Így a 
71. § nál, mely a lelkészi qnalifikációnál 
a „magyar állampolgárságot* tételezi fel 
a jelöltekben, a pánszláv többség a ma
gyar állampolgárságot a minősítésből ki
hagyta. A lelkészi eskümintánál pedig e 
tétéiből: „fogadom, hogy a törvényes pol
gári felsőségnek egész készséggel engedel
meskedem,* e kitételt „egész készséggel* 
a többség szintén kibagyatni határozta.

— Movl-Bssár megszslláw 
jnüus első napjaiban veszi kezdetét. Az 
értesülések folytán, hogy az albán liga már 
fölhuzódott s a boszniai határvonal mentén 
foglalt állást, bécsi iráuyadó körökben 
elhatározták a nagyobbmervü s az eleinte 
tervezettnél sokkal általánosabb mozgósí
tást, mely e hónap húszadikán fogja kez
detét venni. Szapáry Gyula gróf pénzügy
miniszter Becsben léteiét egyúttal arra is 
fölhasználja, hogy a mozgósítás költségei
nek fedezése iránt intézkedjék. E végből 
hosszasabban értekezett H-*flf uin közös

selő szájvizét, mely oution sonkái ismere
tesebb, hogy sem azt itt bővebben kellene 
ismertetni. S itt csak annyit írok arról, 
hogy azt a jnry nagyon jónak találta s 
feltalálójáról elismerőleg nyilatkozott. Mi 
lesz a „Sipiana* kitüntetése, az most 
még titok.

Sipöcz István ugyanezen osztályban 
gazdasági és házi czélokra való saját ta
lálmánya különlegességeket állított ki; u. 
ni: pléhszelenczékben „Abietin* oltóviasz
kot, pécsi édes és keserű Urraös epeczie- 
seket, giliszta chocoladét és egérirtó sze
letkéket, mely utóbbira már megrendelé
seket is tett néhány földbirtokos.

A mezőgazdasági osztályban aránylag 
kevés van Baranyából, de a mi van, az 
úgy a laikusnak, mint a szakembernek 
érdemes a megtekintésre. — így például 
valamennyi gazdasági kiállító tárgyai kö
zül nagyon kiválik Nádosy István és Kál
mán gyűjteménye, mely közel 40 különféle 
gazdasági magterményt foglal magában. 
A magvak nagy Uvegtartányokban vannak 
elhelyezve s mindegyik üvegen az első 
pécsi lythograph kövön nyomott egy-egy 
vignette van, melyen az illető mag rövid 
gazdasági ismertetése olvasható. Az egész 
gyűjteményből különösen a kísérleti tér- 
melvények emelendők ki, melyek a leg
szebb eredményt mutatják. Ilyenek a kü
lönféle kopasz árpák, a 61 klgos fekete 
árpa, szibériai és canadai zab, probstei 
és szent-János rozs stb. Ezeken kívül kü
lönösen a pignoletti kukoricza nyerte meg 
a jnry tetszését. E csinos gyűjteményben 
találunk még szép őszi és tavaszi búzát, 
repezét, baltaczint, napraforgó magot, 
hajdinát, kendermagot, bükkönyt, gom- 
borkát, kölest, franczia Inczerna magot, 
mohar- és stájer lóhermagot, leitiuericzi 
és obendorfi répákat. E gyűjtemény kézzel 
foghatólag tünteti elő, hogy megyénknek 
milyen áldott jó földje van s hogy szak
értelemmel, Ugybuzgósággal mi mindent 
lehet azon termelni I

A pécsi püspöki és pécsi székesegy
házi urodalmak külön külön 10 féle ga-

pénzügyminiszterrel s Andrássy Gyula gróf
fal is találkozott.

Országgyűlés.
A képviselőház janim 5-én tartott 

ülésén hozzáfogott a kisbirtokosok orszá
gos földhitelintézetéről szóló törvényjavas
lat tárgyalásához, mely iránt a képviselők 
oly nagy közönyössséget tanúsítottak, hogy 
mint az E—s írja csak itt-ott minden har
madik padban lehetett egy eg/ képviselőt 
látni. Szóltak a tárgyhoz Tisza és Szapári 
minisztereken s az előadón kívül Molnár 
György, Irányi Dániel, pécskai Gaál Jenő, 
Lichtenstein József és Lukács Béla. Ez 
utóbbi vádolja a takarékpénztárakat, mond
ván hogy ezeknek szerfeletti nyerészkedési 
vágya teremtette a mostani abnormis álla
potot a bitetben, s példán! a pécsi takarék- 
pénztárt is olyanul állítja elő, minta mely 
15#/# kölcsönnel uyerekedik. Ezen téves 
értesülését azonban a jelenvolt Antal Gy. 
képviselő helyreigazította.

A junius 6 tiki ülésen ezen a jelen 
ülésszakra kitűzött fontos tárgyak legutol
sója általánosságban és részleteiben letár- 
gy&ltatott. Az általános vitában résztvettek 
Helfy Ignácz és Apáthy István a javaslat 
mellett, György Endre és Bujanovits Sán
dor pedig ellene, ez utóbbi különöseu azért 
hogy pár force hajtatik köröszlül a javas- 
lat, s a képviselőknek nem engedtetik idő 
annak tanulmányozására. A vita a nagy 
hőség s a képviselők felette csekély száma 
miatt teljesen jelentéktelen volt, s a kifo
gások nem a törvényjavaslat, mint inkább 
a felállítandó társalat alapszabályai ellen 
voltak irányozva. Ezen alapszabályok pedig 
országgyűlési tanácskozás tárgyát nem 
képezik.

A junius 7-iki ülés mentelmi ügyek 
tárgyalása közt folyt le. Rohonczy Gedeon 
és br. ücntricz Zsigmond mentelmi jogát 
Teleszky indítványára, kit Helfy és Halász 
Bálint pártoltak a ház felfüggesztette, ellené
ben a mentelmi bizottság indítványának 
s azon eddigi gyakorlatnak, hogy párbaj
eseteknél nem szokta a ház tagjait a bírósá
gok megkereséseire kiadni. A bizottság 
javaslata mellett Ugrón előadón kívül 
Jókai és Szalay Imre beszéltek. Gcisz 
László, Györgyik Gyula és CsávoLzky 
Lajos mentelmi ügyében a bizottság jelen
tését vita nélkül elfogadta a báz.

Az ülés végén dr Bódogh Albert inter
pellálta a honvédelmi ministert, a Bosuiában 
uralkodó scorbut tárgyában.

A junius 8-dikán mind a képviselő, 
mind a főrendiház ülést tartott. A képvi
selőház ülésén a főrendiház jegyzője átuoz- 
ta a főrendek üzenetét az ülésszak alatt 
letárgyalt törvényjavaslatokról. Az ülés
bonaiuagvakat állított ki csinos feuer zsa~ 
fiacskákban. A kis gyűjtemény becsületére 
válik az említett uradalmak tisztségeinek.

Elverst Nándor megyéuk legkitű
nőbb gazdáinak egyike a arancsról ritka 
szép „virág káposzta repezé",* canadai 
kukoriczát és 1878-ki bánsági eredetű 
egyenletes nagyszemü búzát állított ki. 
Mint ballom ezen osztályban Elversz úr is 
ben van a kitüutettek sorában. Meg is 
érdemli.

Uáiflösz Jánostól egy nagy Uvcgtar- 
tányban a harkányi halárból való ciuqu.m- 
tino kukoriczát láttunk, mely a legszebb 
bizonyítványt szolgáltatja az illető föld 
minőségéről és gazdája szakértelme és 
Ugybuzgóságáról.

Weiller Nép. János Pécsről 6 nagy 
köteggel különféle kendert állított ki. Van 
itt ugyan a szemnek tetszetősebb kender 
mint Weiller űré, de ezek miut szakér
tőktől hallottam — a kiállításra külön 
preparálva vannak, mig a Pécsről való 
kender a maga természetes valóságában 
áll ott. 8 ebben rejlik előnye a többiek 
fölött, de meg abban is, hogy e mellett 
világos, könnyű finom, hosszú szál l. A 
kenderen kívül egy zsák kendermagot ú  
állitot ki Weiller úr.

Weiller úrnak a  kiállításokon kende
rével szerzett valóságos kiséremgyüjtemény 
ez alkalommal minden valószínűség szerint 
ismét egy újabb éremmel fog szaporodni.

E lapok jövő számában a borászati és 
ipari osztályban kiállított baranyai tárgya
kat ismertetem. Tek. Szerkesztő úr rneg- 
bocsájt, hogy a jelen ismertetést ilyen rö
vidre szabtam, de nem tehetek másként, 
mert minden időmet a jnry ítéleteinek meg- 
tndása, a pótbirálatok kieszközlése és re- 
clamátiók veszik igénybe.

A jövő számban — remélem — a 
baranyaiakat ért kitüntetéseket is közöl
hetem.

Záray.'••mm .1



végén Ti-.za K. válaszok Thaly Kálmán
nak a fövárosi ■apykfiotra vonatkozólag 
tett interpelálcziójára. —

A főrendiház ülésén a kisbirtokosok 
orsz földhitelintézetéről szóló törvényjavas - 
tatának és a mentelmi bizottság jelentésé 
nek tárgyalása napirendre tűzetett.

Külföld.
A novibazári albánoknak lecsendeai- 

tése nem sikerült. Az albán törzsfők kije
lentették, hogy hazájukat az utolsó csep 
vérig fogjak védeni, minden idegen kato
naság benyomulása ellen. Ozmán Sári pasa 
az altiáuok leesendeaitésére küldött török 
hadvezér bat redif zászlóaljjal támadta meg 
Kozaioal) a bosnyák batartelc öszpuntusolt 
felkelőket mire az albánok ésreditek közt 
kemény barcz lejiődött ki, mely a török 
rendes katonaság vissza veretésevel végző
dött. A felkelők számát s erejét mutatja 
ez ütközet, mert a hat zászlóalj ti:rök kato
n á ig  több, mist Vl/WÜ tőt számláit. Az 
albánok többnyire mustehaphizok, kik a 
Kisnyék occnpat ionál is hadjárat alatt kitűnő 
mii oségü fegyvert kaptak a portától. A 
k< r  ry hívei Mitrovitzba menekültek, 
me. t a fölkelők táboré bau ez a jelszó: „halál 
az árulókra."

íme tehát a novibazári kalandos expe 
diczio is olyan véres háborúvá fogja ki 
nőni magát, mint a tavalyi occapationak 
hazudott vérengző foglalási hadjárat.

Mert hol 10 ezer rendes török 
katona: egy előleges mérkőzésénél már 
most a szervezkedés első stádiumában 
megvernek a felkelők, ott az osztrák-magyar 
hadsereg különö sen akkor majd ha c fölke 
lés szervezve lesz a tervezett ötezer ember
rel okkupálni nem fog.

