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Előfizetési d í j :
ÍVŰI »f! Prtsett házhoz lildtt: í
ejtü erre 5 frt, (élem 2 Irt 50 Ír \ 

j  lípjdl fan t Irt 50 Ir. £
•* Eg y e s  s z á m 10kr.

Itgjtl'tii nlnOen szombaton
|nu Ufhit'il Weidiiyer S.

kőnyrk<'r. (Síéchényl-tér.)

*F—
llirdetések  ára :

Égj őt hxsákos petit sor egjutri 
■egjelenéstért 0 kr., 3-sari 5 kr., 
16-sserért 4 kr. fixeteadö. — Miidea 
hirdetés utál 30 kr. béljegdij lic- 
teidő. A nyílttéri petit són 10kr.

A hirdetési dij előre Ixelciti. 
....... ............fetf ~ — ------

Szerkesztői iroda:
Ferencziek utczája 22. sz. I. emelet. 

Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 
Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal ür a városház épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. 
F. íir a szigeti külvárosban lévő kereskedésében és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király-utcza (nemzeti casinó épület),

valamint a vidéken minden postahivatalnál.

a --------------------------------------------- ö
Kiadó h i v a t a l :

Böhm C. F. ügynöki irodájában. 
Ferencziek templomának átellenében. 

f f ------------------------------------------------------*

Haladunk-e?
VI.

Nem m ondunk újat azzal, hogy
a középbirtokosok nagyobb része már 
tőnkre ment és pedig nem a bachkor- 
n7.:ik Jiktálta-adék által, hanem luxus, 
tálköltekezés, roszgazdaság által csi
nált adésságok, az alkotm ányos élet 
visszaállításával já r t szédelgés okozta 
tőke drágaság, más szávai az uzsorás 
kamatok m iatt

Az ekkép üzérek kezére jö tt b ir
tokokban most otthonos a  rabló gaz
didat, oda vittek inspectorokuak, tisz- 
tartéknak, ispánoknak, a  szabó m ű
helyből, a kereskedői pudli mellől, 
irodákbó l írnokokat, segédeket, oly 
egyéneket, kik a gazdaságot csak 
azután a béresgazdától voltak megta- 
uulandók, a kótyavetyél-e jö tt nagy
birtok tetemes része is ilynemű gond
viselők kezére jö tt, m ert becsületes 
szándékú bérlő, oly nemű tulajdono
sok követelései mellett, hogy alig akad
hat, az természetes.

Az ily kezekre jö tt  birtokok nin
csenek semmikép sem felszerelve, ja 
vítás, befektetés, kellő marhaszám  be
szerzésről, ennek számára takarm ány 
termesztésről, trágyaszaporitásról szó 
sincsen, irtások, a földeknek felében, 
harmadában művelőknek kiadásából, 
réteknek sarju fejében lekaszáltatása 
a szénának eladásából azután a vég
letekig hajtott bírságolások és nyuzá- 
sokból áll az egész gazdálkodás, mert 
hát az ilynemii gazdatisztek az ő isko
lájukban ezi ágy tanulták  meg.

A nagybirtok egy része bérbe 
adva kezeltetik, o tt a termelés fokozása 
a czél, mely felé minden bérlő többé 
vagy kevésbé lelkiismeretesen tör, 
vannak bérletek sokkal jobb  állapot
ban, mint tulajdonosaik gazdatiszti 
házi kezelése mellett, de vannak ismét 
mások, hol rablógazdaság űzetik, álta
lában pedig a most is házilag kezelt 
nagybirtokok, noha m inden feltételük 
megvan az njabb kor követelte gaz
daság folytatására, csak igen csekély 
részben vannak ezen követelm ények
hez képest felszerelve és igazgatva, a 
kivételek csak arra  valók, hogy meg
mutassák m inőnek keltenék lennie 
hazánkban a nagybirtokban! gazdál
kodásnak, a m int ezt gazdáink egyré- 
sze a m últ betekben Lakon, Sátoris- 
tyán sat. megtekintették.

Azon kevés számú közép és 
nagybirtok, m elynek felszerelése és 
kezelése dicséretes, általában nem vál
toztathatja meg abbeli nézetünket, 
hogy itt is banyatlunk, m utatják ezt 
az utóbbi évtized gyenge termései és 
a csekély term énym ennyiség, mely 
aránylag a hatvanas évekhez kivitelre 
került.

A közép és nagybirtok jövedel
mezőségének hanyatlását nem akarjuk 
egyedül a korm ány m ulasztásának tu 
lajdonítani, okozták ezt legnagyobb 
részt m aguk a birtokosok, m ert nem 
akartak a mezei gazdaság tudom ányá
ban haladni, irtóztak a m egtakarítások 
utján való befektetésektől, sőt ellenkező
leg m indinkább m egterhelték a birto
kot oly kölcsönökkel, m iket nem befek
tetésre vettek fel, a nagyobb adókat a 
nagybirtokos könnyebben viselheti el, 
mint a kisbirtokos és jobban  is tud 
Ügyelni arra, hogy törvényellenesen 
tnegne rovassák azokkal, —  m ert ezer 
forintnyi túlm egrovás elleni felszól
a lása  csak is annyi költségbe van, 
mint a szegény kisbirtokosnak 1 fo
rintnyi túlterheltetése, mely ellen fel
szólalnia nem is érdemes, de ezért a 
kormányt még fel í.em m enthetjük a 
mulasztás vádja alól.

A korm ány a törvényhozás által

előbb felszabadíttatta a  tökét a kamat 
korlátozása alól, mielőtt gondoskodott 
volna arról, hogy a m egterhelt birtok 
felmondás esetén rendes, elbírható ka
matok m ellett tőkét kaphasson, ez á l
tal a közép és nagybirtokos osztály 
nagy része azon kényszerűség hely
zetébe jött, hogy birtokától megválnia 
kellett és hogy a birtok pénzüzérek 
kezére m ent át.

De még most is kárositja a kor
mány általában a földműves és kivált 
a nagyobb birtokosság érdekeit azzal, 
hogy kereskedelmi és vám politikáját 
az ausztriai érdekeknek alárendelvén, 
azzal a m agyar nyers termelőnek ér
dekeit egészen feláldozza, a vasúti 
differentiális vitelbér tételeket, a refak- 
cziákat megszenvedi, megengedi kelet
ről a gabnának vámmentes behozatalát 
és átvitelét és nem oltalmazza a hazai 
term előt a  külföld m agas, sokszor 
m int a  borra nézve a német, orosz és 
angol prohibitiv vámok ellen

A mi korm ányunk mindig és 
mindig engedményeket tesz a telhe
tetlen osztrák iparnak és feláldozza 
egyre a m agyar földművelés érdekeit, 
de azért csak m aradjon Magyarország 
földműves ország, mely arra van te
remtve, hogy legyen fejőstehene, rab
szolgája valamennyi szomszédnak, de 
kivált Ausztriának.

Torontói megyének mintegy 12.004)
főnyi lakósága kivándorolni készül. A la
kosok, kikről jelenleg szó van, raóg 153f>- 
ben jöttek be az országba Bulgáriából, s 
O Bessenyőn telepedtek nteg. Á kincstári 
birtokokat, mint haszonbéresek kezelték. 
Szerződésük azonban nem volt végleges, 
s legújabban lejárt. A kormány nem hogy 
megújította volna azt velük, hanem el
vette földjeiket, (kivévén mintegy 2 hold- 
nyi belsőséget) s kiadta haszonbérbe egy 
nagy vagyonú kormánypárti képviselőnek. 
A szegény polgárok megemlékeztek róla, 
hogy ők egy más hazából jöttek ide, 8 
kérdést intéztek önnálléságra vergődött 
régi hazájukba, nem fogadnák-e őket szí
vesen. A bolgár kormány tárt karokkal 
fogadta megtérő fiait. Sistovo vidékén 12,000 
hold földeit hasittatott ki nekik, melyet 
csak olt kellett foglalniok. Folyamodtak a 
magyar kormányhoz, adna nekik kiköltö
zési engedélyt. A kormány, mely meg
vonta tőlük az élet feltételeit, megtagadta ké
relmük teljesítését, s egyszersmind utasí
totta az orsovai szolgabiróságot, s a toron
táli főispánt, hogy kiköltözésüket erőhata
lommal is akadályozta meg. (Minő jogon 
teheti ezt nem értjük !)

Gr Szapáry pénzügyminiszter — 
befejezte tanulmányait a tervnek, melylyel 
az államháztartás végleges rendezését (?!) 
czélozza. A tervet legközelebb bemutatja 
a minisztertanácsnak s azt a költségve
téssel együtt szándékozik a képviselöház- 
nak bemutatni. A pénzügyminisztériumi 
körökben azt hiszik, hogy e terv lénye
ges!) adóemelést tartalmaz.

Külföldi hírek.
Újabb császártalálkozás lesz. — III. Sán

dor czár f. hú 9-én Danzigban jön össze Vil
mos német császárral és Frigyes Vilmos 
trónörökössel. A czár állítólag egy hadiha
jón megy a porosz kikötőbe s a német 
uralkodó fiával a konitzi lovas hadgyakor
latokról rándul oda. Újabb infoi mácziók 
szerint a czár csak az udvariasság követel
ményének enged, midőn császári nagybáty
ját az orosz határ tőszomszédságában tar
tózkodása alatt meglátogatja. A találka a 
czár teljes személybiztonsága érdekében 
Danzigban egy német hadihajón, vagy a 
„Hohenzollern* yachton megy végbe.

Németországban most a küszöbön levő 
választások terén kulminál a politikai 
élet. A berlini Sedan-ünnep bö alkalmat 
adott valamennyi pártnak a korteskedé- 
sekre. A konzervativek központi bizottsága 
ez alkalommal adta ki programmját, mely
hez a pártjelöltek életrajzát mellékeié. A 
programra felhívja a berlinieket, hogy 
mentsék meg a fővárost a radikalizmussal 
járó rázkódtatásoktól, válaszszanak kon
zervatív jelölteket. „Ez érdekében áll — 
végzi a kortesbizottság — a keresztény 
államnak, a közjólétnek s német nemze
tünk jövőjének.“ Még merészebb taktikát

követ Bismarck lapju, a „Nord. Alig. 
Ztg.u melynek vezérczikke egyenest azt 
insinuálja az ellenzéknek, hogy tagjai nem
csak a kormánynak, de a császárnak s a 
hazának is ellenségei. Fel is forran az el
lenzéki lapokban a vér a válaszadásnál. 
Mindebből látható, hogy a választási harcz 
a lehető legolkeseredettebb mindkét részen.

A Garay ünnepély Szeg- 
szárdon.

Kevés város ülhet oly ünnepet, mint 
a minőt Szegszárd ült e hó 3-án, kevés 
város mondjuk, mert kevés városnak jut 
azon szerencse, hogy oly emberre mond
hassa, hogy az ő szülötte, mint a minő Ga
ray volt, kinek hol vidáman, hol édes-bú- 
san szóló lantja innen-onnan huszonnyolez 
éve lesz, hogy örökre elnémult.

Szegszárd közönsége a Garay szülő
házba! emlékkő letételét ünnepelte.

Ki volt Garay, azt mondanunk sem 
kell, tudja, ismeri ki-ki, hogy koszorús 
költőink legnagyobbjuinak egyike.

A Garay ünnepély Szegszárdon min 
den várakozást felülmúló fényes sikerrel 
folyt le. Az ünnepélyt nagyban emelte 
azon körülmény, hogy egyúttal a szeg- 
szárdi dalárda és tűzoltó egyesület is az 
napon tartotta zászlószentelését. Az egész 
város fel volt lobogózva, azon kívül egyes 
házak gyönyörűen felékesittettek.

A fellobogózott városban már kora 
reggel sok nép hullámzott ünneplő ruhá
ban. Hét órakor a helyi és a vidékről az 
iinnpélyre megjelent dalárdák tartották fő
próbájukat a kaszinó kerti csarnokában, 
nagy érdeklődés mellett. A Budapestről 
és más helyekről jelen levő vendégek reg
geli szerenádokat kaptak a különféle ze
netársulatoktól. A tűzoltók riadója, felvo
nulása és gyakorlatai képezték a beveze
tést s emelték a város ünnepies han
gulatát.

Fél tiz órakor az összes küldöttsé
gek összegyűltek a Béla-téren a megye
háznál : ezután megindult a díszes menet.

Elöl a népzenekar a Rákoczy-indulót 
húzta, utána Perczel alispán, az irókül- 
döttek, továbbá a Garay-bizottság tagjai, 
a megyei és községi hatóság, s a Garay 
család számos tagjai vonultak. A kaszinó 
és polgári olvasókör és számos más helyi 
és vidéki intézet tagjai, a pécsi, báttaszéki, 
bonyhád-dombovári, högyészi, tam ási, 
szegszárdi dalárdák, továbbá a budapesti, 
kalocsai, dombóvári, dunaföldvári, paksi, 
tamási, szegszárdi tűzoltók s végül — 
óriási közönség zárta be a sort.