M iklós  ló79, juaias 9
Mintegy 3. bcttel ezelőtt A. S. nr visz 

lói begyen lévő piuczéjében, a leszakadt 
pinezeíóld 2 embert: egy gyermekes csa
lád apát és egy 20. éves nőtlen fiatal 
embert agyonütött, egyet pedig sulyosau 
megsebesített. A hullák a/.n'án a föld alól 
kiásalváu, Kórósra haza szálittattak, s élte 
mettettek.

Az előzetes tényállást igy adta elő 
nekem az agyonütött családapának özve
gye : Leszakadván ngymond a t. úr pin- 
ezéje, eltemette az abban levő boroshor
dókat, a pinezének csak belső boltozata 
omlott be, de a felső földréteg még állott, 
így a t. nr kiakarván szabadítani borait 
mintegy hét kórósi embert, többnyire adó
sait. •* kikötött kamatokon kívül szokásba 
veti némi napszám szolgálata fejében kiren
delte a begyre, hogy hordóit ásnák ki a 
tőid alól. Az emberek megtekintvén az omló- 
féihen lévő pinc/.éí, melynek belső rétegei- 
böl ruin'egy 30—40. kocsi föld már lesza
kadt, s a felsőbb rétegek is leszakadással 
fenyegettek, azt véleményezték, hogy oda 
bemenni nem tanácsos mert ott hagyhat
ják fogukat. A. nr azonban biztatta őket, 
ne féljenek nem lesz baj, mert a felső réte
gek erősen állanak. Látván erre a szegény 
ad 'S sereg, hogy menői kell, arra kérte 
A. urat hogy mielőtt bemenuének a 
pin'-zébe, búcsúztassa el őket a lelkész nr 
az ő családjuktól, mert ők ott megfognak 
halm. s a biztatásnak az lett a vége, hogy 
az emberek mégis bementek, de mivel 
mii d a heten egyszerre nem mehettek be, 
csak hárman kisértették azt meg, mire a 
b-oto/at egészen összeomlott, s eltemette 
mind a harmat, kik közül kettő rögtön 
szörnyet halt, egy pedig súlyosan megse
besült.

Az elbeszélés további folyamát a gyá
szos özvegy zokogása és könyzápora elfoj
totta, s töbo felvilágosítást nem adott. Hogy 
menyi való a fentebbi elbeszélésből, s meny
nyire volt oka A. nr ezen szerencsét
lenségnek, azt a vizsgálat deríthetné ki. 
Igcnáui, de a dologról halig 4 a krónika 
tudtommal a járási szolgabiróság részéről 
ezen szerencsétlen eseményről sem a járás 
bíróságnak sem a kir törvényszéknek jelen
tés nem tétetett, sőt talán a hullák sem 
lőnek orvos által, közbenjövetel mellett 
megvizsgálva. Panaszos nélkül pedig nincs 
bíró, s bíró nélkül az igazság s a valódi 
tényállás felderítve nem leend.

Már pedig ha A. úr volna a hibás, 
illő hogy az elhuny tak családjának nyújtson 
méltányos kárpótlást, ba pedig ártatlansága 
derülne ki, akkor személye sértetlenül állana 
a közönség ítélő széke előtt. Azért jő lenne 
az ügyet kissé meg vizsgálni, mert 2 ember 
élet megérdemelné az igazságszolgáltatás 
őreitől hogy kissé részletesen megvizsgál 
nak ki okozta az illetők halálát.

Korsós Péter.

D.-Mzekesőa, junius 9. 1879.
A nyilvános koldulás és házalás teljes meg

szüntetése végettaz olvasó-közönséget figyel 
meztetni tetszett a siklósi levele, ö tudósí
tására. Elolvastam természetesen magam 
is és örvendettem, nem ngyan a történtek 
fölött, hanem igen is azon, hogy ismét egy 
iUetrhjg hang emelkedett a hazai koldulás 
mego. untetésére. Csakugyan ideje is volna 
végre-valabúra, bogy a hazai hatóságok 
ez ügyre egy kis jószándéka ügyeimet 
fordítanának 1

Nem nagy dicséretére szolgálhat sem 
a  köztgazgatási, sem rendőri közegeknek, 
midőn „az egész hazai sajtó" fölszólalá- 
sára tétlen marad és a sokoldalú vádak 
és panaszokra nem is hederit — kímélete
sebben nem fejezhetem ki magamat. E 
társadalmi fekélyt és rákfenét nem orvo
solni akarni, égbekiáltó botrány és .az il
letőkön valódi szégyenfolt, melyet csak 
hivatali erély és tevékenység által lehet 
lemosni.

Mit a siklósi tisztelt levelező a gyndi I 
búcsútok körében tapasztalt a koldusnépre 
vonatkozva, azt országszerte nem csak fáj 
dalmasan, de fölháborodva mi is tapasz
taljuk: a koldulás és házalás gyalázatos 
mestersége tytsz a szemtelenségig gátolat- 
lanul űzetik. Ezt csak tegnap is bőven 
tapasztaltuk helyben a szentháromság-ká
polna körében, sőt már az odavezető ut- 
szélen. Ugyanis: itt bucsnnap lévén, a 
hívők számosán szoktak egybegyülni még 
a vidékről is, és épen ezt tulván és fel
használván a távolról is idesereglő kol- 
dnsnép, megdöbbentő számmal jelent meg 
és kiállítást rögtönzött a nyomorékok min
denféle fájából: vakokat, sántákat, béná
kat, undorító torzaiakokat és fökéíyes test
részeket matatva föl az átmenő ájutosko- 
dóknak állva, ülve, guggolva, targonczán 
tolatva, lármás bargon irgalmasságra kérve- 
serkentve, követelve, másvilágom jutalma
kat Ígérve, szóval: mindazon segédeszko, 
zöket felhasználva, melyek csak rendelke
zésökre áMnak.

Mi természetesebb, mint hogy sike
resen is működtek; mert mire viszatértünk 
az ájtato9ság színhelyéről, a városban már 
látni lehetett cgyeg koldnscsoportokat; ezek 
aztán már csntoráztak, szörp'5'gették az 
alamizsnából került szívderítő és gyomor- 
erősítő nedvet, melynek valódi színét a 
kobak cs csutora titokzatosan eltakarta 
agyán, de bizonyára zamatos izét annál 
biztosabban éreztető a műgyakorlattevők- 
kel! Mi több, már a kápolna bncsut meg
előző este a jámbor koldusnép egyik ua- 
gyobb vendéglő udvarán egy kintornás 
tórp- vigzenéje mellett nem a róka-, ha
nem az ördögtánesot széles kedvvel j irta 
a más- és liarmadnapi jóreménység fejé
ben; mert tudnunk kell, hogy ma is, mint 
vasárnapon még nagyobb közönség előtt 
folytattalik a kiállítás és pokoli lárma 
ugyanazon és még újabb dilettánsok köz
reműködése mellett.

Igaz. hogy nálunk is történt a gyfidi- 
hez hasonló szerale-körat és nem 30, ha
nem ól ilyen éneklő madár csipctett el a 
tegnapi naphoz hasonló alkalommal és 
ezen eljárás közhelyesléssd találkozott leg
alább azok részéről, kik ez abaormis ál
lapotot megítélni tudják és az ilyen kiál
lításoknak semmiféle körülmény közt sem 
lelietnek helyeslői; de azokat mindig 
szenny- éR szégyenfoltnak fogják bélye 
gezni — tegnap és ma azonban a koldus 
uép szabadon gyakorolta szépségesen épll 
letes mesterségét és gyűjtött mások fosz
togatásával magának alamizsna kinő leket 
hogy aztán verkliszó mellett vigadva s 
mulatozva elverje ismét azokat, azon ke
csegtetőn biztos reményben élvén, hogy 
ez adandó alkalommal ismételtetni fog, 
például: Sz. Antal napján Mohácson, hol 
a szent ferenczrendfleknól bucsu-vásárnap 
leend.

Különös egyébiránt, hogy ez nemcsak 
szemet nem szúr, hanem még fel sem tű
nik, holott látónk ám rendőri közegeket 
a vásárokban fel-alá sétálgatni; de . . de 
nem is annyira ezeket kell megróvnunk, 
hanem azokat méltán, kik nekik utasítást 
nem adnak ez érdeuibeni teendőkre nézve.

Vagy talán oly valami nagy nehéz
séggel járhat, ha a megyei alispán ur egy 
rendeletét bocsátana ki az illető közigaz
gatási szolgabiró arakhoz, melynél fogva 
ezek szigorun, de nem csak a papíron 
meghagyják a községhiráknak: a koldulás 
mind a házaknál, mind pedig a búcsúk és 
vásárok alkalmával megtiltatik felelősség 
terhe ala't, ki e rendeletét tényleg végre 
nem hajtja 100 ft pénzbirs ágban marasz- 
taltatik el.

Ezen néhány sornyi rendelet a sok 
fertelemnek és botránynak rögtön véget 
vélne; csak szilárd akarat legyen ott, hol 
rajtunk, kik c nyomasztó terhet viseljük, 
segíthetnek.

Mire e sorok napvilágot látnak, már 
Mohács is részesült, rólunk Ítélve legalább 
úgy hisszük, azon szerencsében, hogy szín 
ről színre lássa a mi kiállítóinkat és eléggé 
megnndorodhatott tőlük. Talán ők, a mo
hácsiak, is látandják a törpe verklist, ki 
vitézségét szemtelen szitkozódások és ká
romkodásokkal szokta kísérni, ha vala 
kivel szembeáll és veszekedő természeté
nek szabad folyást enged — vele is egy 
kisleány jár; vájjon megfogják e tőle kér
dezni: hol vette? kitől és mely vidékeu 
szerezte ? — Alkalmasint ngy járna, mint 
a gyudi koldusok. Figyelmeztetem reá a 
rendőri hatóságot; mert a heuezegő na
gyon gyanús. A szigorú kutatás ellene 
még tán mást is deríthetne föl?! —

Nem vagyunk végre képesek eléggé 
hangsúlyozni: mennyire kívánatos, sőt 
égetően szükséges, hogy ez ügyben va
lami történjék a hatóságok részéről; mert 
a teher, a koldusok általi fosztogatás és 
illetlen szavakkal való sértegettetés tovább 
már el nem tűrhető! Ajtainkat zárva kell 
tartanunk épen úgy, mintha erőszakos és 
kegyetlen ellenséggel volna dolgunk; de 
még igy sem vagyunk eléggé biztosak; 
mert minduntalan ránkcsöDgctnek és za 
varnak foglalkozásunkban. Vagy talán azt 
várja az illető hatóság, hogy ecclatans 
példák merüljenek föl és bot és ostorral 
Űzzük el e nem egyszer rablógyilkos kol
dusnépet, e ge eugúz söpredéket, e teltei
mét az emberiségnek?! — >S ba ezt tesz- 
szük, vagy teuuők, akkor is csak minket 
veunéuck kérdőre s jogtalan és embertelen 
eljárással vádolnának, azok, kik c zakla
tásoknak állásuk és hivatali foglalkozá
suknál fogva, folytonosan hivatali szolga 
személyzet lévén körülöttük, legkevesebbé 
vannak e mondkatlan kellemetlenségeknek 
kitéve.

Meg nem foghatjuk, hogy e semmi
házi, csavargó népség hazánkban eltüretik 
és ha néha néha, Melégi tő s igazoló iratai

nem lévén, e! i-, t^’.oacz *zzá; — osakha
mar ismét v.sszatér és pedig még szem
telenebből régi mesterségéhez a házalás
hoz és a koldusadó erőszakos beszedé
séhez. Nem bánom, vessenek reám bármi 
néven nevezendő, szegényeketápoló s el
tartó adót, csak az élősdi térgektől mentse- 
senek, szabadítsanak meg!

Én már annyit irtá n ez ügyben, hogy föl- 
háborodassal veszem kezembe a tollat — 
szívesen nem Írnék; de ezt nem tehetem, 
mert úgy vagyok meggyőződve, bogy 
vele, ba a koldusügy hazánkban rendez
te tek , száz és százezer családnak tennék 
uem csak szivességet, de hasznot is — 
hazámnak pedig évenkint megtakarítanék 
3,000.000, azaz: három millió o. é. forin- 
tót, ha a bevándorló s országszerte in
gyenélő szemétnépségtől Magyarország 
megtÍ8ztittatoék.

Elvégre kérve kérem a t. szerkesztő 
urat. adjon helyet igaz — szabadelvű lap
jának becses hasábjain nem csak nekem, 
hanem mindazoknak, kik a koldusügyben 
felszólalnak, hogy ekép egy hatalmas 
táborrá tömörüljünk, mely eilenállhatlau 
hatalmával e sáskasereget mely arczánk 
verejtékével táplálkozik és becsületes szor
galommal keresett kenyerünket fölemészti, 
megsemmisíthessük és ez igazságos mun
kánk és törekvésünkben a közreműkö
désre kényszerithessük azokat, kik tétlenül 
nézik keserűségünket, küzdelmeinket, har- 
czainkat. —

Épen bevégzém soraimat, midőn ér
tesültem, hogy a pandúrok ma délután 
razziát tartottak a koldusnép fölött és 
azokat a hely sziliéről elparancsolták. 
Mondják rög'ön megtisztult a tér a sze
méttől és ezzel a botrány is megszűnt 
Mindenesetre dicséretökre szolgál ez eljá
rás azoknak, kik ekkép bár utólagosan, de 
mégis intézkedtek; mi ismét azt iga.o'ja, 
hogy csakugyan lehetséges e szörnyű nép
fajt is fékezni s rendreutasitani.

Dicséret és elismerés az erélyes eljá
rásnak ! Sarlós Gerö.

T ö rvén yszék i csarnok.
A lefolyt héten előadott polgári ügyek.
Himesház község urbé es telkes gaz

dái ugyanazon község kisbázas gazdái 
ellen legelőelkülönzés.— Püspök-Lak köz
ség úrbéres telkes gazdái ugyanazon köz
ség kisbázas gazdái ellen legelőelkülönzés.
— Németh József gondnok felperesnek az 
államkincstár ellen 2467 frt 83 kr. iránt.
— Herczeg Trézsi felparesuek, Herczeg 
Anna és férje Iíovács János alperes ellen 
örökség iránt. — Hepp József és neje felp. 
Igali szabó ellen 3400 frt. iránt. — Pau- 
lovics Gyula s társai felp. Koller Kata és 
Bénák Pávó ellen ingatlau birtokba bocsáj- 
tás iráut. — Özv. Kis Iváuyi Józsefné felp. 
Kis Iványi Zsófia alp. ellen tulajdonjog 
iránt. — Győri Kis Ferencz felp. Győri 
Kis János alperes ellen birtokba helyezés.
— Mariines Ilia felp. Golics Manda alp. 
ellen tulajdonjog. — Németh István felp. 
Radonay János és neje ellen szerződés 
érvénytelenítés. — Varga Pál felp. Varga 
József alperes ellen tulajdonjog. — Ifj. 
Pilisi István felp. öregebb Pilisi István 
ellen tulajdonjog.

Büntető ügyek kitüzettek:
Junius 17.: Ogenovics Nikula és Oge- 

novics Miladen mároki lakósok csalási 
bűntettel vádoltak bUuügyében végtárgya
lás. H ’ffmann Boldizsár és társai ember
ölés bűntettével vádolta* bűnügyében folyt, 
végtárgyalás. — Panlay József laskófalusi 
lakós sikkasztási bűntettel vádolt elleni 
bűnügyben végtárgyalás.

Junius 18.: Szekeres Pál darázsi la
kót hamis eskü bűntettel vádolt bűnügyé
ben végtárgyalás. — Dudweiler Mártin 
pécsi lakós bírói zártöréssel vádolt elleni 
bűnügyben végtárgyalás.

Jnnius 20.: Bakó Pál és Bakó István, 
szebényi lakósok elleni bűnügyben vég
tárgyalás. — Kis Csike, Máté János és 
neje elleni bűnügyben kir. táblai itélethir 
detés Scbneider András ellen sikkasztás 
iránt folytató'agos végtárgyalás. — Zsi- 
monn Mihály és neje sikkasztással vádol
tak bűnügyében végtárgyalás.

Junins 21.: Pap Imre és Bnzás György 
bakonyai lakósok gyilkossági bűntettel 
vádoltak bűnügyében végtárgyalás.

Különfélék,
— A múlt vasárnapi nőegyleti juni- 

ális, noha a délutáni hőség sokat vissza
tartott a hegymászástól, még is kivált 
az esti órákban szépszámú és disz.es kö
zönség által volt látogatva, melynek azután 
bő kárpót'ás jutott fáradozásáért. — A 
nőegylet választmánya minden tekintetben 
igyekezett a kivánalmaknak megfelelni, 
minek folytán a mulatság igen kedélyes 
cs mellette olcsó volt. — Éstve a fiatal 
ság a szabad ég alatt és a dús gyep fe
lett a városi zenekar Utéayei után tánezra 
kerekedett, és járta közel tiz óráig, mi
dőn a közönség elégűlten oszladozni kez
dett.

— Dr. Pollák János székesegyházi 
kanonok, Pécsvárosa legifjabb diszpolgá 
rának mait vasárnap adta át ünnepélye
sen az e végre kinevezett küldöttség a disz 
polgári oklevelet, mely ismét Tirszka An
tal reáltanodái tanár remekműve és méltó 
a megörökítésre. — A küldöttség vezére 
Pcrczel Miklós főispán ur tolmácsolta a 
pécsi polgárság érzelmeit a kitüntetett irá
nyában, a ki viszont magyarázatit adta 
azon elhatározásának, bogy tettleg meg
indítsa a szegények és nyomorékok men- 
helyének kibővítését.

— Lapunk zárta előtt a következő 
levelet kaptak Székesfehérvárról: A bírá

lóbizottság már befejezte működését s kitün- 
"tetési javaslatait a tőbizottságnak terjeszti 
elő jóváhagyás, vagy módosítás végett. A 
kitüntetésekben a pécsbaranyaiaknak nagy 
részük lesz. A kiállítási bizottság elnöke : 
gróf Zichy Jenő kinyilatkoztatta, hogy a 
baranyai kiállítóknak személyesen viszi 
Pécsre a kitüntetési jelvényeket, hogy élő 
szóval is kifejezhesse köszönetét azon 
élénk érdeklődésért, melyet a kiállítás alkal
mával megyénk iparosai és gazdái részé
rül tapasztalt. — Baranyából jan. 10-én 
nyolczvankilenczen látogatták meg a kiál
lítást. Tisztelt földieim közül, kiknek szán
dékuk a kiálitást meglátogatni legjobban 
teszik ha mint több más más városbeliek 
egy társasággá szövetkeznek, s egy esti 
vonattal Pécsről elindulnak, Barcson pedig 
a vasúti állomáson váltsanak 50 krért egy 
a kiállításra szóló belépti jegyet melynek 
alapján a vasúti jegyet árleengedés mellett 
kapják. Kik este Pécsről elindulnak reggeli 
4 órakor érkeznek Fehérvárra. A kiállítás 
megszemlélésére egy nap nem elegendő, 
de különben az aznapi visszautazás is nagyon 
fárasztó lenne, a baranyaiaknak tehát uta
zási tervöket úgy kellene beosztani hogy 
egy éjét Fehérvárott tölthessenek. Székes- 
Fehérvárról Kanizsa felé naponként fél 
háromkor délután, és éjjel tizenkét órakor 
indul a vonat. Ha otthon ilyen utazási tár
saság netán alakul kérem az illetőket hogy 
ezt de főleg ideérkezésük idejét velem tudat
ni szíveskedjenek. A kiáilitás végleges 
megállapodás szerint junius hó végéig tart

— Mit ir a „Székesfehérvári kiálli- 
tási Lapok" Pécs-Baranyáról? „Pécs-Bara
nyának a kiállításon való részvétele olyan 
nagy és becses, hogy nem mulaszthatjuk 
el e derék megye és városnak e helyütt 
is teljes elismerésünkkel adózni. A pécs- 
baranyai kiállítók száma a kilenczvenen 
felyül van s tárgyaik mind olyanok, melyek 
a lehető legszebb bizonyítványt állítják ki 
az ottani iparosok cs gazdák ügyessége, 
szorgalma s életrevalóságáról.— Igazán cso
dáljuk, hogy egy vidéki városban mint 
Pécs, az iparnak ily sok ágát űzik. Látunk 
itt Pécsről mindenféle gazdasági gépe
ket, gőzgépeket, szép kőfaragó munkákat 
gyapjnipari czikkekef, mindenféle vas és 
faipari ezikkeket, művészeti tárgyakat nagy 
választékban, mezőgazdasági, bányászati 
és erdészeti terményeket stb. Akármelyik 
osztályban halad végig az ember, minde
nütt talál Baranyamegyéből való tárgya
kat. Bizony a kiállításon szerzett tapasz
talok alapján minden hízelgés nélkül mond
hatjuk, hogy megyéink közt az első helyek 
egyikét Baranya foglalja el.