A Garay szülőház előtti diszes emel
vényen a közönség szine-java foglalt 
helyet.

A ház falában a füzérek közt be
illesztett tábla letakarva lepellel, alatta ál
lottak : a Garay-család tagjai és pedig a 
költő fia, Dezső testvérei.

A dalárdák tagjai a hymnuszt éne 
kelték, utána Perczel alispán, mint a szó 
bor bizottság elnöke tartá az ünnepi be
szédét, majd pedig lehullott a márvány
tábláról a lepel, melyen aranybetükkel 
ezen feliratt ragyogott:

Itt születet G aray; lelkében az isteni szikra 
Itt lobbant fel előbb, majd magasabbra kelő 
Csillagként egy egész országra vetette világát, 
S távol hunytában visszamosolyga ide.

Azután Gyulai Pál mondott ékes be
szédet a budapesti irodalmi társulatok ne
vében. A Garay ünnepélyt zászló szente
lések ünnepélye követte.

Végül megemlítjük még, hogy ütödi- 
dikén délután a budapesti iré-küldöttek s 
a sajtó képviselői a Garay-családnak vol
tak vendégei Puszta-Apáthiban. A háziúr 
Garay Antal régi honvéd s méltó fivére a 
dicsöült költőnek, vendégszerető házában 
egész irodalmi ünnepélyt rendezett, kisebb 
családi körben áldozva Garay János em
lékének. Ott volt a költő fia: Dezső, to
vábbá a Petőfi társaság s az irói kör kül
döttei s több hirlapiró. Ugyanezen ünne
pélyen el lön határozva, hogy a Garay- 
szobor javára őszkor hangversenyt rendez
nek Szegszárdon.

Baranyamegye község és 
körjegyzők egyletének alap

szabályai.
I. A z egylet ctime:

1. §. Az egylet „Baranyamegye köz
ség s körjegyzőinek egylete 1881.“ czimet 
vesz fel s megfelelő pecsétet használ.

II. Az egylet czélja:
2. §. A községi közigazgatás s a köz

ség jegyzői körébe vágó tárgyaknak egy

öntetű alkalmazása, az önművelődés, szel
lemi fejlődés és anyagi helyzetnek emelése.

Ezen czél elérése tekintotéböl:
a) az elnök a megye székhelyén Pé

csett lehetőleg a megyei közgyűlésekkel 
egy időben összehívja az egylet tagjait 
értekezletre, melynek napirendjét minden 
egyes egyleti taggal a 13. §. értelmé
ben közli.

b) a közigazgatás terén időnként meg
jelenő szakkönyvek, törvényezikkek be
szerzése 8 tanulmányozása által oly kimü- 
velödésre törekedni, mely által a törvény 
az egyesületben erős támaszt, a haza pol
gárai pedig feltalálhassák jobblétöknek 
kutforrását.

3. §. Az egylet hivatalos nyelve: a 
magyar.

III. Az egyletbe való be- és kilépésről:
4. §. Az egylet csak rendes tagok

ból áll.
I. Rendes egyleti tagok a megyénk

ben tényleg alkalmazásban levő községi 
vagy közjegyzőkön kívül még a vizsgált 
s alkalmazásban levő segédjegyzök is lő
hetnek, ha a jegyzői szigorlatot letet
ték s két község vagy körjegyző által 
ajánltatnak.

5. §. Minden tag az egyletbe aláírás 
által lép, mellyel magát az egylet alap
szabályainak aláveti és csak akkor szűnik 
meg kötelezettsége:

a) ha mint községi jegyző bármily 
oknál fogva téuyleg működni megszűnik 
s a segédjegyzök, ha alkamazásban már 
nem volnának.

IV. A tagok jogai és kötelességei:
6. §. Minden tagnak joga van a köz

gyűlésen megjelenni, tanácskozni és sza
vazni, szakmunkákat és javaslatokat elő
terjeszteni, a beszerzett törvényeket s szak- 
köny veket rövid használatra kivenni.

Tisztviselővé s választmányi taggá 
csak tényleges alkalmazásban levő jegy
ző választható.

7. §. Minden tag köteles belépése al
kalmával egyszer s mindenkorra: 1 frt. 
alakulási költséget és tagsági dij fejében 
évenként 2 friot fizetni

V. Az egylet szervezete:
7. §. Az egylet ügyeit intézi:
a) a közgyűlés,
b) a választmány,
c) az elnök, 2 alelnök, 3 jegyző ős 

egy pénztárnok.
9. §. Közgyűlés a megye székhelyén 

a nyári megyei közgyűlést megelőzőleg 
vagy azzal lehetőleg egy időben évenként 
csak egy fog tartatni.

A választmány határozatára, vagy 10 
egyleti tag, nem különben bármely köz 
igazgatási járás összes jegyzőinek kivána- 
tára köteles az elnök rendkivüli ülést 
összehivni.

10. §. A közgyűlésen érvényes határo
zatot mindenkor n jelenlevők többsége hoz.

I I . §. A rendes közgyűlés ügyköre 
kiterjed:

a) a tisztviselők és választmányi ta
gok választásaira, kik titkos szavazás útján 
a jelenlevők általános szavazattöbbségével 
három évre választatnak,

b) a költségvetés megállapítása, az 
évi számadás megvizsgálása és az erről 
szóló felmentvény kiadására;

c) az alapszabályok megváltoztatása 
illetőleg módosítására;

d) a hűtlen tisztviselők és választmá
nyi tagok letételére;

e) az egylet feloszlása iránt hozandó 
határozatra.

A közgyűlési jegyzőkönyvet három e 
czélra kiküldött egyletitag hitelesíti.

12. §■ A választmány áll a tisztviselők
ből és a közgyűlés által minden szolgabirói 
járásból három évre választandó 2-2 össze
sen 20 tagból.

A választmány ügyköréhez, az egy
lethez érkező bárminemű megkeresvén}’ 
iránti elöleges intézkedés s az egylet czél- 
jainak megfelelő mindennemű indítvány 
megbirálása tartozik, miket saját vélemé
nyének kíséretében a közgyűlésnek be
terjeszt; őrködik továbbá a közgyűlés ál
tali határozatok foganatosítása felett

Érvényes határozat hozatalra az elnök 
s jegyzőn kívül legalább 5 választmányi 
tagnak jelenléte szükséges. Választmányi 
ülés a rendes közgyűlés előtt s mindany- 
nyiszor tartandó, valahányszor az elnök 
vagy 5 tag szükségesnek látja.

13. §. Az elnök a közgyűlés és vá
lasztmányi ülésekben s értekezletekben 
elnököl, kitűzi a gyűlés helyét, idejét, arra 
a meghívást és az abban foglalt tárgyso
rozatot a rendes közgyűlésre 14 a rendki
vüli gyűlésre pedig 8 nappal előbb az 
egyleti tagoknak megküldi; egyenlő sza

vazatok esetén döntő szavazattal bir, az 
egyletet hatóságok irányában képviseli s 
az egylet pecsétjének őre.

Az elnök 50 frtig egyedül utalvány ózhat
Az elnököt akadályoztatása esetében 

mindenben az alelnökök egyike képviseli.
Minden indítvány az elnöknél meg

előzőleg egy hóval írásban benyújtandó. 
Csak oly indítvány tárgyalható rögtön, 
melyre a sürgősség kimondatik. Hogy fo
rog-e fenn sürgősség vagy nem, az iránt 
a jelenlevők többsége határoz.

A gyűlések határozatai és megállapo
dásai a választmány által kijelölendő jegy
zői szaklapban közzététetnek.

14. §. Az első jegyző teendője a köz
gyűlések és választmányi ülésekről rendes 
jegyzőkönyvet vezetni, az egylet tagjairól 
névlajstromot készíteni és a folyó ügyeket 
az elnök utasítása szerint elintézni.

A második és harmadik jegyző az 
első jegyzőt működésében támogatni, aka
dályoztatása esetén helyettesíteni tartozik.

15. §. A penztárnok vagyoni felelős
ség mellett kezeli az egylet pénzeit, a 
bevételekről és kiadásokról rendes naplót 
vezet, a bevételeket nyugtatvány mellett 
veszi át, a kiadásokat pedig a közgyűlés 
és választmány, illetőleg az elnök utalvá
nyozására teljesiti, okiratokkal felszerelt 
számadását minden év végén elkészíti s a 
legközelebb tartandó választmányi, illetőleg 
közgyűlésnek felülvizsgálat s tárgyalás vé
gett bemutatja.

16. §. A tisztviselők jutalomdij nél
kül teljesitik tisztüket.
VI. Az egylet vagyonáról és annak keze

léséről.
17. §. Az egylet vagyonát: az alaku

lási költség, a tagok által befizetendő évi 
tagsági dijak, netaláni hagyományok és 
adakozások képezik.

Ezen jövedelmekből az irodai, nyom
dai, póatai költségek, beszerzendő szak- 
könyvek, lapok s törvényezikkek ára 
fedeztetik.

A folyó kiadások fedezésére nem 
szükségelt pénz, gyüraölcsözés végett a 
pécsi takarékpénztárba elhelyezendő.

VII. Az egylet feloszlása.
18. §. Az egyesület feloszlása be

következik.
a) ha a tagok száma annyira csökken, 

hogy az évi tagsági dijak az egylet szük
ségeit nem fedezhetik.

b) általános érdektelenség esetén, mely 
két esetben a tagok kétharmadának döntő 
határozata szükséges. — Ha pedig a tagok 
kétharmadrésze meg nem jelenne egy hó 
napi határidőre, uj közgyűlés fog azon 
megjegyzéssel összehivatni, hogy a máso
dik közgyűlésen megjelent tagok a felosz
lás kérdésében szótöbbséggel határozzanak.

19. §. Feloszlás esetén az egylet va
gyona a baranyamegyti jegyzői nyugdíj
alap javára lesz fordítandó.

20. §. Az egylet alapszabályainak 
módosítása, az egylet feloszlatása és vágyó 
nának hova fordítása iránt hozandó köz
gyűlési határozatok foganatosítás előtt a 
belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett 
felterjesztendÖk. —

21. §. Az egylet működése azon eset
ben, ha a jelen alapszabályokban megha
tározott czélt és eljárást meg nem tartja 
a kir. kormány vagy törvényhatóság által 
— mennyiben további működésének foly
tatásával az állam vagy egyesek értéke 
veszélyeztetnék, haladéktalanul a felfüg
gesztés után elrendelendő vizsgálat ered
ményéhez képest fel is oszlattathatik, vagy 
az alapszabályok pontosabb megtartására 
köteleztettetik.

Pécs, 1881. áugusztus 9.
Fischer Lajos Linder György

». k. elnök. ». k. jegyző.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek :

Kisfaludy Imre kir. trszéki. biró által:
l.K upi Anna és társai mint ujitó fel

peresnek Wurster Rczsöné elleni néhai 
Radits Endre hagyatékára nézve kizáró
lagos örökösödési joguk megállapítása 
iránt.

Vétey Rezső kir. trszéki biró által:
1. Vancsa János felperesnek Vancsa 

József alperes elleni örökösödési keresete.
2. Szabó Imre felp. Gyenos Farkas 

és neje alperesek elleni pere, birtokba bo
csátás iránt.

3. Vákó Péter ujitó felperes Bay Ist
ván alperes elleni pere, fekvüségek me
gítélése iránt.



Előadandó büntető ügyek:
Szeptember 13. Világos János ellen lopás.
Domjánov Mió ellen magánlak me 

sértésére.
Simon Samu ellen hamis okirat készítés.
Szeptember 14. Ör. Csányi Pál és 

társai ellen súlyos testi sértés.
Sztipics Anna ellen csalás.
Szeptember 16. Jung Mihály ellen 

halált okozó testi sértés.
Dobos Dezső dárdai lakós f. é. szép 

tember 13-án az 1871. évi 51 t. ez. értel
mében a kir. végrehajtói vizsgát fogja 
letenni. *

— „Egy ügyvéd az igazságügy iminisz- 
tér ama rendeletét tévé bírálat tárgyává, 
mely a pécsi törvényszék elnökéhez t. é. 
2577. J. M. K. sz. a. azért intéztetik, mert 
a vezetése alatt levő kir. törvényszéknél 
s kir. járásbíróságnál a bírák s jegyzők 
oly esetben is végeznek végrehajtási cse 
lek vényt, midőn az ügy fontossága azt 
nem igényli.

Miután a miniszteri rendelet kommen
táló ügyvéd észrevételeit sine ira et stú
dió elmondja szorosan a pécsi kir. tör
vényszék s jásásbiróság azon biráit s jegy
zőit illetőleg, kik néha végrehajtásokat 
teljesítenek, igy sza'. unk sem lehet jogo
sult felszólalásához. De nem hagyhatjuk 
felemlités nélkül a vidéket. Tudunk kir. 
jbiróságot, hol évek óta egy volt ügyvéd 
a végrehajtó, természetesen névleg, mert 
általában akár igényli az ügy fontossága, 
akár nem, az illető jbiróság albirái s 
jegyzője végrehajtanak minden áldott nap 
s a napnak minden órájában. — A vég
rehajtó pictua raasculusnál nein egyéb. — 
Az illető albiró ma „Ó felsége a királyu 
nevében hozta a végzést, holnap meg 
ugyan az a biró az exequens szerepét 
viszi. — Tudnánk neveket említeni, de 
exempla sünt odiosa, e azért csak jelez
zük e tarthatatlan állapotot, mely a birói 
méltósággal incompatibilis. —

A rPe->ti Naplóu tudósítója és rosszul 
lehetett adreszálva, mert nem a központban 
Pécsett, hanem a vidéken előfordulnak 
azok az esetek, hogy aíbiró, aljegyző s 
írnok is exequálni jár csinálja magának 
az accidentiát az igazságszolgáltatás ügy
menetének hátráltatására s a birói tekin
tély alacsony itására. —

Errö! szerezzen magának meggyőző
dést a kir. törvényszék elnöke mi mód
jában áll, erről referáljon ha kell. — 
Sapienti pauca. Á rgus.

*
— Véijrehajtás a zsebben lévő kész

pénzre. Érdekes döntvényt hozott a múlt 
héten a semmitöszék. Egy hitelező, foly
tatólagos végrehajtást kért adósának zse
beiben levő készpénzére. Az eset a kö
vetkező: Spitzer Mór — Philip Miksa el
len 1200 forint váltó-tartozás iránt foly
tatólagos végrehajtást kért a szombathe
lyi törvényszéknél. A törvényszék a vég
rehajtási kérelemnek helyt adott és követ
kezőkép határozott: Spitzer Mór részére 
1200 forint töke, ennek 60/,,-o8 kamatai 
63 frt 45 kr eddigi és újabban 60 frt 
75 krban megállapított perköltség erejéig. 
Philip Miksa ellen a folytatólagos végre
hajtás elrendeltetik: Sopron, Pápa, Bécs- 
ben, a zsebeiben vagy egyebütt található 
készpénzére, értékpapírjaira és egyéb ingó 
vagyonára.

A semmitöszék a neheztelt végzést a 
váltóeljárás 92. §-ának b. pontja alapján 
megsemmisítette, ki mondván, hogy: vég
rehajtás a marasztalt félnek zsebében ta
lálható tárgyakra el nem rendelhető.

(Ki merné ezek után kétségbe vonni, 
hogy a mi igazságszolgáltatási gyakorla
tunk pártfogásába veszi a hitelezőket ki
játszó a<lósokat és a személyes hitelt ek- 
kép végkép lerontja?)

*

— Kimutatás a f. évi áugusztus hóban 
beadott váltókeresetekről. Folyó évi áu
gusztus hóban összesen 76 darab váltóke 
rését adatott be a pécsi kir. törvényszék
nél, melyeknek kereseti összege 12414 frt. 
94. kr.

Meteorologiai feljegyzések.
(A  mezőgazdaság érdekében.) 

Herczeglakon, Baranyavár mellett 45*85 
szél. fok alatt, 110 méter a tenger fölött.

1881.

Daczára annak, hogy a f. évi julius 
1-én általunk felállított, és e lapokban 
közlött időjárási prognostikon julius és 
áugustus hónapokra egészen teljesedésbe 
ment, és a hévmérö ezen hónapokban több 
szőr 36— 37 fokig emelkedett; még is a 
lefolyt 8 hóra még mindig bizonyos rae- 
legségi hiány mutatkozik.

Máskép állunk a csapadékkal, mert 
ez normáléját már 74*4 "jU-ol meghaladta.

Ezen előzményekből lehet következ
tetni, hogy szeptember és octóbcr hóna
pokra legalább is rendszeres hőmérsék
letre számíthatunk, ámbár a csapadékok 
általi lehűlések néha közbe jöendnek; és 
igy reményünk van, hogy a tengeri és a 
szőlő — melyek tökéletes érettségükre 
még körülbelül 400 melegségi fokot igény
lenek — még megérhetnek.

H.-Lak, 1881. szeptember 1-én.
M arkovics.

Különfélék.
— Ló-és szarvasmarhakiálhtás. Vasár- 

nap délelőtt tartotta meg a baranyai gaz
dasági egyesület a ló és szarvasmarhakiál- 
litást városunkban, a szigeti külvárosi hon
véd lovardában és annak a környékén a 
baranyamegyei ló- és szarvasmarha tenyész
tésének emelése végből. — Baranyame- 
gye lótenyésztési 1 izottsága Jeszenszky 
Ferencz alispány vezetése alatt teljes szám
mal jelen volt, a mi igen örvendetes, mert 
arra mutat, kogy a bizottság az ügyet 
melyet felkar. It, a szivén is viseli. A kö
zönség is sokkal nagyobb érdeklődést mu
tatott, mint az előző években; városunk 
és megyénk előkelőjeit igen szép szám
mal láttuk a jelenlevő közönség közt kép
viselve. — A Jódijázás következő ered 
ménnyel folyt le, — díjaztattak: 1. Sike
rült szopócsikóval bemutatott anyakanczák. 
7-7 drb. arannyal: kis Pápa István csú
zái és Till János nyomjai lakós, 6 drb. 
arannyal: Tolnai József laskói lakós, 5-5 
drb. arannyal: Kovács Imre szt.-dienesi 
Helfrich Jakab romonyai és Frischler An
tal német-bólyi lakósok, 4 4 drb. arannyal 
Ternovics János szt.-dienesi, Tóka József, 
szt.-dienesi, és Hangya Sándor csúzái la 
kósok, 3-3 drb. arannyal Merei Mihály 
csonka mindszenti, Kovács György szt. di- 
enesi és Hangya Sándor czúzai lakósok, 
2-2 drb. arannyal Panka József csonkamind
szenti és Bak János gerdei lakósok. A ki
állítók száma nagy gyarapodást mutatott, 
a mennyiben az előző évben 32 gazda 
jelentkezett, most pedig 48. Dijaztattak 
továbbá: II. Három éves kitűnő t-nyészké
pességet Ígérő kanczacsikók. 4-4 drb* 
aranyai Pucher János kis-kozári és He
gedűs János velini lakós, 3 3 drb. arany
nyal Vég József szt.-dienesi és Werner 
János nyomjai lakósok III. Minden tekin
tetben kitűnőméncsikókért dijat nyertek még: 
Ternovics János szt. dn nesi és Till János 
nyomjai lakósok. — Szarvusmarh it tissze- 
sen 82-töt vezettek elő, melyek külön-kü- 
lön csoportot képeztek, — legérdekesebb 
volt a Nádosy-testvérek gulyája. 7. Te 
mjész bikák 1. díjat, 15 drb. aranyat 
szt.-dienes község, 2. dijat 15 ezüst forin
tot ugyancsak ez a község nyerte. II. 
Magyarfaju borjastehenek 1. díjat 5 arany- 
nyat Ravasz Imre botykai, a 2. díjat 4 
aranyat Tóka József szt.-dienesi, a 3. díjat 3 
arannyat Marton György csonka mind
szenti, a 4. díjat 2 aranyat Ravasz Imre 
botykai, az 5. díjat 5 ezü>t forintot Ko 
vács János botykai, a 6. díjat 3 ezüst 
forintot Kovács Mártim somogyi lakós 
nyerte ef. III. Muoyarfnju tinók. 1. díjat 
2 aranyat Erős Ferencz malomi lakós 
nyerte IV. Magyarfaju iiszöboijuk. I. dí
ja t 3 aranyat Erős József malomi, 2. di 
jat 2 aranyat Erős Ferencz málomi, 3. 
díjat 5 ezüst forintot ifj. Erőt Ferencz 
málomi, 4. díjat 3 ezüst forintot Erős Fe
rencz málomi, lakós nyerte el. V. Magyar
faju fejős tehenek. 1. díjat 6 aranyat 
Horváth György eszterághi, 2. díjat 5 
aranyat Ravasz Imre botykai, 3. díjat 4 
aranyat Ravasz Imre botykai, 4. díjat 3 
aranyat Kovács Márton somogyi, 5. díjat
2 aranyat Kovács János botykai nyerte. VI. 
Idegen fa jú  fejőstehenek 1. díjat 6 aranyat 
Borza Ferencz botykai, 2 díjat 5 ara
nyat Toip József pécsi, 3. díjat 4 aranyat 
Gergelics Antal pécsi, 5. díjat 2 aranyat 
Krausz Salamon pécsi, 6. díjat 6 ezüst 
forintot Hegedűs Imre eszterághi, 7. díjat 
5 ezüst forintot Gergelics Antal pécsi la
kós nyerte el. A progrummon kívül. I. 
Nyugati faja tinók. 1. díjat 10 drb. aranyat 
Kozma János pécsi, 2. díjat 5 ezüst fo 
rintot Krausz Móricz nagy-kezári 3. díjat
3 ezüst forintot Horváth Mária pécsi la
kós nyerte el. II. Nyugati fa jú  üszőborjuk 
1. díjat 4 aranyat Erős István málomi, 2. 
díjat 2 aranyat Bencze Já  ios patacsi. 3. 
díjat 5 ezüst forintot Keletül) Mátyás cser- 
kuli, 4. díjat 3 ezüst forintot Imrö Pál 
szabolcsi lakós nyerte el. Sorsjáték is ren- 
deztetett, melyen 1051. sí ám egy gyö
nyörű angol nyerget, a 193. szám egy 
szép finom angol ostort nyert. Végül meg 
kell említenünk azon dicséretes körülményt, 
miszerint a Nádosy testvérek kiállított 
gyönyörrü szarvasmarháikkal minden tétel
nél elnyerték volna az első díjat ; de előre 
kijelentették, hogy nem díjért versenyez
nek.

— K  itiiutetés. Ö felsége Forr { Iván 
bárány amegy ei szolgabirói ak. h o s s z a s  
k ö z s z o l g á l a t á b a n  s z e r z e t t  é r de -  
m ei  elismeréséül a „zengövári- elönév 
haszrálhntásánnk engedélyezése mellett.

saját és törvényes utódai részére a magyar
nemességet díjmentesen adományozta.

— A baranya megyei körjegyzők egy 
létének elnökéül megválasztatott: Fiscber 
Lajos, — alelnükül: Gombárovics Mi
hály, Jilly Ignáez. — Jegyzőknek: 
Linder Györgv. Podgorelácz Sándor és 
Rák Imre. — Pénztárnokul: Purmann 
Károly. — Az egylet alapszabályait egy
úttal közöljük lapunkban.

- I l y  inén Jövő hétfőn, azaz holnapután 
délutáni 5 órákkor vezeti oltárhoz a szé 
kesegyhá/.ban Vörös Mihály tanító képezdei 
tanár a szép és kedves Eisenbarth Ilka 
kisasszonyt. Legyenek boldogak!

— A pécsi szőlősgazdák egyletének 
választmánya körében legutóbb felmerült 
egy Pécsett rendezendő mintaRzüret terve. 
Minthogy azonban az egyesület nem ren
delkezik annyi pénzösszeggel, mely egy 
ilyen mintaszüret rendzéséhez kell, a választ
mánynak nehány lelkes tagja, névszorint: 
Pilch Antal, Errcth János, dr. Schaurek 
Bódog, Haksch Emil, Maleter Rudolf, dr. 
Koharics Károly, Német József ügyvéd, 
Sillay József és Grabarits Béla egyenkint 
50 frtos részvényt Írtak alá. Az igy be
folyt összegekből (600 frt szükségeltetik) 
megvették a nevezett urak Radenics J á 
nos ssölöjének idei termését, mely valóban 
mintaszerűén lesz szüretelve s a must és 
bor mintaszerűen és összehasonlítás czél- 
jából több módszer szerint kezelve. Czélja 
e mintaszüretnek végre valahára megálla
pítani azt, hogy egyik másik szőlőfaj me
lyik szüretelési és pinezekeléfii mód szerint 
ad jobb terméket. A szüret rendezését a fent 
említett részvényesek látják el egy a mi
nisztérium által kiküldendő borászati szak
tanár vezetése mellett. A mintaszüretro 
csak a pécsi szölögazdák egyesületének 
tagjai lesznek meghiva. A leszüretelt ter
mény, ha a megállapított kezelésen átment 
s azzal a kísérletek raegtétettek, el lesz 
adva s a begyült pénzből a részvényesek 
visszakapják a közügy érdekében elölege- 
zet részvényösszeget. Bár e mintaszürotre 
még visszatérünk, már is teljes elismerés
sel kell adóznunk a fent említett uraknak, 
kik nem sajnálva anyagi áldozatot és fá
radságot, utat-módot nyújtanak arra, kogy 
bortermelésünk haladása érdekében kísér
letek tétethessenek, melyeknek már oly 
rég óta szükségét érezzük. Végül megje
gyezzük még, hogy a raintaszfirct rende
zéséhez szükséges 600 frt még nincs biz
tosítva, a miért is a választmány lapunk 
utján megkéri az egyesület tagjait, hogy 
a még szükséges clölegösszeget szivesked- 
j  nek Haksch Emil vagy Schillay Józsof 
urnái aláírni. Egy egész részvény 50 frt, 
egy fél részvény 25 frt.