— A pársi n ■gy operában a szegedi 
vizkárosultak javára f. h. 7-én rendezett 
ünnepély imposáns tanúbizonysága volt a 
tiszteletnek, és elismerésnek, melyet egy 
nagy nemzet világra szóló fénuyel adott a 
magyarnak. A franczia lapok tele vannak 
az ünnepély leírásával, s nemzetünk iránti 
simpathikus nyilatkozatokkal. Tagadhatat
lan, hogy nemzetünk mellett oly óriási 
lüntetés volt az, melytől feidoboghat min
den igaz magyar kebel. A hol csak meg
pillantottak valakit az operában kiről gya
nították, bogy magyar, azonnal üdvözöl
ték, Körülrajongták s a szeretet minden 
jeleivel elhalmozták. Hosszú volna leírni 
azt a sok tündért és daliát, kik fáradsá
gukat és tehetségüket felajánlották szeren
csétlen árvíz károsultjaink javára. Négy
száz jelmezes hölgyből álló hadsereg műkö
dési tere v lt az operaház. Az anyagi 
siker óriási mérveket ölthetet, hogy azon- 
bau mennyire rúgott még eddig pontosan 
nincs megállapítva, annyi bizonyos, bogy 
a 200,000 irtot meghaladja. A tombola 
egész forradalmat okozott a termekbeu. 
Munkácsy képe s a Zichy által rajzolt 
programútok ropant összeget jövedelmez
tek. A termek zsúfolásig megteltek. Min
den jegy elkelt a Walesi herczeg is jelen 
volt 8 s irántunki vonzalmának nem egy 
jelét adta. Az opera épület előtt is óriási 
néptömeg hullámzott folytonosan tüntetve 
mellettünk. Az ünnepély másnap reggel 6 
órakor ért véget.

— Pécs városának adakozása az á r
vízkárosult szegediek részére, mely tettleg 
oda clküldetett, tesz 10,500 frtot ezen kí
vül kétszáz foriuton felül adott segélyzést 
a várost tanács Szegedről ide menekült 
családok rész.ére, a lenmaradt összeget pe 
dig egyelőre szinte ily czélra tartotta vissza.
— A töltés, melyet a kormány 700.000 
írtra számított költséggel emeltetett, hogy 
az árvíz Szeged belterületétől elzárassék, 
végre elkészült, hanem l ‘/4 millióra rúg 
annak ára. — A szivattyúzás elkezdetett 
122 gőzszivattyuval oly kevés eredraény- 
nyel, hogy 24 óra alatt csak 3 centiméter
rel apadt a belvíz, három hó alatt tehát 
befejezhetnek a munkát, arról tanácskoz
nak tehát, hogy miután a Tisza folyton 
apad, több helyen átvágassék a töltés, 
hogy a belvizek lefolyhassanak.

— Halálozás. Szathmáry Kázmér k. 
távirda tiszt neje, szül. Köhler Luiza e hó 
11 én hunyt el 25 éves korában. A korán 
elhunytat gyászolja férje és egy gyermeke.
— Nyugodjék békével!

— Juniálist tart az I. pécsi Veterán 
és scgélyegylet junius 22-én az Uszöghi 
erdőben a városi zenekar kíséretében, az 
indulás reggeli 7 órára van kitűzve.

— Egy helybeli ügyvéd elhivatja házi 
orvosát hirtelen rosszul lett nejéhez. — 
Az orvos megírja a vényt s részletes uta
sítás ad az általa rendelt f o l y a d é k  mi
kénti használatáról. — A férj gyógyszer
tárba szalasztja szolgálóját a megrendelt 
orvosságért, ki nagy csodálkozásra folya 
dék helyett p o r o k a t  hozott. Utánjárás 
folytán kisült, hogy a gyógyszertárban 
összetévesztették a vényeket s egy másik 
orvos által egy bujakóros beteg számára 
rendelt porokat küldtek a praeskrib tlt fo

lyadék helyett. — Az emberi élet olyas v». 
lami, mit csak egyszer lehet elveszteni g 
azért az illető gyógyszerész úrtól szjg0. 
rnbb felügyeletet kérünk. A gyógygZertár 
tulajdonosának nevét, hol a fatális tévedés 
történt ezúttal elhallgatjuk.

— A gyűli bucsuvásár jn rendesen 
megjelenő ponyva irodaiamra hívja tel 
figyelmünket lapnak egy barátja. Népbu- 
titó és erkclcstelenitő históriák áraltatnak 
ott szent imák és legendák közt, vagy ál- 
czimek alatt, mellyekre elég jellemzőleg 
még a nyomdász is szégyelte a törvény ren
delkezése szerint reá nyomatni nevét. Fel
hívjak viszont a siklósi szolgabiró ur figyel
mét erre, tegye meg a törvény szabta köte
lességét és kobozza el az efféle nyom
tatványokat.

— Elevenen eltemetve volt múlt keddi 
tiz órától kezdve másnap délig egy Járá 
nyi nevű napszámos, ki a „Vadászkürt" 
korcsma kútjába ereszkedett annak meg
vizsgálása végett — Alig bogy nevezett 
a kútba leereszked:tt reádőlt aunak kő- 
falazata és a 13 öles kút a felületeni 3 
ölnyi nyílás kivételével megtelt kő és föld
törmelékkel, bat napszámos éjjel nappal 
dolgozott felváltva a törmelék felszállitá- 
sával, végre is sikerült az eltemetettnek 
megmentése és pedig élve, mert feje fe
lett keresztbe dőlt gerenda áltai védve 
volt az agyonnyoraástól. — A megmen
tett egyén gyomrocskájának sem esett va
lami nagy baja, mert etőlegesen egy me- 
szelynyi pálinkát kebelezett be, mely jó 
meleget adhatott a hideg kntbani kény
szerű tartózkodás után.}

— A pécsi szöllökbe vezető utak az 
ápril-májusi temérdek esőzések folytán viz- 
szaggatások és bedöit partok torlaszai kö
vetkeztében járhatiauná váltak, pedig most 
már nagyon égető szükség mutatkozik arra, 
hogy helyrehozassauak. — A helyrendőr
ségre felügyelő kapitányi hivatal eddig mit 
sem intézkedett, felhívjuk tehát több szőilő- 
tnlajdonos nagyon is alapos panasza kö
vetkeztében nemcsak rögtöni és erélyes 
intézkedésre, de az utak helyreállítása kö
rüli éber felügyelet és ellenőrzésre is. az 
utóbbira annál inkább, mivel ezen utcsiná- 
lás amúgy is érezhető kiadásokat fog 
okozni a szőllőtulajdonosoknak. — Figyel
meztetjük egyúttal arra, hogy a vad vi
zek betóduiasa miatt magáuosok által el- 
rekesztett vízlefolyásokat most már ismét 
nyittassa ki, végre arra, hogy a külváro
sokon átvezető vadvíz árkokat a kőtörme
léktől tisztirtassa meg, nehogy a megtett 
árkokból egy nyári felhőszakadás alkal
mával kirontó vadvíz ismét károkat okoz
zon a lakosságnak.

— Beküldetett. A  re tdörség figyelmébe. 
A gazdasszonyok általános panasza, hogy 
a cseléd-intézetből vagy épen nem. vagy 
csak hossza várakozás után lehet cselédet 
kapni. Miután rendőrségünknek nagy fej
tő ésébe kerülne ezen baj okának kipu- 
haíolása. megmondjuk tehát mi az okot 
és kérünk gyors orvoslást. Mindenki, csak 
élelmes rendőrségünk nem vette még észre, 
hogy a városház tőszomszédságában — a 
p.aezi kofák, illetőleg zsemlyén asszonyok
nál többnél több cseléd áll és hely ntán 
tudakozódik, sőt a gazdasszonyok is — 
ha hetekig várni nem akarnak — szintén 
a kofákhoz fordulna* cselédért. Ki is lesz 
elégítve mind a két fél, ha az illetőt kellő 
jutalomban részesíti; ellenben ha a juta
lma uem volt elég féuyes, úgy máskor 
minden kérés, könyörgés hasztalan. Ez
után beíratják a cselédintézetben is s itt 
újra fizetnek érte. Ha most valaki az', hi
szi, hogy cselédjével rendben van, agy 
nagyon csalódik ; mert ha a cseléd egy 
helyen sok ideig szolgál, ngy a mi ko
fáink álla felkopik, mivel elmarad a ju
talom díj. Gondoskodnak ők tehát arról, 
hogy a cseléd egy helyen ne maradjon 
sokáig. Ajánlanak neki jobb helyet, több 
fizetéssel. 8 ha a szegény rászedett befi
zette a jntalomdijat és helyet cserél, de a 
belylyel nincs megelégedve, ngy illő ju ta 
ló udijért kap ismét más helyet. És ez 
száz meg száz vari&tibóban folytonosan 
ismétlődik. Ez nem maradhat tovább is 
igy, miért is rendőrségünk figyelmét erre 
fölhívjuk.

— A „Pécsi Dalárda“ ma a „Scholtz- 
tele sörcsarnok"-bán I. alapszabályszertt 
dalestélyét rendezi, mely estélyre az egylet 
t. ez tagjai, nemkülönben a n. é. közön
ség tisztelettel meghivatnak. Műsor: 1. „A 
mi örökké tart" férfikar (uj) %* 2. „Nép
dalok" a) Te vagy, te vagy, barna kis 
láuy Doppler Károly, b) árvalányhaj Zi- 
niay László. 3. „Ich grüsse dich oh Morgen" 
férfikar , uj) Holfer Károly. 4. „A könyv" 
férfikar W itt J. 5. „Sonntagsmorgen" fér
fikar (uj) Weiuwurm R. 6. „Népdalok" a) 
Megizeuem a rózsámnak b) Az én csizmám 
disznóbőr (uj) c) Magas dombon esik a hó 
férfikarra átírta \\ achaucr Károly. A mű- 
sor egyes számai között előforduló zene
részt, valamint a táncz-zenét is a városi 
zenekar — Jaksch zenekar-igazgató ur 
vezetése alatt — fogja játszani. A „Pécsi 
Dalárda" t. ez. pártoló tagjai fölkéretnek, 
miszerint belépti jegyeiket szombaton, 
azaz a dalestéiy napján délelőtt 10—12 
óra, délután 3 —6 óra között az egylet 
helyiségében átvenni szíveskedjenek. Be- 
lépdi díj nem tagok részére: személyen- 
kint 1 ft 50 kr. Kezdete 8 órakor. Pécsett, 
1879. évi junius hó 9 d.kén. A „Pécsi 
Dalárda" választmánya.

— Tailsbauer Gyula pécsi lakós által 
feltalált és a székesfehérvári kiállításra 
küldött varrógép mozgatója, mely a „F.

tudósítója által haszontalan gyermek- 
játéknak neveztetett, a pécsi kiállitók meg
bízottjának tudósítása szerint a bíráló bi
zottság által elismerő okirattal lett ki
tüntetve.



__ F- h 10 és ll-én  tartott országos 
visár Siklóson aitaláu gyenge és külö
nösen a nagy számban megjelent iparo
sokra nézve, tekintve az ott megszokott 
élénk keresletet, alig volt kielégítő. Nép 
általán kevés volt, a mely körülmény annak 
tulajdonítható, hogy a nép elkésett mezei 
munkájával igen el van foglalva.

— A múlt számban megjelent siklósi
levélben „legvészesabb* helyett .legnépesebb olva
sandó. r

— A községi tanodák igazgatótanitói 
t  urvizsgtik határidejére nézve javaslataikat be
terjesztik az iskolaszékhez. Ennek folytán a tar- 
vitsgak ideje a következőkben állapíttattak meg,

Hl I. A belvárosi községi tanodákban : a) a 
hittanból junins hó 16. és 17-én mindenkor délelőtti 
g. i» délutáni 2 órakor kezdődvén; b) a zenéből 
június 18 an délutáni 5 órakor; c) a többi tantár
gyukból s pedig: a 4-ik osztályban 28-án az l-ső 
osztályban junius hó 24 ón a 2-ik osztályban ju- 
oíqs hó 2ő-én a 3-ik osztályban jnnius hó 26-án 
az 5-ik osztályban junins hó 27-én a 6-ik osztály
ban junius hó 28-au kezdve naponkint délelőtti 8 
órakor. Ezen napok délutáni 3 órájakor az illető 
osztályokra nézve a tornavizsgálat tartatik  meg. 
II. .1 hadai k ü lvárosi se rh áz -u teza i tanodában: 
a 4-ik fiú-osztályban jnnins hó 23-an az 1-só leány- 
osztályban junius hó 24-én a 2-ik leány-osztályban 
junius hó 25-én az 1-só fiu-osztályban jnnius hó 
26-an a 2-ik fin-osztalyban junins hó 27-én a h it
tanból pedig junins 17-én egész nap. III. A budai 
külvárosi felsővam haz u tczai tanodában; a) a 
hittanból jnnius hó 16-an egész nap; b) a többi 
tantárgyakból: a 2-ik fiu-osztályban junius hó 21. 
a 4-ik leány-osztály bán junius hó 23. a 3-ik leany- 
osztalyban jnnius hó 24. a 2-ik leány-osztályban 
junius hó 25. az 1-só leány-osztályban jnnius hó 26. 
az l-ső fiu-osztályban jnnins hó 27. a 3-ik fiú
osztályban junius hó 28. IV. A bányatelep i tano
dánál : az összes tantárgyakból a vizsgalat f. é. 
junius hó 28. napjának délelőttjén — s esetleg 
délutánján is — tartandó meg. V. A sz ig e ti k ü l
városi községi tanodánál: a) a hittanból jnnius 
bó 16-an; b) a többi tantárgyakból; a 2-ik fiú
osztályban junius 20. az l-ső fiu-osztályban junius 
21. a 3-ik fiu-osztalyban jnnius 23. a 4-ik fin- 
osztalyban junius 24. az l-ső  leány-osztályban jú 
nius 25. a 2-ik leány-osztályban jnnins 26. a 3-ik 
leány-osztalyban junius 27. a 4-ik leány-osztályban 
junius 28. mindenkor délelőtti 8 órakor kezdődvén. 
Kéretnek a t. ez. szülők, hogy ezen zárvizsgakra 
minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. VI. 
Az összes községi népiskoláknál az érdemsorozatok 
felolvasása, kiosztása, a jutalmak atadása. úgy a 
záriinnepély megtartására f. ó. jnnins hó 29-ik 
napja tűzetik ki, s pedig a következő sorrendben:
a) a belvárosi közs. népiskolánál délelőtti 8 órakor;
b) a szigeti külvárosi népiskolánál délelőtti 9 óra
kor; ci a serház-ntezai népiskolánál délelőtti 10 
órakor; d) a felső vámház-utezai népiskolánál dél
előtti 11 órakor; ej a  bányatelepi népiskolánál dél- 
lótti */« 12 orakor.

— Egy országos csapás a muszka 
birodalomban. A sáskák, melyek Oroszor
szágban mint valóságos csapás jelennek 
meg, most már az elizavatjoli kormányzó
ság lakosságát is kimondbatian rémületbe 
ejtették, kezdetben meglehetős közönyös
séget tanúsítottak a csapás iránt igy pél
dául Eiizavaljolból 3 verstnyire még april 
8 án is tömegesen lehetett látni újszülött 
sáskákat, melyeket egész nyugalomban 
engedtek kifejlődni. Oanét a sáskák a 
kertekbe és a városba jöttek irgalom nél
kül elpusztítva minden növény télét. Lassan- 
kint az ntezákat és udvarokat is elborítot
ták a sáskák és pedig oly nagy töme
gekben, hogy alig lehet járni a városban. 
Végre april 21 éu a rendőrség elrendelte 
a boltok bezáratását és az egész lakossá
got kiparancsolta e rovarok pusztítására. 
A nép tele van előítélettel e rendszabály 
ellen. Eleinte bűnnek tartották a sáskák 
megölését, főleg a rendőri parancs előtt. 
A rendőrség kénytelen volt a lakosság 
közönyével szemben megparancsolni, hegy 
minden ház 2 púd (66 font) sáskát beszol
gáltatni tartozik a hatóságnak. Ezen intéz
kedés folytán legalább történik valami. 
Jelenleg esaknem az összes csatornák tel- 
vék sáskákkal. Több család néhány napig 
nem főzethetett, mert a lakások és *üzhe
lyek is el voltak lepve e rovaroktól. Sokan 
még mindig azt remélik, hogy az alkal
matlan vendégektől szép szerével megsza
badulhatnak, mindenütt lehető tiszteletben 
ben részestik őket, gyertyákat gynjtanak 
és tömjént égetnek nekik, mint a szentké
pek előtt, A papság isten ostorának nyil- 
vánitá az országos csapást és közimákat 
rendelt el. Két nap óta szent Jakab erek
lyéit processzióban hordják körül az utcákon.

I R O D A L O M , _________

35 A „F igyelő" irdalomtörténeti közlöny jú 
niusi iiuetenek tartalm a: Vitkoviue Jiihály életű, 
Szvorényi Józseftől — Toldy Ferenez és Kazinczy 
Gábor, Jakab Elektől. — Kávai pályaválasztasa, 
Csapiár Benedektől. — Szenei Molnár Albert nyelv
tudománya. Dr. Jancsó Benedektől. — Tompa Mi
hály költészete, Kerekgyártó Elektől. — Mikes 
Kelemen ifjúkorához, Thaly Kálmántól. — Iroda
lomtörténeti repertórium, Szinnyei Józseftől. Szer
keszti Abafi Lajos, kiadja Aigner Lajos Budapest 
IV. Vaczi-utcza 1. bz. Előfizetési ára félévre 4 írt, 
egy füzet ára 1 Irt.

=  A „K épzőm űvészeti szem le jnnins havi 
füzetének tartalm a: Symbolnm és allegória. Dr. 
Tóth Sándortól. (Vége.) — Vastagh György. Prém 
Józseftől. — Böhm Pál egy tájképe. — A műem
lékek országos bizottsága. K. M.-tól. — Olajfest- 
vények a sz.-fehérvári kiállításon. Reviczky Péter
től. — Az országos mintarajztanoda kiállítása. II- 
lusztratiók: Vastag György arczképe. — „Delelő* 
Böhm Pál lestvénye. — Előfizetési ár: Egész évre 
4 frt, fél évre 2 frt. Kiadó-hivatal: Budapest, II. 
kér. főnt. gr. Andrássy-féle palota.

—  Előfizetési felhívás ily czimü munkára: 
,A  tű zo ltá s  népszerű  könyve* kisebb inezö- 
váreei, falusi és pasztái lakósok használatára irta 
g rit  Kretth Béla. A tűzoltást népszerűén tárgyaló

munkánk máig nincsen s igy szerző hézagot pó
tolni akar e könyvvel. T a r t a lm a :  I. Kisebb köz
ségekben és pusztákon is szervezhető tűzoltósá
gokról. II. A községi és gazdasági viszonyainkhoz 
mértén alakult tűzoltóságok részére alapszabály és 
gyakorlati szabályzat, tervek egyéb tudni valókkal. 
III. T4z elleni ovintózkedéaek községekben és pusz
tákon. IV. Falun és pusztán is elkészíthető, vagy 
beszerezhető t'izoltóeszközök használati útmuta
tással. V. Kisebb községek és pusztákon is alkal
mazható tűzoltási rendszer, teendők tűzvész esetén 
és a tűz után. A nagy 8-adrét alakú, körülbelül 
száz lapra terjedő munka, tűzoltó-eszközöket, a 
velők való bánásmódot és egyéb tűzoltási jelene
teket ábrázoló számos képpel junius végén jelenik 
meg. Ára 1 frt. Gyűjtők 5 példány ntán egyet in
gyen kapnak. Az előfizetési pénzek Gróf Kreith 
Bélához intézendők. Budapest, lövész-ntcza 5. sz.

§= Rézbányái János „Európai művelődés 
történelme* czimü munkájának megjelent foly
tatása következő érdekes tartalommal bír; III. 
könyv. I. A hűbérrendszer jellemzése. Az egyház 
befolyása a közéletre. A kereszténység behozatala 
folytán ősi államrendszerünk átalakulása. A S z t- 
Istvan-fele alkotmány. II. A hűbérrendszer követ
kezményei. VII. Gergely pápának villongásai Henrik 
és Frigyes német császárokkal. — A középkori pá
paság s a világi hatalom. III. Kereszteshíbornk. A 
lovagkor. — Középkori ünnepélyek s divatok. IV. 
A lovag- és egyházi költészet. A tronbadourok s 
az egyházi Írók. Az egyházi — s világi zene. V. A 
keresztény művészet iránya, átalakulása s a szer
zetes rendek befolyása a műizlés fejlődésére. Szemle 
a román építészet, szobrászát és festészet terén. IV. 
könyv. I. A királyság fejlődése. Az arany bulla. A 
szt.-István-féle alkotmány átalakulása. A polgárság 
s a városok. II. Polgári iskolák, ezéhrendszer. Kö
zépkori egyetemek, tanárok és diakok. Bel- és kül
földi iskoláztatás. III . Középkori bölcsészet, mys- 
ticismus és icholasticismus. Római és kanon jog- 
egyináshozi viszonya. Haladás a természettudomá
nyok terén. Történészet és nyomdászát. IV. Köl
tészet és zene fejlődése és fejlesztői A keresztény 
dráma és a színpad keletkezése. V. A csúcsíves 
építészeti rendszer keletkezése művelői. — s leírása. 
Gót építészet és szobrászat. Üvegfestészet VI. Kö
zépkori ipar és iparosok. Munka és munkabér. Ke
reskedelem. Vn. Középkori czimer, jelmondatok és 
fegyverzet. Háztartás. Divatczikkek, fényűzés, pa
zarlás. Uzsora és a talmud. Zsidó üldözés. Az er
kölcsi hanyatlás jelenségei. — Szerző az előszóban 
megjegyzi, hogy a még hátralevő Il-ik kötetet 
nem két részben, m int azt eleve tervezé, hanem 
egyszerre fogja közrebocsátani. Jelen füzet 262 az 
elsőhöz hasonló nagy negyedrét lapból áll csinosan 
kiállítva. Ára 2 f r t