— Tankerületi uj beosztás. A vallás- 
és közoktatásügyi in. kir. miniszter, a 
közigazgatás érdekében elrendelte, hogy 
az eddig a szegedi tankerületire beosztva 
volt pécsi állami töreáliskola az 1881/2. 
tanév kezdetétől a győri tunkerületbe osz- 
tassék be.

— Színész és költői élelmesség. — fíe- 
röfi az őszi idényre kért előadási engedélyt 
Kaposvárra, meg is kapta s más kérelme
zők elutasittattak, miután azonban a fiumei 
tüntetések fényesebb eredményt helyeztek 
kilátásba, ha Kaposvár helyett Fiúméba 
megy, a somogyiakat minden kérdés nél
kül szépen felültette és most szedi a lel 
kcsedés eprét Fiúméban. Jókai hason
lókép nem ugyan pénzszerzés szándékával 
hanem óvácziők hekasszálására ment el 
Fiúméba, ott magát fogadtatta Oiotta pol
gármester és a városi hatóság, nem kü
lönben Geröfi és társasága által, elment 
Ciottával egy páholyba ott az éljeneket 
illőn megköszönte, a miért is az előadás 
után fáklyás zenét is kapott. — Minden 
megy csak élelmesnek kell lenni, niegmu 
tatta Jókai e virtusát már 1849-ben, 
midőn a nagy hazafiból egyszerre béke
párti lett.

„Az idő már őszre jár.u Szemfáto- 
mást rövidülnek a napok, hüvösödik a lég, 
zizegve hullanak a fák megsárgult levelei. 
Vándor-madaraink messze, . . . messze útra 
költöznek. A nyár élvei megszűntek. Vá
rosunkban is elhangzik a sétazeuc, nincs 
több kaszinóestéiy, nincsenek nyári mulat
ságok, kirándulások stb., melyeknek min
degyike oly vidám hangulatba hozta, oly 
rózsás kedvben tartotta a fiatal kedélye 
kot. De azért még nem fogytunk ki a 
kedves, szép, szabad természetbeni mulat 
Ságokból, mert itt van még a szüret mely 
különösen városunkban, de a vidéken is 
igen vidám szokott lenni. A szüret képezi 
a szabd bán a mulatságok tetőzetét, koro 
iiáját, s ha ez lefolyt akkor aztán nyugod
h a t k békén a szendergő természet.

— Dankó Gyula, jeles zenetársulatával 
f. hó 15-én érkezik vissza Balaton F ü
redről.

— A mint újabban értesülünk Bogyó 
Alajos színigazgató mielőtt városunkba ér
keznék, Szegszárdon szándékozik előadást 
tartani, innét pedig Mohácsra megy, hol 
szintén rendez nehány előadást s csak ak
kor, — október hó 15-én érkezik Pécsre

— Erőmütani színház. (Mechanische 
Thcater.) Érdekes mutatványoknak lesz 
színhelye o hó 17-én és az utána követ
kező három napon színházunk. Groszheim 
Henrik helybeli gépész és fia fogják ren
dezni a változatos mutatványokat. Szá
zakra menő sikerültebbnél sikerültebb ala 
kok fognak kerekek és emeltyűk által 
mozgásba hozatva ncvevotcsehb törté

nelmi eseményeket, világhírű mozzanato
kat élethíven ábrázolni. A művön 13 éven 
át dolgozott siklósi utczai lakásában az
öreg Groszheim fiával egyetemben.
Mint pécsi illetőségű, Pécsett fogja első 
mutatványait a közönségnek bemutatni. 
Ajánljuk előre i s ; mert csakugyan párlo 
lásra méltó először, mint hazai mü, má 
sodszor, mint  csaknem- esodamtt.

— Ártatlanul, megverték. Szombaton a 
hetivásáron X tisztességes, középiuodu asz- 
szonyság, a mint föl és alá já rt vásálvaa 
kosarak közölt, lába előtt heverő gazdát
lan 5-6 fej foghagymát, nehogy össze!i 
porják, felvette 8 a kosarába tette: Mit 
észrevevén egyik kofa, fblkerekedett a 
három lábú székről, mint valami forgószél 
és kurjogatva: „Hajmát lopott, hajmát lo
pott!" neki eset a tisztes asszonyságnak 
és ránczibálni kezdte. Az asszonyság hoz 
zá csapott a napernyője nyelével a szem
telen, vakmerő kofához, miből valóságos 
verekedés fejlődött ki. Az ügy a rendőr
ség elé került.

—  „Lövész Egylet“ folyó hó 4-én 
tartotott ezéllövése alkalmával 275 lövés 
tétetett, ezek közül 113 talált, 275 kör. 
Az I. díjat Zsolnay György, a II. dijat 
Kaiser II. F. nyerte el.

—  Az állatkínzás netovábbja. Szerdán 
délután két szigeti-városi kocsis mintegy 
40 mérő búzával megrakott kocsija akadt 
el a sörház-utezában. Az atyafiak noszo
gatták a lovakat, de hasztalan volt a sok 
„ gyi te! ne te!u — mert bizony hát „ásó
kat még a ló sem birja el" mondja a 
közmondás, de igaz is. A mikor már szó
val semmire sem mentek, ostornyéllel, \el 
lanyéllel estek neki szgény pára tehetet
len állatoknak s oly gyalázatos kínzást 
vittek véghez, melyen számos ember nieg- 
botránykozva, hdszólitotta a durva em
bereket, hogy ne legyenek oly kegyetle
nek; — többele kö/.t Sz. A. ügyvéd is 
megakarta gátolni az embertelen állatkín
zást, de szavaira a legnyersebb bugris 
gorombaság visszhangzott. — Mitt sem 
használt a figyelmeztetés. Addig ütöttek- 
verték a lovakat, raig végre megindult a 
kocsi, s ráhajt*»ttak a trnttoire ra és 
tönkre tették teljesen; felbillentek, ketté
törtek sorra a kövek. — Tessék csak 
megnézni.

— Lólopás Pécsett. Nem rég lopták el 
Kaikor lovait és most újból halljuk, hogy 
a lókötök valóságos expedicziót rendeztek 
Pécsett. Túri Mihálynak elhajtották két lo 
vát kedden éjjel, ugyancsak a rákövetkező 
hajnalban Horváth Imre lovait kötöttek ki 
az istáiéból. Jó lesz vigyázni!

— Eredeti okmány. — Kőségi bizsa-
gyitván máté József maga nevelése egy 
fehér zsörü 2 éves föndálu zsarvu borjú 
Bodai mihál Biró áugustus ho 21 1^81
P-csét: Bárány am egy ei G o d á n y i  köz
ség. Korántsem hidje azonban valaki, 
hogy megyénkben vagy különösen (4 a- 
d á n y  községben nem találkoznék alkal
masabb ember a bíróságra, hanem hát az 
úgy van, hogy a megyei tisztviselők nem 
igen kedvelik az értelmesebb embereket 
elöljáróknak, inkább pártolják az engedd 
mesékét térd cs fejhajtókat.

— Zsiványélet. Rémes zsivány dol
gokról ir a „Somogy", szinte elborzad az 
ember az ijedelmes körülményen, hogy 
itt is ott is ölnek, rabolnak. Ma egy hete, 
szombaton este Strublics János szuloki la
kos turhéki présházába inegtámadtatott 
öt egyén által. Az ajtót betörték s igy 
rontottak be az épületbe; miután az a j
tón, ablakon belőttek Strublicsot és nejét 
félhalálra verték, azután elraboltak tőlük 
140 frtot. Midőn már a rablás megtör 
télit, leültek az asztalhoz s ott ittak haj
nali 3 óráig, midőn távozni akartak. Az 
akkkor történt lármára a szomszéd prés
házban lakó Molnár János neje kijött, ki 
a rablók által azonnal ngyonlövetett. — 
Múlt hó 31-én pedig tSumegh-Benedeken 
nyolez fegyveres csavargó rontott be 
Hátzky Kálmán volt orsz. képviselő há
zába, hol több, a vadásziról hazatérő úri 
ember éppon vacsoránál ült s Bogyai A n
tal ottani földbirtokost, volt sümeghi já 
rási Szoigabirót, ki az ablakon kiugorva 
menekülni akart, agyonlőtték. — Lotor J. 
a kaposvári rendőrség vezetője egy egész 
tolvajbandát lepett meg a kaposvári sző 
lőhegv egyik pinezéjcbeii, hol mindenféle 
lopott, rabolt tárgyakra akadtak. — ügy 
látszik a Bakony újra mcgnópesül — s a 
közbiztonsági közegek nyugodtan esznek, 
isznak, — alusznak. — A bíróságok pe
dig a rendőrség által olykor mégis be
szolgáltatott tolvajokat szabadlábra helye
zik, hogy addig is mig ügyük egy más 
fél év alatt elbírálás alá kerül, Injába ne 
töltsék az időt a fogházban, hanem tolvaj- 
mesterségük után láthassanak.

— A harmincz bot jubileuma. A múlt 
napokban egy újdonsült magyar nemes 
olyan jubileumot tarto tt aminöt nagyon 
valószínű, nem tarthat egyhamar valaki. 
Otven esztendeje annak, hogy egy tiszt
tartó harmincz botot veretett rá és ennek 
ülte emléket. — Hja, tempóra mutantur. —

— A bolgár fejedelem házasodik. Sán
dor, Bulgária fejedelme, elveszi Jusszupov 
dúsgazdag bolgár birtokos leányát. A há 
zasságot az orosz czár óhajtja. Jusszupov 
kisasszony n y o l e z v a n  m i l l i ó  r u b e l t  
v i s z  a h á z h o z .  — Nem rósz parthie 
egy szegény német herczegnek, kivált ha 
baloldali házasságból való.

— A k irá ly  m. hó 31-én e*te 9 órakor 
külön vonattal elindult Becsből, * egye
nest Mezőkövesdre utazott, hova másnap
re.'gel 6 órakor érkezett meg. Szept 9-éö 
utazik Miskolcznak, hova délután 6 óra- 
kor ér; Miskolczon tartózkodik 8 napig 
melyek közül kettő, 11-ike és 15-ike 
pihenő, 17-én este utazik Gödöllőre. Mező! 
Kövcsden és Miskolczon nagyobb udvari 
ebédek tartatnak. Egy külön vonat a lo
vakkal, szolgaszemélyzettel, s mindenféle 
szükséges holmikkal m. hó 30-án érkezett 
meg Mező Kövesdre. A királyt Miskolczon 
több küldöttség üdvözli. Mezőkövesden 
főleg a lovas hadgyakorlatokra volt a fő- 
figyelem, miután a támadási modor fölött 
akar a k irály a tapasztaltak után dönteni.

—  A  budapesti állam i középipartano- 
dában (VIII. kér. Bodzafa ulcza 28 sz.) * 
beiratások a hó 1-sö napján megkezdői!- 
tek és 15 óig tartatnak; a felvételi vizs
gálatok pedig 13. és 14-én lesznek.

A közönség köréből.
A „P. Figyelő11 34. számában uz*.r, 

panaszt olvassuk hogy megjött a vadász,:, 
évad és nincs vad. Fájdalom, hogy e*eu 
szomorú helyzetbe jutottunk, de pár év 
múlva ezen • épboldogitó törvény mellett, 
mely csak papíron van szentesítve, de 
melynek nincs végrehajtója, a vadászat 
egészen megszűntnek tekinthető.

Midőn a bölcs honatyák a 12 frtos 
vadászati jegyet megalkották, három évig 
a bundá8 atyafiak nagyon meghunyásy. 
kodtak, gondolták, hogy a törvény ni<g 
sem írott mulaszt, de látták azt, hogy u 
ki fel van is jelentve, a kir. járásbíróság 
kegyelmesen felmenti. Nein kellett ennél 
több. A határokat magok bérelték ki min
denütt, s ebb n ugyan nem volna kif • 
gásunk, csak a kellő időben vadásznának, 
hanem a tavaszi párzá- alkalmával is irtó- 
háborút tartanak, anélkül hogy valakitől 
intést is kapnának — ez az oka hogy 
nincs vad.

A kormány hivatott emberei nem ve
szik azt tekintetbe hogy minden határ 
szerződésileg bérelve van, s egy községben 
10— 15 egyén birja társaságban a bérle
tet. Jóltudja ezt az adótelügyelö; mert a 
jövedelmi adót ineg kell fizetni a bérlet 
után, de hogy arra tekintet volna szó sincs 
róla, hogy ki vadász?

Igen könnyű volna most megtudni 
hogy kik vadásznak, tehát reá nyomni az 
adót, mindjárt nem bérelnének még a 
községi csőszök is, kik már kétcsövű 
fegyvereket szereztek, hogy könnyebb le 
gyen a vadászat. A becsületes ember tesz 
a kormány kegyelmes intézkedése sze 
rint, kidobja a 12 frtot vadászati jegyért, 
hogy szabad idejét néha elmulassa s kese 
rün csalódik, üresen talál mindent, a gé 
zenguzok meg markukba nevetnek, hog> 
vadászjegynélkül mily jól pecsenyéznek. 
Most még boldogító atyáink a vadászje 
gyet az évben kétszer adják, tehát 50 
kral most drágább. Éljen a tisza kor 
mány. Korbács.

Irodalom.
IZ „ A  zsidók t ö r t é n e t e a  biblia befejezi- I 

sétöl a jelen korig, segédkön v a középtanedák. I  
pt Igári iskolák, családi én tanodái könyvtárak ►«i- I  
mára, irta dr. Kölnit Sándor pécsi főrabbi; kiadta |  
Laszky Ármin Nagyváradon ; ára 1 frt 20 kr. — I  
Az „Egyetértés- következőket Írja felőle: .Oly 
könyv, melyet már azért is fzives.-n fogadunk; 
mert mind eddig magyarul nélkülözött iskola 
könyv, a hazai zsidóság magyarosítására szolgált 
eszköz. Függelékül a két ezred éren át fejlődött 
zsidó irodalom történetnek kor- és H*akmaszt-riuti 
átekintését is feltünteti. Ily segédkönyvnek régen 
szükségét érzik a hitoktatók úgy, mint a tanulók. 
Amazoknak nagy feladat az uráuylag oly szűk 
időmért ékben belül, mennyi a hitoktatásra vau 
kitűzve, a zsidók történetének éa irodalmi t nyé
keinek alapos megismertetése és feldolgozása. A 
tanulóknak pedig az élő előadásban hallottaknak 
kényelmes és mégis maradandó elsajátítását köz
vet iti. Kohut a dr. Grátz több kötetü történetéi 
választotta alapul kiegészítve saját buvárlataivaL 
többi közt a mi a hazai zsidóságot illeti A tan
anyag feldolgozását és rendszeresített beosztást 
illetőleg a szerző különös tekintettel volt a kö
zéptanoda nyolez osztályra, a könyv nytdcz rés« 
az egyes osztályoknak felelvén meg, úgy bog) 
az első hét rész a pragmatikai hangsúlyozása mel 
lett az irodalmat csak annyiban veszi tekinteti* 
a mennyiben az irodalmi termékek, mint meg 
annyi történeti tényerzők nem mellőzhetők, lévé* 
a zsidók története jó nagy részben nem annjir* 
népi örténet, mint irodalomtörténet. E nyoletadá 
rész, a függelék az irodalomnak van szentel*'*-1 
Szerző a zsidók viszontagságos történetét a b* 
byloni fogságtól kezdi. Természetesen legnagyobb 
rész jut a középkornak, mely a zsidóúldösésd 
véres ideje volt. A szótszóratás után legtömörebbe* 
összegyűlt a .sidóság Spanyolországban, s itt tá
madtak tudósai, költői s fejlődött höztük a mist 
szét, mignem az iukviziczió egészen kiűzte a ^  
dóságot Spanyolországból én Portugáliából. A ^  
dók újabb története szorosan összefllandik am*1 
országokéval, melyben éltek s vallási villougá»»á 
türelmetlenségek mindig fői föl újították e aal»‘w 
de vallásos népfaj szenvedéseit. íróik, tudó**'* 
mindig voltak, s ezek életének vázlata, míköér 
Büknek éa szellemüknek ismertetése teszi 
a zsidók specziális történetét, s esek re fektet f*' 
snlyt Kohut könyve is.“

=  A „Mayyar Szemle* szeptemberi fü zeid  
jelentékeny részét K. Király Pál veszi igénybe.k 
Metternichrol ir nagyobb tanulmányt ama* éndák 
iratok alapján, melyeket ismeretes államférfi0



it0ti adott ki. A tanulmányból csattal az első
k5il«níóiiy jelent meg. Fenicskyné-Bajza Lenke
fliifil>e<‘ czimfl novellája a szépirodalom jobb 

gégékéiből való. Dr. Jámbor Jenő as operától 
jjiot drámai zenéről irt terjedelmes ezikke véget 
;rt Koquinyi Géza pedig az anthropológiáról és 
ttknológiáról kezd csikket. Joób Lajos mutatványt 
tuíől nemsokára megjelenő ossiáni forditniányok- 
ból. Széeby Károlytól négy dalt Utálunk A könyv 
»iuertető rovat Salamon Ferencsnek a „Budapest- 
Sjemlé^-ben Kossuth ellen megjelent csikkéit bii 
rálj* '“s “*,,rsz*l hasogatnak mondja, mely kicsi- 
„vés szempontokból ítél az 1848 — 49-iki moz
galmak fölött. Némely történésznek gyöngéje szo
kott lenni — Írja a M. Szemle — azt kívánni a 
nagy emberektől, hogy agy gondolkodjanak és 
cselekedjenek, a mint ők jónak látják. Kossuth 
uetn áll bírálaton felül, azonban tettei kicsinyes 
bjrálgatásnál többet érdemelnek.

A „Vasárnapi Újság* step t. 4 -ik i száma 
következő tartalommal jelent meg: „Garay János.- 
j i . .  Károlytól. — „Garay János kiadatlan köl
teményeiből: Hazám hölgyeihez.* — „A Kárpáti 
„linkekből: Viszontlátás.* Bartók Lajostól. — „A 

rezervista szerelme.- Elbeszélés. IrU Bihari Kál- 
^  __ „Krisztus Pilátus előtt.* — „Szegszárd.- 

fcntvös K. Lajostól. — „Nyoma vesztett!* Angol 
regény. -  bohóca.-  — „Egyveleg,- — „Két 
orosz nsgyherczeg.-  — „Az ó-budai legújabb ása
tások “ Ampelostól. — „Az oroszok Debreczenben." 
góvéaz Imre 1849.iki napi ójegyzetei bői.-  — Iro
dalom és művészet, közintézetek és egyletek, egy
ház és iskola, mi újság? stb. rendes heti rovatok. 
g..j„ k Garay János. — Krisztus Pilátus előtt. 
Knkácsy Mihály festménye. — Az ó-bndai legú
jabb ásatások: 1 Ámphiteatrum. 2. „Papföldi" 
watás. Ö. Részlet a földalatti légfűtésből. 4. A 
Bagyt-rem és hideg fürdő látképe. — A szegzárdi 
apátsági gymuázium pecsétje. — A bohócz. — 
Konstantin nagyhe. czeg és Miklós nagyherczeg.

== .1 „ V ilágkrónika“ 36. száma következő tar• 
uloniraal jeleut meg: A Jangada. Nyolczszáz mért
föld az Amazonon. Verne Gyula regénye. (Képpel.) 
_  Szemere Miklós költeményeiből. -  Zhoró. (Két 
képpel.) — A szomszédság emlékei. — Világhírű 
tudósuk tévedései. — Kárt hágó romjai. — Az eu
rópai rendjelek. — Bradlaugh újabb kidobatása. 
(Képpel.) — Szakái és borotfa.

=  .1 „ V asárnap  i Ú jság* előfizetési ára ne
gyedévre 2 frt, a „Politikai Újdonságok" -kai 3 frt. 
Ugyancsak a Franklin-társu lat kiadó-hivatalában 
„Világkrónika- képes hetiküzlöuy megrendelési ára  
s  Vasárnapi Újság, előfizetői részére negyedéire  
50 kr

Közgazdaság.

Szőlészetről.
„Magyarország szőlőszeteu czim alatt 

több hazai lap hozza Maurer Károly szö- 
1 őszéti vándortanár e tárgyú értekezletét 
és megjegyzéseit. Nem ütköztem meg azon, 
hogy a lapok minden megjegyzés nélkül 
adták, mórt tudom, hogy az ily lapok ro 
vatvezetői többnyire csak elméleti gazdák, 
nemzetgazdászati szempontból pedig éppen 
nem hivatottak a bírálatra, de megütköz
tem azon, hogy a haranyamegyoi gazda 
sági egyesület lapja utólsó számában is 
egyszerűen megjegyzés nélkül nyomatja 
azt le.

Nem tehetem, hogy hallgatással mel- 
löszein azon pontokat, hol a tisztelt ván
dortanár úr nagyon elvetette a sulykot a 
hazai szülöszet bírálásában.

Czikke elején azt mondja M. úr:
„Ki merjük mondani, hogy a mi szö- 

lümüvelőink kevéssé fogékonyak, indo- 
lensek az okszerű szölömivelés iránt és 
elkedvetlenítik a szakembert, a ki velük a 
rationalis szölömivelés m aljait akarja meg- 
ösniertetni, ki inkább kész visszahúzódni 
saját hatáskörébe, mint hogy hasztalan 
pazarolja erejét, idejét és feláldozza saját 
érdekeit is.u

Igaz, hogy még kevesen vannak azok, 
kik az ésszerű szőlőművelés cránt érdek
lődnek. hogy a szaklapokat alig járatják, 
a politikai s vegyes lapokban foglalt borá 
szati czikkeket kevesen olvassák, hogy a 
szőlőművelés vándortanitása közben tapasz 
ttIhatott elég közönyösséget, sőt az ósdi
hoz ragaszkodó csökönyösséget is, de nem 
tagadhatja, hogy az intelligens osztályok 
ból sokan, az alig elemi műveltségű föld 
műves osztályból is többen találkoznak már, 
kik buzgón használják fel az újabb kor 
javításait a szölöszet és borászat körül, 
s igyekeznek módjuk és tehetségük sze
rint azokat gyakorlatba venni.

így például midőn vándortanár ur ez 
év tavaszán Pécsett volt a metszés gya 
korlati tanítására, annak daczára, hogy 
egy más vándortanárnak megjöveteh* más 
határnapokon volt előre jelentve, s hogy 
ö nem e napokban — hanem előre jel
zés nélkül — váratlanul jö tt meg, midőn 
már a közzététel nem volt lehetséges, da 
czára hogy itt léteiének igen rövid más
fél napjában a tanításra rósz befolyással 
volt a iolytonos eső, mely sok gazdát, de 
vinczeilért is visszatartott, mert azt hitték, 
hogy ily esőben a tanítás nem is fog meg
tartatni, még is szépszámú honoraczior és 
íZŐlömüves jelent meg tanítására, igaz, 
hogy u tanár urat egy kissé elkedvetlcne- 
titették a  nem kis számú ellenvetések és 
a mutatkozó bizalom hiány az uj gyakor
lathoz, de sohase feledje el, hogy egy csa
pással százados tölgyet nem lehet kivágni, 
és o talán nem vette észre, de én igenis 
láttam, hogy volt ott a tanításon közrendü 
vinczellér, ki egésznapon egyik szőlőből 
a másikba kisérte vándortanár urat és egy
szeri magyarázattal nem elégedve meg 
mind a háromszor esőben sárban leste a 
tanítást és metszés lógásait, legyen meg

nyugodva abban, hogy azon rövid és alkal
matlan időben adott gyakorlati tanítása 
nem esett mind terméketlen sziklára, sőt 
azok is. kik öt ellenvetésekkel bosszan
tották, nem mulasztják el megtenni kísér
leteiket a tanított metszésmóddal.

Vélem együtt e metszés és művelés 
módja többünk elölt nem volt inár újság, 
de sokan még gyakorlatilag nem láttuk 
és igy helyesen nem is taníthattuk reá 
vinczelléreinket, a tanítás tehát reánk 
nézve is hasznos volt s nagyon fájlaltuk, 
hogy a gyomlálás gyakorlati tanítására a 
tisztelt kormány elfelejtett hozzánk is ván
dortanárt küldeni.