=  A „Képes családi lapok* 17-ik füzetének 
tartalm a: Hullámok közt Elbeszélés. Vértesi Ar- 
nold-tól (Vége.) Velencze lovagja. Regény. Irta  
Schlágel Miksa F o rd íto tta : K. Beniezky Irma. 
[Folyt.] A vörös zsinór. [Elbeszélés.] Tenger M.-tól 
Hogyan győznek a nők. Beszélyke. Kapri B. M.-tól 
A levágott ujjak. [Mexikói rablókaland.] I. Sándor, 
Bulgária fejedelme. A székesfehérvári orsz. kiállítás. 
Gróf Zichy Jenő. Az njdonszülött A kiállítási pa
lota Sidneyben. Tátra-Füred és környéke. Hasznos 
tudnivalók. Különtólék Apróságok. Gondolatok. 
Képek. I. Sándor, Bulgária fejedelme. A székes- 
fehérvári orsz. kiállítás helyisége Gróf Ziehy Jenő. 
Az ujonszülött A kiállítási palota Sidneyben. A 
Rózsa-menház. Tátra-Füred. Gyermeki remény. 
Tréfás kérdés. Kiadja Mehner Vilmos Budapest 
Kalap-utcza 4. Ára egy füzetnek 30 kr.

=  A „N em zeti könyvtár,*  melyet Abafi 
Lajos szerkeszt és Aigner Lajos ád ki, ismét há
rom füzettel szaporodott Tartalma a 19-ik füzet
nek: Zrínyi Miklós; Szigeti veszedelem X; a 20-iké 
Kármán József művei 3; a 21-iké Vitkovics Mihály 
művei 1. Ára egy füzetnek 30 kr.

K Ö Z G A Z D A S Á G .
— A  pécs barcsi vasút megtartotta 

rendes közgyűlését; a felolvastatott és hely
benhagyd évi jelentés 402,312.07 frt több
it rét mutat ki, s igy az állami kamatga- 
rancziát nem kell igéuvbevenui. A tőke
törlesztési összeg s az ő°i0 kamat levonása 
után 47,127 frt felesleg marad, ami egyen
legűi átvitetik a jövő évi számlára, miután 
a múlt évi katona szállítások nagyon igény
be vették a vasúti kocsikat és mert a
30.000 frtnyi adótartozás kérdése még nem 
dőlt el.

Assecurazioni Generáli. A nevezett 
intézet részvényesei által május 24 én Trieszt
ben tartott közgyűlés elé terjesztett szám- 
tételböl kitűnik, miszerint az 1878. Uzletév 
iissznyeresége 289.475 frt 25 krra rúgott 
igytebát többre az előző évinél. Az oszta
lék részvényen kint 61 frt 20 kr. aranyban 
s junius 10 kétől kezdve kifizettetni. A lebo
nyolítások mintaszerű pontossággal vannak 
felállítva, s világosan bizonyítják, meny
nyire iparkodik az intézet kitűzött czélját: 
a biztosítéki alapok nagyobbitását a tar- 
tartalékok emelése által érvényesíteni. Ezek 
összes növelkedéae az 1877 ki évhez képest 
748.249 frt 18 krt tesz ki, miáltal a tar
talékok 17.693,217 Irt 79 krra rúgnak, a 
mely összeg a következőképen oszlik mqg: 
az elemi biztosítások tőkésített nyeremény 
tartalékai 713,798 frt 15 k r ; az életbiz
tosítások tőkésített nyeremény-tartalékai 
778,557 frt 59 kr, rendelkezés alatt levő 
rendkívüli tartalékok 200,000 frt, értékpa
pírok árfolyam ingadozásának tartalékjai 
43,814 frt 16 kr, folyó elemi biztosítások 
tartalékjai 1.595,510 frt 15 kr, folyó élet
biztosítások tartalékjai 14.281,537 frt 74 
kr., künnlevő kétes tartozások tartalékai
80.000 frt, összesen 17.693,217 frt 79 kr. 
A lebonyolításokhoz az életbiztosítások 
tartalékainak pontos kiszáradásai vannak 
csatolva, úgy hogy azokból minden osz
tály és minden életkorra nézve a tartalékok 
szemlélbetőkké válnak. A 61 frt 50 kr. 
osztalék tetemesebb összegre emelkedhetett 
volna, ha az intézet előnyösebbnek nem 
tekinti a feltételes életjáradék-üzletből elért 
194,086 frt 84 kr. nyereségnek felosztás

alá nem bocsátása helyett, ezen összeggel 
inkább az osztály tartalékalapját gyara
pítani, mi által az üzletekre a kamatokat 
jövőre nem mint eddig 5 százalékkal, hanem 
csak 4 százalékkal számíthatja.

GABONA ÁRAK
a f. é. jnnius hó 7-én tartott heti vásáron.

I. oszt. II. oszt. Hl. oszt.
Búza 100 klg. ft. 8.10 ft. 7.70 ft. 7.20
Kétszeres ,  ,  „ 6.40 9 6.10 ,  —
Rozs n fi n 5.30 9 5.20
Árpa 9 n n 5.40 m 5.20 „
Zab 9 9 9 5.70 » 5.50
Kukoricza „ 5.20 9 5.00 ,  —

Hajdina 100 klg. ft. 0.00
•Széna 9 9 9 2.50
Szalma *» n 9 1.00

I b T  3 7 - i l t - t é x / )
A  „Fünfkirchner Zeitung* székesfehérvári 

orsz. kiállítási tudósítójának.
Gyalázólag nyilatkozni egy oly tárgy 

felett, melyhez az ember a F. Z. híres gép 
mérnökével együtt legkevesebbet ért, igen 
könnyű dolog, mert ha fáradságot vett 
volna magának az én varrógép mozgatóm 
szerkezetéről magát informáltatni, úgy azon 
meggyőződésre jött volna, hogy a nevezett 
tudósítás gyáva kifolyása az alávaló rosz- 
akarattal párosult ostoba tudatlanságnak.

Mindezeknél fogva, "zek ellenében 
köztudoraásra hozom, hogy elfogulatlan, 
valódi szak férfiak a „F. Z.“ technikus 
bölcsei ellenében Ítéletet foguak mondani 
a pécsi kiállítási tárgyak tekintélyét sze
rintük károsító s a tudósitó által „játék
szernek* nevezett gépem felett.

Tailsbauer Gyula.

B e k ü ld e t e t t .
Rendkívüli fontos, mellbajok és ma

kacs köhögésben szenvedők részére az or
vosok által eddig legjobbnak elismert és 
meglepő sikertől koronázott gyógyszer (a 
gtimőkor minden fokában, gégehurut, idült 
köhögés, vagy rekedtségnél)

a  d r . m i l e r - f é l e
m o h n ö v é n y n e d v .

A szenvedő emberiség ezen szerben a mellre 
nézve rendkívül becses eszközt bir, mely
nek biztos gyógyerejére nézve feltűnő bi
zonyíték rejlik abbau, hogy fenállásáuak 
rövid ideje alatt, daczára a számtalan, fen
nen dicsért és ajánlott szereknek, magának 
mindenfelé utat nyitott. Eredeti tégelyek
ben van gyermekek és felnőttek számára. 
Egy tégely ára használati utasítással együtt 
50 kr.

Pécsett valódi minőségben egyedül 
kapható Keeh Vilmos füszerkercske- 
reskedésében. 98 (6—3)

Beküldetett.
Az ételek és italok helyes választéka nagy- 
fontosságú az emberek jólétére nézve, ki
vált azért, mivel e részben a legkisebb 
vigyázatlanság első sorban az emésztő szer
veket gyönríti és melyek elhanyagolása 
gyakran hosszas gyomorbajokat von maga 
után. Miután azonban ily vigyázatlanságok 
a legnagyol b óvatosság mellett sem ke
rülhetők ki, felhívjuk a figyelmet a dr. 
Miller féle, Bécsben 1868-bau hatóságilag 
megvizsgált
jjö rcs  e l l e n i  v ld b a lz s a m r a ,
mely a gyomor tevékenységét szabályozza, 
a gyomor és belek mindennemű heveny 
és idült lobjait, a hányást, basmeuést, szél- 
kórságot, mindennemű gyomorbántalmat, 
éivágytalanságot. gyorno-kafarrhust feltűnő 
rövid idő alatt megszünteti. Egy üveg ára 
használati utasítással 1 frt 50 kr. fél üveg 
80 kr.

Pécsett valódi minőségben egyedül 
kapható Keeh Vilmos fűszerkereske- 
désében. ____

Szerkesztői póttá.
K. P. á rn a k  Siklós. Mintán közleményének 

czélja az illető nevének teljes kitétele nélkül is el
érhető, a kezdő betűkre szorítkoztunk. —

A gyüd i b a lg a rág ó a u t illetőleg, bagyjnk 
ezeket most. egy fejszecsapással nem dói el egy 
vén törzs, „majd a benne termő férgek erős gyö
kerét m egérik*, bízzuk ezekre és a népoktatásra 
a babona kiirtását,

NAUT FEKENCZ 
laptniajdonos.

I I A K N C H  E M I L  K I S  J Ó Z S E F
felelőt szerkesztő. Szerkesztő tárt.

l E E í u r c L e t é s e l k : .

A dárdai C’aslno-egyeaület vá
lasztmányának f. é. 7-én kelt határozata 
folytáu felszólllttatnak mindazon casinoi 
tagok, kik régi tagdijaikat a többszöri 
írásbeli felhívás daczára sem fizették be, 
hogy e tekintetbeni kötelességüknek

f. évi julius 1-éig
annál b i z o n y o s a b b a n  tegyenek eleget, 
minthogy ellenkező esetben a „Pécsi F i
gyelődben neveik s tartozásuk kitétele mel
lett a Casino-egyesület sorából töröltetni 
s a régi hátralékok p e r  a l j á n  behaj
tatni fognak.

Dárdán, 1879. junius 12 éu.
JL C a s iu o - e g y e s ü le t i

105 (Í-1) igazgatósága.