Csak lássák szőlőtulajdonosai nU az 
uj metszés, müvelésuiód szerinti jobb ered
ményt az igy kezelt szőlőkben, az után
zás nem fog elmaradni, arról biztosak 
lehetünk.

Panaszolja M ur, hogy noha az 
1879-ki ankett határozottan ajánlotta az 
egyfaju szőlő ültetést, még is kevés tör
tént e részben!

Ha M. úr azt hitte, hogy ez aján
latra azonnal neki fog állani minden te
hetősebb szőlőtulajdonos kiirtani a régi 
szőlőjét, akkor természetesen nagyban 
kellett csalódnia, nem oly csekély dolog 
és költség ez, tudom gyakorlatból, két 
holdas pécsi szőlőm forgatása, elültetése 
és több évig termésnélküli megmunkálása, 
karézása mibe került és most midőn már 
termő, minő csekély kamatját adja a be
fordított tökének.

Nagyon megkell elégedni a mi körül
ményeink közt azon eredménnyel, hogy 
t. í. szórványosan folyik a régibb szőlők 
forgatása és az elismert jobb fajokkal 
tisztán való elültetése. — Vegyes uj ülte
téseket most már csak az egészen tudat
lan főleg a falusi szŐlöinüvelöknél lehet 
észlelni.

A mi a horalitás (nálunk bujtás) czél 
szerütlenségét illeti, M. úr azt végkép el
itéli, — a „Borászati Lapok" ugyanazon 
(23 ik) számában, melyben M. úr észre
vételei foglalvák, azt mondja hogy a sző
lőművelés szakában oly nagy tekintély 
Babó A. a tett kísérletek alapján előnyö
sebbnek tartja az uj ültetvények hézagai
nak kitöltésére a horalitást, de a vegyes 
fajú tábláknak egy fajura változtatására 
nézve is. — Maurer úr ítélete e részben 
♦ellát legalább is nem dönti el a dolgot.

Hibáztatja t. úr a szőlőnek igen sürü 
ültetését, szerinte egy kataszt holdra log- 
fellebb 600<) tökét szabad ültetni, ö tehát 
egy egy tökének 9 3*/«« négyszög lábnyi 
területet szánt és ez helyes ott, hol a flzö- 
lötalaj nem meredek , hanem szelíden 
hajló, — de általában nem alkalmazható, 
mert minél meredekebb a talaj annál sű
rűbben kell ültetni a talaj lemosásán k 
nicggátlására és a forró évszakban oly 
annyira szükséges beárnyékolna végett.

Valóban nevezetes, hogy M. úr mily 
könnyedén átsiklik a magas regálé, vas
úti viteldijak és a kiviteli vámok mint 
a szölöszet fejlődésének akadályai kér
désében.

Igaz ugyan, hogy ezek megvitatása 
nem tartozik az ö szakmájába, de akkor 
jobb lett volna fölsőm említenie, mintsem 
az értelmes és ebes is értő szőlőtulajdo
nosokat hibáztatni azért, hogy érdekeik 
előmozdításának ezen főakadályait felpa
naszolják.

Annyi pedig elvitázhatlan, hogy a 
regaljog nyűgének megszüntetése, a magas 
vasúti vitelbér és a borfogyasztó külálla
ntok borbeviteli vámjainak mérséklése 
nélkül szölögazdászatunk soha meg nem 
közelítheti a virágzó állapotot, a mit a 
philloxera pusztítás előtt Francziaország 
el tudott érni, mert adófizető polgárainak 
érdekeit tartá szem előtt mind a vasúti, 
mind a kereskedelmi politikában, s mert 
nálunk éppen ellenkezőleg nem a mi ér
dekeink az elhatározók, hanem az osztrák- 
cseh ipar érdekei mindenben práponderál- 
nak, nem lehet eléggé s folytonosan han
goztatni, hogy ezen égbekiáltó igazságta
lanságnak vége szakadjon,

A fennálló állami és községi adózá
sok és főleg a magas napszám által a ter
melés sokkal drágább lett, mint azelőtt 
volt, ellenben a borfogyasztási és regale 
adó által a belfogyasztásra való, — a 
magas vasúti vitelbérek és külföld bor
vámjai által a kivitelre szánt bor ára 
annyira lenyomutik, hogy a termelőnek 
nem csak jövedelme nincsen, de a közép 
termésen alóli években ráfizet a munkál 
tatásra. —  Ily körülmények mellett a sző
lőművelés fentartása nem egyéb mint ne
mes szenvedély, vagy áldozat egy jobb 
jövő reményében.

Ha most még nincsen akkora az ér
deklődés a vándor tanárok előadásai eránt, 
a vinczellérképezdék látogatása még igen 
gyér, abból nem következik, hogy a ván
dor előadásokat bekell szüntetni és uj vin* 
czellér képezdéket félném álittan i; mint 
fennebb emlitém a vándortanitás által ter
jesztett jó mag termő talajt is talál és 
kifog fejlődni, s ha Budán vagy másutt, 
a vinczellérképezdék nincsenek eléggé lá
togatva, abból még nem következik az, 
hogy másutt, tegyük fel Pécsett sem lenne 
elég tanonoza, ez csak az ottani szölftroü 
vés apathiájáról tesz tanúságot, mely tud
tunkra nem is magyar fajú, arról tesz ta
núságot, hogy nem éppen alkalmas helye
ken lettek a vinczelérképezdék felállítva, 
ez utóbbi állításomat legfényesebben bizo
nyítja az, hogy noha az egész hazában 
legelső bortermelő megye Baranya és te
rületében fekvő Pécs városa, eddig egy

Pécsett felállítandó vinczellérképezde a 
a magas kormánynál még nem is tervez
tetik, pedig itt kellett volna legelsőnek 
feláll itatnia.

Adjuk meg mindenek előtt a szölö
szet fenraaradásának és fejlődésének fen 
említett föltételeit s ha a tulajdonos látni 
fogja befektetendő költségének gyümölcsö- 
zését, akkor minden nagyobbszerü ösz- 
tökölés nélkül meglesz a reform a szőlő
művelésben.

Addig pedig nem kell megáilani az 
észszerű szőlőművelésnek tanításában, mert 
ha most még aránylag keveset is tudunk 
annak megnyerni, ezen kevés kezdemé
nyező jó példáját az elért siker után ez
rek lógják követni.

Haksch Emil,
a pécsi szőlősgazdák egyletének

elnöke.

A Baranyamegyet érdeklő vasúti tervek.
Ha a térképen a tervbenlevö s megyénket 

érdeklő vasúti vonalakat szemléljük, meg
elégedéssel és bizalommal gondolunk a 
jövőre, a midőn megyénk vasúti hálózata 
következtében a déli és nyugati vidékek 
fontos közvetítőjévé lesz. De egyúttal 
némi aggodalom is fog cl minket, ha fel
vetjük a kérdést, hogy megyénk a haladó 
korral, az egyre szaporodó közlekedési és 
forgalmi eszközökkel fog-e lépést tartani, 
termelő képessége fog-e emelkedni s a 
vállalkozási szellem fokozódik-e majd, 
mert bizony ennélkül úgy leszünk a vas
utakkal, mint Fortuna szekerével, mely 
azt, ki ráül viszi előre, azt pedig, ki tét
lenül hever előtte, agyonnyoraja.

A vasút anyagi jólétet teremt, de 
szegényedést is. Jólétet ad, hol a töke, 
a munkaerő kiaknázzák a vasút által 
nyújtott előnyöket; szegényedést ott, hol 
az ósdi világszemlélet csökönyösen meg
marad. hol az ember hatalmában levő 
termelési tényezők nem kellően használ
tatnak fel vagy éppen tétlenül hevernek.

A tervben levő s megyénket érdeklő 
vasútvonalakról szóló ismertetésünk legyen 
tehát ébresztő szózat s mintegy megvilá
gítása azon feladatoknak, melyek a közel 
jövőben a közgazdasági élet terén ránk 
várakoznak.

A minket érdeklő s illetékes körök 
által komoly tárgyalás alá vett vasúti ter
vek közt első sorban a dunántúlinak a 
budapest zimonyi vasúttal való egyenes 
összeköttetéséről kell megemlékeznünk.

A Dunántúl különösen déli része 
eddigeló, a mint az statisztikailag is ki 
van mutatva, élénk kereskedelmi össze
köttetésben állott úgy a határőrvidék ke
leti részével, mint keleti és északi Bősz 
niával s az onnan szállított gabona, takar
mányfélék, különösen pedig a nagy ineny- 
nyiségben piaczra húzott sertés kereske
delmünkben jelentékeny tényezőt képezett.

Jelenleg a budapest zimonyi, u. n. 
keleti vasútvonal által azunhan ezen be
vásárlási forrásaink s ipari czikkeink fo
gyasztási piaczai, ha ránk nézve nem is 
semmisülnek meg egészen, nagy részben 
mégis elvonatnak tőlünk, ha nem sikerü- 
lend a nagy keleti vasúthálózattal egye
nes összeköttetésbe jutnunk.

Ezen ügy érdekében már megindult 
a mozgalom. Az összeköttetés irányára 
nézve azonban eltérők az illetékes körök 
nézetei.

Az egyik terv szerint a Dunántúl 
egy Vukovártól Péterváradig építendő vas 
utial lenne a keleti vasúttal összekötve. 
E terv azonban alig jöhet számításba, 
mert ennek építése az ottani talajviszo
nyok miatt felette költséges lenne, Szlavó
niai tulajdonképoni termelő vidékétől tá 
vol esik, csak kevés lakóhelyet érint s 
ezeknek forgalma is a vasúti vonallal 
mindvégig paralell Dunához gravitál.

Az összeköttetés másik tervének ki
vitele ma már csak idő kérdése, a meny 
nyiben az 1877. évi 24. t czikk 1. § nak 
a) pontja azt rendeli, hogy Mitroviezától 
Vinkovczén át Sziszekig építtessék vasút 
vonal, az 1880. évi XLII. t. czikk 4. § a 
által pedig utasittatik a in. kir. miniszté
rium, hogy még a folyó évi őszi ülésszak 
bán az 1877. XXIV. t. czikk 10. § a 
értelmében terjesszen elő törvényjavaslatot, 
hogy a zimony-mitroviczai vasút kiépítése 
kellő időben biztosittassék.

Ezen országos törvények által nyúj
tott kilátások szerint tehát a Dunántúl s 
illetve Baranyamegye a vinkoveze-mitro- 
vicz-zimonyi (vagy esetleg indiai) vonal
lal ju t a keleti vasúttal összeköttetésbe, 
mely vonal már csak azért is előnyösebb 
az előbb említettnél, mert ez egy megle 
hetös sűrűségű vidéket: Dél-Slavoniának 
úgyszólván közepét szelné át s számos 
jelentékeny lakóhelyet érintene, a mi ipari 
és gyári termékeink kivitelét illetőleg fö
lötte nagy fontossággal bir. Különben 
mihelyt a vinkoveze-mitrovioz-zimonyi 
vasút kiépítése megkezdetik, az alföldi 
vasúttársaság már megállapított terve sze
rint menten hozzáfog az eszék-dálya-vin- 
kovezei háromszög két végpontja: Eszék 
és Vinkovcze vasúttal való összeköttetés 
létesítéséhez, a mi által a keleti vasúttal 
való összekötő vonalunk mintegy 4 mért
földdel rövidebb s ezzel a szállítás ol
csóbb lesz.

A második vasúti terv a pécs-barcsi 
vasútnak kiépítése Belő váron át Verbo- 
váczig. Ezen vonal kiépítése első sorban 
Fiume érdekében történnék; de Pécs- 
Baranya is sokat nyerne vele.

Ezen terv igen életre való; csak az 
kár, hogy illetékes helyen még beható

tárgyalás alá nem vétetett Ezen vonal 
terve a megvalósul hatás sok jelentékeny
feltételeit foglalja magában, a miért is 
feltehető, hogy legfelebb 2— 3 év alatt ez 
is kiépül.

Ezen vonal kiépítésének szükségessé
gét s Pécs-Baranyára való nagy jelentő
ségét a „Honu ez évi 239. számában egy 
vasúti ügyekbe beavatottnak látszó név
telen fényesen bebizonyítja a kővetkező 
adatokkal :

A budapest-pécsi vasút kiépítéséről 
szóló törvényjavaslat megalkotásában fel 
vau említve az 590 kilométer hosszú bu- 
dapest-dombovár-zákány-fiumei vasútnak 
teljes kiépítése is. De kérdés, vájjon ez 
elég erős versenytársa lesz-e a budapest- 
pragerhof-trieszti vasútnak, mely csak 29 
kilométerrel rövidebb s igy a déli vasút
nak, kilométerenkint csak egy krajczárral 
kell tarifáját leszállítani, hogy a szállítás 
Trieszt-felé olcsóbb legyen, mint Dombó
váron át Fiúméba. —  Egészen biztos 
azonban, hogy ezzel a dóm bo vár-zákány - 
fiumei vasúttal Délmagyarországnak keres
kedelme, mely most Tótország egyzészé- 
nek üzletével Pécsen s Barcson keresztül 
Triesztbe megy, Fiume felé vezethető, ha 
Barcs-Belovár-Verbovácz irányban uj vas
utat építenek (A Barcs-Zákány közt levő 
vasúti vonalrész megvételéről természete 
sen szó sem lehet, már csak a magas ár 
miatt sem).

Ha nem jő létre ily vasút Barcsból 
Horvátországba, az összes forgalom, mely 
eddig Pécsen és Barcson át Triesztbe 
ment, ezután is Trieszt felé fog menni; 
mert nem lehet oly egyén, ki áruit. Pécsről 
Szentlőrinczen s Dombóváron át Zákányba 
s onnan Fiúméba küldje, midőn az egye
nes vonal Szentlörincz Barcs-Zákány közt 
(98 kilométer) 47 kilométerrel rövidebb, 
mint a szentlörincz-bombovár zákányi vo
nal (14572 kilométer). Mihelyt azonban 
Barcsban az árut a éli vasútra adják, 
biztosak lehetünk, hogy azt Triesztbe 
viszik.

A Pécs és Trieszt közt egyrészt, más
részt a Pécs és Fiume közt levő távolsá
got illető, a barcs-belovár-verbováczi vonal 
kiépítése után az a következő volna:

Pécstől Barcsig 64 kilométer, Barcs
tól Zákányon át Murakereszturig 68 kilo
méter, innen távolabb Pragerhofou át T ri
esztig 382 kilométer, — a/.az Pécstől 
Triesztig összesen 514 kilométer.

Ellenben Fiúmétól Belováron át a 
távolság következő volna : Pécstől Barcsig 
64 kilométer, Barcstól Belováron át Ver- 
bovAczig 84 kilométer, (a lég távolság 
ugyan csak 83 kilométer, de a vasút eset
leges kanyargásáért még hat kilométert 
számítottunk). — Verbovácztól Fiúméig 
267 kilométer, — tehát Pécstől Belováron 
át Fiúméig összesen csak 420 kilométer 
azza 94 kilométerrel kevesebb mint T ri
esztig.

Ha tehát tartanunk kell attól, hogy 
a budapest dombóvár -zákány-fiumei vonal 
nem éri el czélját, kétségtelen, hogy a 
barcs-prágerhof-lriesti vonal konkurrálhat
na a barcs belovár-verbovecz-fiimei vasút
vonallal, mivel 94 kilométernyi absolut 
rövidség kis vonalak közt egészen más, 
mint 29 kilométernyi távolság két liosz- 
szabb vasútvonalon.

Pécs és a fiumei és trieszti tenger
part közt az arány 420: 514; mig Buda
pest s a tenger közt 590 : 619, azaz Pécs
től a tengerparthoz minden vonal köze
lebb van, mint Budapestről a tengerig s 
azért még Budapestről is, ha az árukat 
Mohácsig hajón s innen Pécsen, Barcson 
és Belováron keresztül vasúton küldik, az 
áruk olcsóbban jutnak Fiúméba, mint a 
részben csak most kiépítendő domhovár- 
zákányi vonalon. (A zákány-bátaszéki vas- 
uttervezet meghosszabbítása a Duna főá
gáig a barca-belovár-verbovecxi vonalat, 
még a budapest fiumei forgalom tekinteté
ben, sem volna képes pótolni, mivel Mo
hácstól Belováron át Fiúméba még min
dig közelebb volna, mint a Dunától a 
„duna-drávai vonal „ használatával Fiú
méba.)

A már fentebb jelzett kerülés Pécs
ről Dombóváron és Zákányon át Fiúméba 
4967* kilométert tenne, tehát 767* kilo
méterrel többet, mint az ut Fiumébe Be- 
lovárou át.

így tehát bebizonyítottuk, menyire 
szükséges Fiume érdekében, hogy Barcs
ból a zákány-zágrábi államvasut egy álló 
másig (Gradecz, Verbovecz vagy Bozsja 
kovina) uj vasutat építsenek, s most még 
a kivitel lehetőségéről mondunk el egy 
pár szót.

Az államnak Belovár környékén 78.459 
hold erdeje van, melynek becsértéke 
15.194,564 frt. A barcs-belovár-verboveczi 
vasút kiépítése által az erdők értéke le
galább 5 millióval emelkedik, s ennyibe 
89—90 kilométer hosszú első rangú vasút 
sem kerülne.

A szentgyörgyi közbirtokosságnak Be
lovár környékén van 77,295 hold erdeje s 
ennek beesértéke 9.878,573 frt s a kreuzi 
közbirtokosságnak 51,739 hold erdeje, mely
nek értéke 5.415,989 f r t  Az államerdök 
jól keaeltek s ezért aránylag sokkal több 
értékök van, mint a meglehetősen kipusz 
titott községi erdőknek.

A barcs-belovár-verboveczi vasutat úgy 
az állam, mint állami garancziával vagy a 
nélkül, a pécsbarcsi vasúttársaság vagy bár
mely más vasúti társaság is kiépíttetné. Eset
leg magántársulat építené ki a barcsi-be- 
lovári s az állam a belevár verboYcezi vo
nalat.

A kisajátítások az állami s községi
erdőkben vagy épen semmibe vagy bámu
latos csekély öszegbe kerülnének, mivel a 
többi talaj, a Dráva környéke egy részé
nek kivételével, potomáru, mert nagyrészt 
legelőkből s ugarfoldekböl áll.

Mohácstól s Villánytól a brod-ujgra- 
diska-szuuja, továbbá a sziszek-károly vári 
(esetleg generalszkisztoli tonini) vonalok 
kiépítése után is Fiúméba még mindig a 
barcs-belovári-verboveczi vonal volna a leg
rövidebb, mig a távolság Eszék s Fiume 
közt Belováron vagy Brodon át csaknem 
ugyanaz volna.

A harmadik s legújabb terv, mely 
megyénket érdekli, a Bróddal Nasiczon, 
D. Miholjáczon, Czún, Aderjás, Czinderi- 
Bogád, Uj-Mindszent, Ózd, Kisasszonyfa, 
üerde és Szent-Gálon át Szent-Lörinczig 
vezetendő vonal, melynek előmunkálati 
engedélyéért a napokban adta be kérvé
nyét egy nagy pénztőkével rendelkező 
conzortium. Ezen vonal kiépítése mellett 
különösen Majláth György országbíró és 
báró Prandau buzgólkodnak. Itt megje
gyezzük, hogy e consortium az előmunká
lati engedélyt rendes vágányu s elsőrendű 
vasútra kérte, a mi szintén igazolni lát
szik a magyar kormánynak azon, eddig 
még nyilvánosságra nem hozott tervét: a 
budapest pécs-bródi vasutat az állam ré
szére megvenni, hogy a budapest-szeraje- 
vói vasúti vonal kizárólag a magyar 
kormány kezelése alatt álljon, a mi köz- 
gazdasági és állampolitikai szempontból 
csak helyeselhető.

Ugyancsak a fentebb említett conzor
tium egy Eszéktől Nasicz Posega és Pak- 
ráczon át Sziszekig terjedt másodrendű 
vasúti vonalnál kért előmunkálati en
gedélyt.

Ezen két vasúti vonalnak Baranyára 
nézve első sorban az a jelentősége van, 
hogy Szlavónia nagy részével a Boszniá
val Szeraj evéig egyenes összeköttetésbe 
jutunk s igy mint közvetlen szomszédok 
kivitelünknek ott könnyen piaczokat bizto
síthatunk, nyers terményeket (a br. Pran- 
dau-féle rengeteg erdőkből fát stb.) köny- 
nyen és olcsón szerezhetünk.

Záray Károly.
Az Anker élet és járadék biztositó 

társaságnál 1881. julius hóban benyujta- 
tott összesen 608 bevallás 1.219,270 frt. 
biztosítandó összeggel, és pedig: 362 be
vallás 708,235 frttal halálesetre, és 246 
bevallás 511,035 életesetre. Kiállítva lön 
394 kötvény 619,202 frttal halálesetre, és 
297 kötvény 565,767 frttal életesetre, ösz- 
szesen tehát 691 kötvény 1.184,969 frttal. 
A  havi be vétel volt, 125,735 frt haláleseti 
dij, és 94,542 frt bevételekben, összesen: 
220,295 írt. Halálesetekért kifizettetett 
40,225 frt. Ez év folyamában 3771 beval
lás lett 7.853,474 frt összegű biztosításra 
benyújtva, 3169 kötvény 6.651,899 frt 
biztosított tökéről kiállítva, és 1.716,820 
frt bevéve; úgy szintén 314,794 frt halál
esetekre kifizetve. A  társaság működése 
kezdetétől fogva halálesetekért kifizettetett 
10.208,405 frt és az 1871—81. túlélési tár
sulás (Associatio) eredménye 18.183,976 
frt volt.

Gabona-árjegyzők.
Pécs sz. kir. városában 1881. évi augusz

tus hó 31-én tartott heti vásárról.
jó . . .  . u frt 50

Búza középszerű . . 10 r 80
legalábbvaló . . 10 „ 20
jA . . . . 9 50

Kétszeres középszerű 9 n 30
legalábbvaló . „ —
jó . . . . . 9 r> —

Rozs középszerű . . 8 n 80
legalábbvaló . • — n —
jó . . .  . 7 50

Árpa középszerű . 7 n 20
legalábbvaló . . — n —
jó . . .  . 7 V 50

Zab középszerű 7 i) 30
legalábbvaló . — n —
jó . . .  . 7 n GO

Kukoricza középszerű . 7 n 20
legalábbvaló . — r —

FEBE1TCZ
laptulajdono*.

EC&lcscla. Easall, ICis József.
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

2ST 3T i  1 1 - 1 é  r_*)
köszönet nyirvá.aa.itáts.

U llm au  M. K á ro ly  ur. bank és 
váltóüzlet Pécsett, — képviseletében levő 
triesti általános ([assicurazioni Generáli) 
biztositó társaság föügynökségénél Viszlón 
lévő birtokomon az idei learatott gabona- 
készletet tűz ellen biztosítottam, — a 
melynek egy részé augusztus hó folyatná 
l.an tűz martalékává lett

A pécsi főügynökség szokott gyors 
eljárásával tűzkárom azonnal felvétetvén, 
nemkülönben a  kifizetés is a lehető leg
gyorsabban eszközöltetett,

A midőn ezen loyális eljárását a tár
sulatnak s úgy a pécsi főügynökségnek 
nyilvánosan megköszönném; elmulaszthat 
lan kötelességemnek tartón:, ezen társu
latot — vele a pécsi föügynökséget a gaz
daközönségnek a legmelegebben ajánlani,— 
mert pontos és gyors eljárása által nem 
csupán nálam, hanem számtalanoknál, — 
a telje- megelégedést érdemelte ki.

Viszlón, 1881. szeptember hó 9-én.
Ö zveg y  F ó zö  L ászló n é

ref. Idkészué.
*) Ezen rovat a la tt m egjelentekért nem vállal 

felelősséget a szeik.



Hirdetés.
Z s o f f t s á k  I m r e  hagyaté

kához tartozó:
1. 8. sz. ház, udvar és kert a szi

geti országúton;
2. déli megyerben fekvő 10 hold 

200 □  öí nagyságú szántóföld;
3. felső makáralján fekvő 4 hold 

400 O  öl nagyságú szántóföld;
4. az ispota alján fekvő 5 hold 

rét bármely perezben eladó
Az eladási feltételek megtud

hatók alulirottnál.
Pécsett, 1881. szept. 9-én.

296 ,s- D Szuly János
ügyvéd,

végrendeleti végrehajtó.

(lakik: fölltCZA 32. SZ. alatt.)

U 96.e

V ajd a  Já n o s  hagyatékához 
tartozó 293 (1—1)

két szőlő jének
ez évi — lábon álló termése f. évi 
szeptember 13-dik napjának délutáni 
2 órakor tartandó árverése a hely
színén kitüzetik ; a szőlőtermés fenti 
nap délelőtti óráiban felügyelet alatt 
megtekinthető.

A le x its  J á n o s ,
Vajda János hagyatéka tömeggondnoka.

w w

Fogfájásban szenvedőknek.
Fogmütdtekct gázznli f ia lta tá ssa l, fog- 
ólm ozásokat, egyes fogak és egész
sorok behelyezését a legújabb rendszer 

szerint elvállal
G irard i József.

fogmüvész.
(F ő-k irá ly  utcza, S te iner ház.)

E gy tanoncz 
t e t i  k

Kugler Józseffűszer- H vegyesáriik kereskedésében
V a i s z l ó n .