Hirdetmény.
A pécsi kölcsönös se

gélyző egylet
igazgatósága által elhatároztatott; misze
rint letétek és takaréktárt betételek után 

f. é v  jalla« 1-étöl
kezdve a fennálló szabályzatban foglalt 
egyéb feltételek mellett csupán

fog fizettetni, ellenben nj váltók ntán a 
tartalékalapra szedett */a °/0 dij jövőre nem 
fog megvétetni: miről a t. ez. érdekeltek 
azon figyelmeztetéssel értesittetnek, misze
rint eddigi takaréktárt betételeik iránt in
tézkedni szíveskedjenek, ellenben hallga
tásuk beleegyezésnek fog tekintetni, s a 
6 °/# betételek is jövőre csupán

5°j0 kamattal
fognak előszámoltatni.

Kelt a pécsi kölcsönös segélyző egy
letnek 1879. évi junius 3-án tartott igaz
gatósági üléséből.

Pécsi kölcsönös segélyző egylet 
H in d i  JA so e t 

102 (1—1) üzleti igazgató.

Carbolsavas 
mész és v í z .

(Desinfections-Pulver).
E Idig legjobbuak elismert fertőtlenítő min
dennemű hulladékok, nyitott és zárt he
lyiségek, vászon és ruha neműek, ferttöt- 
lenitésére ugyszinte állatok vagy emberek
nél, kik személyes érintkezésben voltak 
tebegekkel. 36.(10—7)
Carbolsavas mész 1 Ko. ára 20 

kr., 50 Ko. 8 frt. 
Carbolsavas viz 1 Ko. 40 kr.

Kapható Pécsett Sipöcz István gyógyszer- 
tárában.

Kellemetlen szájszag és 
fogfájás ellen.

M c h u lh o f K á r o ly  B á b é r t
manchesteri lakás áltál feltalált

osztrák/jÉt császári ^ 
magyarmM  királyi 

kizárólag, szabadalmat
nyert

SOPIANA-SZAJSZESZ
H a t á s a ;

1. A Sopiana-szajszesz a száj- és orrüregn k 
(odvas avagy tnüfogak. dohányzás vagy bánni más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erősbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja termesze tea fehér 
színüket, meggátolja a fogkő képződését, védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A szál- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikus) bántál mait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolítja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, rizze l nem 
e le g y íte tt szájszeszszel megnedve3ittjtik.

5. Diphteritis és más torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer. 67.(10—0)
Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S e h o l*  
h o f  A d o ir  orvos urnái és minden gyógy

szertárban Pécsett.
Weisz Ferencz urnái Y o h á c s ,  Petrász 
gyógyszerész urnái Ml k ló . ,  Ilrindlhofer 
Róbert urnái Z rnm hur, Török J. gyógy
szerész és Édeslcuti L. uraknál I tp e s t ,  
Diebalh György gyógyszerész urnái M té

li esi eltér vár ott.

Elveszett
a Sásáról Pécsre vezeti) orstágulou

egy vörös bőr tárna,
mely péuzt, baknótákat s egy bőrönd 
kulcsot tartalmazott.

A becsületes megtaláló, ki azt a 
Siklósi utcza 6 sz. a. lakó tulajdo
nosának kézbesíti 10 ft jutái matt kap.

2247 Mohácsi járás szol^abiráiát'l.
“ k. i. 879.

104 (3 -1 )

Árverési hirdetmény.
A mágocsi kir, vallás alapítványi 

urodalom
részéröl közhírré tétetik miként a mágocsi 
urodalomhoz tartozó alól megnevezett tár

gyak 1880-ban Január 1-től kezdve, 
1879 évi Junius 25-én délelőtt 

10 óra Kar
a mágocsi urodalmi irodában nyilvános 
árverés ut ján haszon bérbe fognak adatni 
zárt ajánlatok folyó évi Junius 24-én 4 

óra délutánig elfogadtatnak, 
ha csak a feltételekben melyek Mágocson 
az urodalmi irodában a szokott hivatalos 
órákban betekinthető kiirt módón szer* 
késztetnek és igéretökbez képest 10°/0 
bánat pénzzel ellátatnak, ellenkező esetben 
azok vissza fognak utasitatni utó ajánla
tok vagy utó Ígéretek semmi esetben sem 

fogadtatnak el.
1- ör A mágocsi nagy vendégfogadó 

ahhoz tartozó csárdák káli szeszes 
italmérési jog 3 évr e 2900 ft.

2- or A nagyhajmási szeszes
ital mérési jog 3 évre. 206 ft.

3- or Nemerői csárdái szeszes
ital mérési jog 3 évre. 10 ft.

4- er. Jenői falusi szeszes
ital mérési jogletyoki csár
dával 3 évre 328 ft.

5- ör Jenői Lakatos csárdái 
szeszes italmérési jog 3 évre 46 ft.

6- or mágocsi országos és heti
vásárok helypéuz besze
dési jog 3 évre. 477 ft.

7- er mágocsi IV számú piu-
cze 3 évre. 52 ft.
Kelt Mágocson 1879 évi Junius 

hó 4-éu.
mágocsi kir. alapítványi tiszttartóság. 

KI«n Z«lgtn»nd.

P áijá iii
Mohács nagyközségi — 8 0 0  f t .  é v i 

f iz e té s ű é i összekötött —

jegyzői állás
a volt jegyző lemondása folytáu üresedésbe 
jővén, annak Mohácson a község házánál 
választás utján eszközlendő betöltésére

1879. évi Junius hó 26-ik
napjának reggeli 9 órája tűzetik ki.

Az 1871-ik évi XVIIÍ t. czikk 74-ik 
§ ára való figyelmeztetéssel felhivatuak a 
pályázni óhajtók, miszerint szabályszerűen 
felszerelt folyamodványukat bezárólag f. 
évi junius hó 25-ik napjáig nálam adják be. 

Mohácson, 1879. évi május 28 áa.

Sey Lajos,
97 (3—2) szolgabiró.

H ird etm én y . *
A pécs-baranyai köz
ponti takarékpénztár

igazgatósága részéről ezennel Köztudomásra 
bozatik, miszerint a jelenlegi penzviszn- 
nyok folytán az intézeti alapszabályok . 
16 §-ban foglalt jogköre altpjan mii na- 
pou tartott ülésében elhatározza : 

hogy az intézetnél eddig

6 % kamat
mellett elhelyezett tőkék után f. évi

julius hó 1-től kezve 5"ld 
kamat

fog fizettetni, megjegyeztedk azonban, mi
kép a nyeremény részes betétek — melyek 
után az intézet bét évi fennállása óta közel

1 4 . 0 0 0  ± t o t
fizetett ki — ily nyeremény osztalékban az 
eddigi arányban ezentúl is részesitetni fognak.

A váltó leszámítolási ttzletbeu és a 
kézi zálogokrai előlegek utáu ugyancsak 

j n l i a a  h ó  1 -tö l
a kamatláb hasonló arányban fog leszál- 
littatui.

Egyszersmind közhírré tétetik, mikép 
a kedvezőbb pénzviszonyok folytán alulirt 
igazgatóság elhatározta, a jelzálogra) kői 
csönüzletet is megkezdeni és fekvőségekre 
első tételrei betáblázás mellett

7Vra
kölcsönöket adni.

Jelen határozat oly figyelmeztetéssel 
tétetik közzé, miszerint a betétek netaláui 
felmondására nézve az egyleti alapszabá
lyok 19 § bán előirt és a betéti könyvecs
kékben is kitüntetett batáridő fog irány
adóul szolgálni.

Pécsettj 1879. május bó 23-áu 
a pécsbarauyai közpouti 

t a k a r é k p é n a t á r  I g a i g s U *
96 (3 -8 )  » á g a .



(szeg rendszerre 1, 2 3 és 4 vonó marba erőre, szalsiaszoróval, szita 
és tisztító szerkezetei faálványon, vagy egészen vasból; legújabb 
(tartós kiállításban jutányos árakon Béc? éa Pestre viteltiér mentesen 

w  a és a gépek bibátlanaágáérti jótállás mellett szállít.
Pb. Xayfsrth éa társa gépgyára Májnál Frankfurtban. 

Megbízható erélyes ügynökök kerestetnek- *3, (13 O)

Párisi világkaillitás 1878
2 arany* és egy eűst-ére mmel kitüntetve.

H U  G A N Z  és  T ARSA-;
v a s ö n t ö d e  és g é p g y á r - r é s z  v é n y - t á r s  u l a t ,  ^

9 (20—9)
Budapes t en ,  II. kér.

Ajánlják

kérgrintetü hengerekkel ellátott hengerszékeiket
melyek néhány év éta a bel- éa kalfóUi malmokban eddig használatban lévő köveket m ind
inkább h áttérbe szorítják, éa a kisebb malmokban is. az őrlés kitünább minősítésé vegeit

igen előnyösek
bzenkiviil mindenueuiü gép- és öntödei munkiilatoknt. kérgőntvényfl kerekei

ket bányászati m unkálatakra sík. ajálják.

BILIM
H u van yu v i* .

jkagymérvü szénsavas szikeny lartaltnánál fogva (10000 súly részlet
ben 33.6339) minden németföldi savanynvizek között határozottan az első he
lyet foglalja el, s kittlnő hatással bir a vérnek lugany savitására, sikeresen 
működik a gyomorégés, gyomorgörcs, gyomorhurut, az úgynevezett hngysav, 
d’áthese, toveny, bugy és vesekövek ellen; hasznos szolgálatot tesz a köszvény, 
idUlt csuz, idü't hólyag- és tltdőhurut, epekövesUlés, máj elzsirosodás, Dyálkás 
aranyér és görvélykór ellen, mint azt Hillroth, Bittel, mtzmann, 
Ivauchieli stb. tanárok sokszor eléggé elismerték. De mint felírta* 
nito i  beliemen Ital la, bor éa czukorral, vagy gyümölcs* 
szörppel keverve napról-napra nagyobb tért foglal el a 
bilinl savanyú víz. ^

Főraktár: E c L e s ü s z 'U L t ^  3Li-
m a g y a r  k i r á l y i  u d v a r i  A sv á n y -v l* -N * A IIitó iiá i

Budapesten, Erzsébettér 7. sz.
K a p h a t ó  m in d e n  g y ó g y  tá r b a n  éa fü sM 'rk eresk e*  

d é lib en , u g y a z in t é n  v e n d é g lő k b e n  i». o2.d-j :t.

Cs. kir. sz. általános biztosító-társaság (Assieum iom  Generáli) Tnestben,
T¥eyrvenbefedlk számadás az 1»7». evre.-----------

" u  k u L E C t S Z A Í T l á  1 8 7 8 . D E C Z E M B E R  3 1 - É K _

VAOYOM.
1. A részvényesek biztosított adós levelei
2. Városi te lk ek ...............................
3. Mezőgazdasági birtokok Olaszország 

lián, 6729 hektárnyi összes terület
4. Kölcsönök életbiztositási kötvényekre 

Aktív életjáradékok és jelzálog által
biztosított a biztosítottak halálakor 
felveendő tőkék

5. Kamatozó, betáblázás által biztosított 
tőkék az osztrák magyar államban, a 
zálogosztályt illető tőkék kizárásával 
(alap. szab. 1 .1)  betű) . . . .