289. az. (3 -1 )

2527 sz. 1881.
árv.

Árverési hirdetmény.
Pécsett 1881. évi májushó 4-én elhalt 

F a rk as  Is tv án  hagyatékához tartozó s a 
pécsi 369. sz. tjkben felvett 630. hr. 410. 
sz. M ária-u trzai (vo lt H iller-féle) ház 
és u d v a r té r  f. évi szeptem ber hó 22-én 
reggeli 10 ó rak o r Pécs szab. kir. város 
árvaszékének tanácstermében fog nyilvá
nos árverés utján eladatni.

Árverési feltételek :
1) kikiáltási- es becsár 16,000 frt 

melyen alul a ház cl nem adatik.
2) Az árverezni szándékozók tartoz

nak az árverés alkalmával a kikiáltási 
árnak 10°/o százalék bánatpénzét a kikül
dött kezére készpénzben vagy elfogadható 
értékpapírokban letenni, mely nekik az 
utolsó fizetési részletbe beszámittatik.

3) A vételár 4 egyenlő részletben 
Sim onffay Já n o s  végrendeleti végrehajtó 
úr kezére fizetendő le, és ugyan */4 része 
az árveres után 8 nappal, melynek lefize
tése után a vevő birtokba lép; ‘/* része 
az árverés után 3 hóra; */* része 6 hóra 
és ‘/« része 9 hóra, s tartozik a vevő 
egyszersmind a vételár hátralék után 6% 
százalékos kamatot fizetni.

4) Vevő tulajdonjogát a teljes vételár 
lefizetése után kebeleztetheti be, húzza 
azonban a birtokbalépés napjától az ingat
lan összes jövedelmeit s viseli annak bár
minemű terheit; tartozik egyszersmind a 
házat -\ vételár teljes lefizetéséig tűzkár 
ellen biztosítani s a biztosítási bárczát 
Sim onffay Já n o s végrendeleti végrehajtó 
urnák bemutatni.

ő) A kérdéses ház Pécs szab. kir. 
város törvényhatósága felügyelete alatt álló 
jótékony alapítványokra lévén hagyva, 
vevő a vételár egy részét a nevezett tör
vényhatóságtól kikérendő engedély mellett 
zálogjogi bekebelezéssel a megvett ingat
lanon megtarthatja.

6) Ha vevő az esedékes vételár rész
letek valamelyikét fizetni elmulasztaná, 
úgy a kérdéses ingatlan az ö veszélyére 
és költségére újból le fog árvereztetni.

Megjegyeztetik ezúttal, miszerint a 
venni szándékozók az árverésre kitűzött 
ház belsejének megtekintése úgy egyéb 
a ház viszonyaira vonatkozó felvilágosítá
sok nyerhetése végett S im onffay Ján o s 
végrendeleti végrehajtó úrhoz forduljanak.

Pécs szab. kir. város
Á R V A S Z É K E .

290, (2—1) _______

1881.

H i r d e t mé n y .
A nagymélt. m. kir. közmunká

éi közlekedési minisztérium az 1881. 
évi szeptember hó 1-ón kelt 17015. 
számú rendeletével a budapesti-eszéki 
álm át szám. szakaszán lévő 111. 
számú bellyei 20 nyilásu fajáromhid 
javítási munkálatai belyreállitását 
215G4 frt. 11 kr. összeg erejéig enge
délyezte.

A fentemlitett m unkálat fogana 
tositásának biztosítása czéljából az 
1881-évi szeptember hó 15-ik napján 
délelőtti 10 órájára a Haranyamegyei m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiségé
ben tartandó zárt ajánlati versenytár
gyalás hirdettetik.

A versenyezni óhajtók felhivat
nak, hogy a fentebbi munkálat végre
hajtásának elvállalására vonatkozó, az 
engedélyezett költség után számí
tandó, s a részletes feltételekben előirt 
5 °/o-nyi bánatpénzzel ellátott zárt 
ajánlataikat a kitűzött nap d. e. 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a 
későbben érkezettek figyelembe nem 
fognak vétetni.

A szóban forgó m unkálatra vo
natkozó műszaki művelet és részletes 
teltételek a nevezett magy. kir. állam
épitészeti hivatalnál, a rendes hivata
los órákban naponként megtekinthetők.

K elt Pécsett, 1881. szeptember 
hó 5-én.

A hivatal főnöke 
B il im  G y u la

kir. mérnök.

Téli gyógymód. I

A  W i l h e l m - f é l e
antiarthritikus és antirhenmstikas

v é r t i s z t i t ó - t e a
Wiltiolm Peront z 

gyógyszerésztől Neunkirchen (A. Ausztr.)

csiiz, kÖBzvony, gábák, idült makacs ba 
jók, folyton genyődő daganatok, nemi óg 
bőrküteges bajok, pattanások a testen 
vagy az arezon, foltok, Bifílistikus daga 
itatok, a máj és lép puffadása, aranyeres 
bántalmak, sárgaság, heves idegbántal- 
mak, izom és ízület bajok, gyomornyo
más, szélnyoniások, altesti pangás, vize- 
leti nehézségek, magömlések, férfi gyen
geség, fehér folyás, görvély kór, mirigy 
daganatok és más bajok ellen a legjobb 
sikerrel használtatott, a mi a sok 1000 
elismerő levéllel bizonyittatik. Bizonyít
ványok kívánatra ingyen.

Csomagok 8 adagra 1 frt és 10 kr. 
bélyeg és csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásnál szükséges az óvatosság, 
nehogy hamisítások vétessenek, azért 
czélszerü a törvényileg sok állam által 
védett jegyre vigyázni.

Kapható. Pécsett Csórta I^nácz 
kereskedőnél és Sipöcz Is tv án  gyógy
szerésznél.

_________________ 199, (0-11)

Mária-celli
g y o m o r - c s e p p e k

jeles hatású gyógyszer a  gyomor min 
den bántalmai elllen,

és fölülmulhatatlaii az ét- 
vágy-hiány, gyomor- 

V v  gyengeség russzagu 
- lehelet, szelek, sav a

nyú folbüfügés, kó- 
l tk a , gyom orhu ru t, 
gyom orégés, hugykö- 
kepzödés, tú lságos 

nyálkaképzödés s á r 
gaság, undor és h á 
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
m orgörcs, székszoru- 
la t, a gyom ornak tú l
te rheltsége  étel és ita l 
á lta l, g ilisz ta  lép és 
m ájbetegség, a ra n y 
eres bán ta lm ak  ellen. 

fMT  E g y  ü v e g c s ő  á r a h a s z n á -  
l a t l  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál.
Valamint az osztrák-magyar biiodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétkVldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
DRADI KÁROLY.

az „őr a u g y  al  h oz“ czimzott gyógyszertárában 
K rem zierben, M orvaországban

202. (0 - 11) ______

f.
29*.

Egy csinosan

apácza u tcza  8. sz. a la tt 

'■-féle házban) az udvarban balr 

. október hó l-töl bérbe adandó.

. (0- 1)

200 a k ó  b o r
Saját termelésem, hordó 

eladatik.
szám ra is

270. (3—3)

D IT T M A Y E R .
Radonai-utcza 1. a

Tavaszi gyógym ód.

Az engedélyezettkatonai tanodán
Budapest, nagy Korona-utcza 13.
Az előadások folyó évi október 1-én 

veszik kezdetüket, és pedig:
1. E lőkészítési tanfo lyam  a  cs. k ir . 

k a to n a i képezdék  és hatlaprőd i isk o 
lákban  leendő felvételre .

2. E lőkészítő  t anfol yam a ta r ta lé k  
tisz ti v izsgára.

3. E lőkészítő  tanfo lyam  a té n y le 
ges h adapröd i vizsgára.

Az intézettel penzionatus van egybe 
kapcsolva. E l ö r a j z o k  és beiratások az 
igazgatónál.

F IS S IN G E R  JE N Ő ,
í *05 (6—6) nyug. kapitány.

x x x x x x x x x x x x

[260. sz. (5—4)

G R O S S M A N N  J.
|fáczi körút 76.1 B U D A P E S T  Iváczi körút 76.
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M e ző - és sző lőgazdák
figyelmébe ajánlom, raktáram ban lévő konkoly tisz- 
titó  és usztályoztí g é p e k e t , g ab o u aro sták at, 
szö lösajtókat és egyébb a gazdasághoz szüksé
ges gépeket és eszközöket. 28i (3—2)

Kiváló tisztelettel

Hermann Róbert
Ferencziek-utcza 4.

, i

{ x x x x x x y x M f i x x x x x x i x x x x x x x x x :

f í  a  a  v  l á m p a r a k t á r

€  m
P A C H E E  e . 1 (<P P é c s e t t ,  S z c c h é n y i - t é r 16

g g p  Z S O L N A Y  B A Z Á R  A L A T T . ^  i[
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására jutattni,

hogy ez évadra rendelt petróleumlámpáim már megérkeztek és óriási i  r

1 ’ választék áll rendelkezésre, a sz ta li-  és függő-lám pák  a legegysze- 
rübtöl a legdíszesebbig, úgy szintén k é t, h á ro m  és négyágú  di-

5

j 1 szes függő-lám pák, 6, 9 és 12 g y e rty ás  c s illá ro k  a  középen d í
szes lám pával, nemkülönben mindennemű részletek u. ra. égők, ernyő

X

1 ^ és golyótartók, lámpabelek, lámpagolyók, tulipánok és ernyők, lámpa

S. csövek, mindezek a legelső gyárakból. x y

S
Különös figyelembe ajánlom az eddig lopjobbnak és a kezelés

nél a legegyszerűbbnek bizonyult d u p lex -égőket melyek a gázláng-
a .

i a j ná l nagyobb világosságot te rje sz ten ek , s a petróleum fogyasztás 5  V

! §

nem nagyobb mint a 15'" körégöknél és ezen dup lex -égőknek  szin
tén meg van azon előnye is, hogy a lámpacsövek nem patannak el,
ezeu égőket a régi 15'" körégő lámpákba is lehet alkalmazni, az át-
alakítást a legszívesebben eszközlöm.

Fontos k isebb  lám pa k e resk e d ő k  ré szé re  raktáram dúsan A
fel van szerelve a  nagybani e la d á s ra  is, és azon kellemes helyzetbe 
vagyok, hogy t. vevőimet mindazon előnyökben részesíthetem, mint a

i
bármely pesti lámparaktár.

f r í jFigyelembe ajánlom még a monarchiába legjobbnak elismert J.
Schroiber-féle lámpacsövek, (cilinder) lámpagolyók és ernyőket, me-

i e
lyek szintén minden versenyt fölülmúló jutányos árakon számitattnak, 
mind ezekről a legkisebb próba rendelmény által meggvözödést sze- a J |

1
i k i

|

rezhetni.
Magam a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva maradtam 

253. (0—6) kiváló tisztelettel

Pacher  £ .

*i l[

i \
l $

J 0 T  N a g y  l á m p a  r a k t á r  ' U g

X X X X X X X X X X X X  X X  X X  X X  x x x x x x x x x x x >
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Bor- és gyümölcs-sajtók
(prések)

Áruk 75 fr ttó l kezdve Bécsbeu. 
imtrji ingyen és bérmentve.

egészen uj rendszer, kóijárat nélkül iöen kev& 
tért igényelnek felállitásukhoz, az előbbi sajtókkor 
mérve kétszeres gyorsasággal sajtolnak, könnyén 
kezelhetők, erősen és tartósságra nézve készitrék. -  

Rajzok leírások és százakra menő elismerő nyilatkozatok kirí-
240. (1 2 -7 )

S Z O L O - M A L M O K ,  l e g ú j a b b  s z e r k e z e t ű e k .
P H  M A Y r A T H J P  P a b é c s b e n , i i . p r a t e r s t r a s s e 6«.r  II. ül A 1 1 A 111 a  liO., Gyúrn majnai Frankfurlba„,

JN T ’ Készlet kapható: Pécsett Hermann Róbertnél Ferencziek utcza 4. sz.

Pécsi Kereskedelmi- Önképző- és Betegsegélyző Egylet.
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A t. ez. rendes tagok, az 1881. szeptember hó 25-én délután 3 éra

kor az egyleti helyiségben (Széchényitér) tartandó

r endk í vü l i  közgyű l ésre
, ezennel meghivatnak, és kéretnek, minél számosabban megjelenő

A választmány.
N a p i r e n d  :

1. Elnök, második jegyző és egy választmányitag választása.
) 2. Módosított alapszabályok és uj házirend előtörjesztése. 
j 3. Jelentés az egyleti helyiségek változtatásáról.
► 4. Netáni indítványok. 295 2-
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Pécsett, 1881. nyom atott ifj. Madarász E.