6. Kamatozó jelzálogositott tőkekölcsö 
nők fekvőségekre Olaszországban a 
fönti zálogosztályé kizárásával . 
Biztositékult kölcsönök letóteménye7.

kereskedelmi- észett állampapírok
iparrészvényekre

8. Értékpapírok, kereskedelmi és ipar
részvények, mint a jegyzék (melléklet 
A) matatja . . .

9. Váltók a tárczában
10. Előlegek a jelzálog osztály részére
11. Mezőgazdasági, decz. 31-én még el

nem adott terményei a társulatnak 
olaszországi birtokaiból . . ■

12. Különféle bankok és hitelintézetek 
nél folyó számlában kamatozásra le- 
téteményezett pénzek

13. Pénzkészlet a társulat trieszti és 
velenczei igazgatósági pénztáraiban

14. Ugyanaz a fiókok pénztáraiban .
15. Maradv. viszontbiztosítók számláiból
16. Maradvány az intézet 4459 fiókjai

nak s z á m lá ib ó l ..........................
17. Kiegészítési életbiztositási díjrészletek
18. Adósok különféle czimek alatt .
19. Bútorzat az intézet összes irodáiban

czégtáblák, papír- és nyomtatványok 
a r a k t á r b a n ..........................

20. Deczember 31-én érvényben lévő
dijkötelezvények és későbbi években 
behajtandó dijak . .

Triest, 1879. május 5.

Osztrák értékben

1625258M

76650:11

11751212 99
i

in  |»r. 
29400UU| — 
375800095

2995773 37

1701908 62
I

2230258 96

481100,79

292471,94

460467659 
603000 81 
355667 62

146037 49

99998301
i *

31368177
218124j70
205413|17

1069857,78 
605785 99 
599503

104608
23941670,83

TARTOZÁS.

1. Alaptőke .
2. Az A. leszám. nyeremény tartalékja 

Ugyanaz B .  leszámolásnál 
Rendelkezésre álló rendkívüli nye

remény-tartalék .
3. Tartalékalap értékpapírok értékének

ingadozásáért..................... .....
4. Tartalékalap kétes követelésekért
5. Tartalék, bejelentett de még decz. 

31-ig le nem számolt káresetekre:
a) tűzbiztositási ágazatra . . •
b) tengeri és szállítási biztosítási

ágazatra . . » •
c) jégkár elleni biztosítási ágazatra
d) életbiztositási ágazatra

6. Díjtartalék az A. leszámolás még 
1878. decz. 31-én folyó biztosításokra:
a) tűzbiztosításokra . . . . .
b) tengeri és szállítási biztosításra

7. Díjtartalék a B. leszámolás még 
1878. decz. 31. folyó biztosításokra;
a) halálesetre . .
b) megérósi esetre és elhalasztott

járadékokra . . .
c) feltétlen életjáradékra

8. Osztalék-alap az életbiztosításra nye
remény osz ta lék k a l.....................

9. A két Tontin-osztály vagyona ka- 
matbiztositással

10. A hivatalnokok nyugdíj pénztárának 
vagyona

11. Maradv. a visszbiztositók számláiból
12. Maradvány az intézet ügynökségei

nek s z á m lá ib ó l ..........................
13. Különféle h itelezők .....................
14. Rendes oszt. a részvényesek számára

F e lü lo sz ta lék ..........................
15. A két igazgatóság részilletéke
16. A hivatalnokok alapszabályszerü ju 

talmazásai
17. Nyerem, fölösleg az 1879. átvitelhez

18. Dijkötelezvények és későbbi 
ben behajtandó dijak . .

évek-

frt.

713798.15 
778557 59

200000

325095

137343
5099

147571

70

20
33
19

153831062 
57199 53

8442976 SS

4393319 99
144524142

117600 — 
123400 —

1171521299

42UJ00ÖT

169235574

4381416
80000-

615109 12

159551015

1428153774 

44216178 

152227 56

145785 32 
239707,32

1699 20 
17909866

246000-
24000-

I
260196

26982
23941676 63

Az általános biztosító-társaság (AssicurazioniGeneráli)igazgatósága: o r ' W a. a!"Vi Ö *  
Iroda Budapesten; az iatézet háziban, D ereitya-utezu 10. Besso IN., vezér-titkár

A cs. kir. szub. Assicurazioni Generáli maqyarorst. főüfjynökséqe: Ellenberger. Krellwitz. Roth.

(Hizonyilvan).) Az öntől vett Barrel-féle gőzcséplő készülékkel 
igen megvagyok elégedve, valamennyi egyébb gyártmánynál előbbvalóvá te
szem, s nem mulaszthatom el önnek eziránt teljes elismerésemet fejezni ki. 

________Déva. 1878. agnsztns 10. 90 (12—41______  Lázár bajos.

Ház-eladás.
A S v as titsL a jo s-fé le m a lu m  utcza 

6. sz. alatti egy emeletes ház, többrendü 
melléképületek és kerttel együtt

szabad kézből eladandó,
— vagy f. évi octóber hó 1-től b é rb e*  
adandó.

Bővebb értesítést ad Szuesics Ká
roly ügyvéd (Hunyadi utcza 1. sz. alatt.) 

Pécsett, 1879. évi május hó 20 án.
94. (3—2)

p iJepsia
E (Nehéz kór) orvosol és g y ó 

g y í t  Dr. KillUch szakorvos 
Dresdá-ban (Neustadt) levélbeni 

értekezés utján. Eddig már 11,000-nél több 
betegségi eset volt gyógykezelése alatt.

71 (14—9)

P á r i s i  v i l á g k i á l l í t á s  1878.
2 arany érem gözmotdonyok és cséplőgépekért, diszokmáiiy nti mozdonyokért és több más díjjal.

M A R S H A L L  S O N S  & Comp Lmtd.
gazdasági gépgyárosok GAINSBOROUGH (Angliában)
B T D A P E S T ,  v á c z i - k ö r u t  „írr“ij szá m . ,̂ |

Tisztelettel meghívják raktáruknak, n. m.
nagyobbitott tüzszekrénynyel, szabadalmazott Expansiv-Excenterrel, előmelegitővel, szaba- 

W v f l m W i n W u J  MIM,  dalmazott szalmaflitési készülékkel vagy anélkül; legújabb szerkezetit 

P a a n l  i s í s s l l z  elkészítő művel és az eddigi minden tekintetben czélszerünek bizonyult s általában kitűnőnek 

O S s U l a ^ y U s l I B  elismert üszögtisztitó-készülékkel, őrlőmalmaik stb. megtekintésére.

A í í i r s V in  11 I m t d  a f‘ cz közönséget mielőbbi megrendelésre felkérik, hogy a közelgő
o lia ll  OUIlö VX VUlUjJ. I jlllllli  cséplési idényre minden kívánságnak pontosan megfelelhessenek.

Képes áljegyzékek kívánatra ingyen és bérmeutve. "D s

A magas arlstocrátia és t. cz. közönségnek 
ajánlom 1850. évben alapított 

bútor és díszít menyi telepzetemet. 
B é c s  é s  P a r i s  

összeköttetésben lévén elsőrangú gyáraival, 
mindig azon kellemes helyzetben vagyok,

tökéletes bútorzatot
a legolcsóbb áron és legújabb minta sze

rint idom- és izlésteljesen előállítani. 
Rajzok és fényképekre kívánatra in

gyen szolgálok.
Budapesten, Ferencz József-tér 5 sz.

Bam berger Frigyes,
kárpitos és díszítő.

Steiner Adolf szállodája

István főherczeghez
Budapesten a Ferencz-József-téren első 
rendű és legjobb hirü szálloda a gőzhajók 
kikötőjének közvetlen közelében, a legdí
szesebb és a legsűrűbb forgalmú város
részben szolgáltat igen kényelmesen be
rendezett szobákat 70 krtól felfelé, — szol
gálat külön nem számitatik fel, elismert 
jelességtt konyhája és pinezéje a legpon
tosabb szolgálat mellett igen mérsékelt 
áru. — Árnyas természetes kert és kávé 
terem a szállodában kínálkozik. Haviszo
bák megegyezés szerint. — A uagy terein 
lakodalmak, táncz és más vigalmak és 
ünnepélyek részére mérsékelt áron szá- 
ntitatik. 85. (12-5)

68 10—10 Alapittatott 1822-ben.
Kir. szab.

T r i e s t i  A z i e n d a  A s s i c u r a t r i c e .
Az osztrák-magyar birodalom legrégibb bizt. intézete.

Biztosítéki alap 12 miiló ft.
Magyarországon a biztosítást legelsőbben honositá meg 57 éves működése 

óta tűz , jég- és életbiztositási károkért összesen több, mint IOO millió ftot 
kárpótolt.

Biztosit;
a) tűzkár ellen,
b) jégkár ellen, különös tekintettel a gazdasági érdekekre és szükség-

IclvKlv •
c) tökét, élet-, halál- és kiházasitási esetre.

i Az Azienda, a biztosítás általánosítása czéljából, a közönség érdekében 
oly olcso dijakat szab, hogy mindenki képes magát e biztosítás által károk
tól megóvni.

Alólirt intézeti képviselők mindennemű biztosítási ajánlatokat elfogadnak 
és felvilágosítást készséggel nyujtanak.

A Triesti Azienda Assicuratrice. 
Pécsi főügynöksége H e n n á n n  és  P ie rn ik a ra z lc i.

Párisi világkiállítás 1878-ban. Arany érem es több más jutalm at ~ nyert
a  le g fő b b

gőzmDzi o&yok,  v u k i n l f t  c s é p l őgé pe k ,  m i  „R Q B EI“-féle á l l é  gépek ,  d a l n o k  tb ért

ROBEYX0*"’
B U D A P E S T .

Irodahelyiség:

IX. k., üllői-ut 35. sz.
ftyárhelylség:

IX. k., Rákos-utcza 7. sz.

Egyszersmind ajánlunk

járgány-cséplőgépeket,
sorvetö-gépeket, ekéket, boronákat,

Baker fele rostákat,
trienröket, szecskavágókat,

valamint minden m is egyéb a gaz
dasági szakmába vágö « a legkitü*
nobb szerkezetű gép- és eszközöket . t ,

Á rip/rv/Ál; öt & f  i • i . . Szabad, vaskeretü cséplőgépek.
A jegyzékek és felvilágosítások ingyen és bérmentve küldetnek meg.

índennemü javítások jól és olcsón eszközöltetnek.
78. (12-8)




