
I 2 S L  é - v f o l 3 r a i 3 C L . Pécs, 1881. október 8-án - ü - i i c  s z Á

*

V

4

*
Előfizetési d í j : í

Ph U ii i ip r  Pétsrtl h izk ti l i l d n : í 
t t t s i  éirr 5 írt, fé lém  2 frt 50 k r  5 

w gjíd  í m  I frt 50 t r .  j
E g y e 3 szám 10 kr. 

H t 'j r l e m t  midéi szombaton
t;«!!2ÚlUiptatÍt*lldliprí.

könyvkor. (Hx^chényi-tór.)
a

Hirdetések ára:
Egy őt hi'átios petit sor egyszeri 
megjeleaéseért fi kr., 3 -szeri 5 kr., 
10-BzerírUkr. fizetendő. —  Minden 
hirdetés után 30 kr. béljegdij fize

tendő. A nyílttéri petit só n  10 kr.
A hirdetési dij előre fizetendő.
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Ferencziek utczája22.sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek. ;

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

valamint a vidéken minden postahivatalnál.

I C i a d ó  h i v a t a l :

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

A magyar „Stallvartu-ok.
Az északanierikai szövetséges ál

lamok elnökének Garfieldnek meg
gyilkoltatása megismerteié Európa 
távol keletén is a lapokkal foglalkozó 
közönséget, hogy az úgynevezett Stall- 
vart-párt az, melynek vezetője Con- 
kling szenátor, eszköze a merénylő 
orgyilkos s melynek elve; bármi gya
lázatos eszközzel is hatalomra jőve, 
azt az állam és polgárainak veszedel
mére a szemtelenség netovábbjáig ki
kizsákmányolni.

A Stallvartok igényt tartanak reá, 
hogy minden hivatal embereik által 
töltessék be a minősitvényre min
den tekintet nélkül és hogy e hivata
los állásukban megvédessenek, bármi 
gyalázatos merényleteket, piszkos üzel
meket is követtek légyen el telhetet
len zsebeik megtöltése czéljából.

A nagy polgárháború alatt kikelt 
és Grant hosszas elnöksége alatt na
gyon is kifejlett mérges növény be
hozta a köztársasági és demokrát tár
sadalomba az erkölcsi korrupezió 
minden nemét, a gyalázatos utón szer
zett kincseket éppen úgy kelle elpa
zarolni, az amerikai Babylon csak az
zal külömbözik az európaiaktól, hogy 
ott nagyobb a betét és nagyobb a 
nyeremény a korrupezió tizeiméinél, 
mert hát az amerikai polgár gazdag 
— igen gazdag, mi pedig, kivált mi 
magyarok nagyon is szegények va
gyunk.

A magyar Stallvartok a boldog
talan kiegyezés szüleményei, a Deák
párt örökíteni kívánta hatalmát, a párt- 
szempont volt az első, a többi mind 
háttérbe szorult, a törvények mind, de 
mind akként lettek alkotva, hogy uj 
eszközt adjanak a hatalom kezébe, 
melynél fogva az ellenzék bármelyike 
sem képes a kormány phalanxszáí le
győzni, belátta azt végre is a minden 
áron hatalomra vágyó Tisza Kálmán 
is és felhagyva Jerichó falainak ost
romával, kegyelemre megadta magát 
az ostromlovaknak, hogy közébük 
férkőzve kakuk módjára beüljön a 
meleg fészekbe és annak első tulajdo
nosait abból kilökje.

De Magyarország nem Amerika 
és az igények éppen oly nagyok mint

T Í R _ O S A ,
Alig virult . . .

(Emlékül Szűrt Dániel tiklóti ref. tanító urnák.)
Alig virult, h a jh ,------- már hervadia érte
A legkedvesebb . . . legszebb házi nőt ;
Nem if* örült méf élte hajnalának.
Már rideg hantok takaiják be őt.
Elvitte mélyre földi örömünket,
Néma, őrlő bút hagyva mireánk . .
Kit úgy szerettünk, méri Tevéd magadhoz 
Az ifjú hű nőt, mennyei atyánk?! .

Mint völgy ölének vigszavu daláija,
Olyan volt Ö kicsiny családja k öz t;
Most véle együtt — a szerény lakásból —
Jó lé t . . • boldogság messze költözött.
Csak egy maradt meg : „fehér koszorúja" . 
Virága búsan integet reánk . . .
Ki boldogított, mért Tevéd magadhoz 
Az ifin szép nőt, mennyei atyánk?! . . .

Kicsiny hal mocska ott a temetőben,
Növeszsz porából uj virágokat!
Bús könyeinkkel, nyári alkonyatkor, 
Megöntözzük gyakorta azokat.
Szomorú füzek hajlodozó lombja 
Borulj reája édes csendesen,
Hogy aki egykor lángolón szeretett 
Alhassék nyugton . . . bókén oda lenn! . . .

Paal Gyula.

A kiadások megtérítése.
A készpénz mellett való vásárlásnak legbiz

tosabb módja.
Ilyen czim alatt jelent meg a közel 

múlt napokban egy rendkívül érdeke, tar
talmú rüpirat. —  A riipirat szerzője Beck 
Dénes.

Amerikában, az elnökgyilkos úgy 
hiszi, hogy elég érdemet szerzett arra, 
hogy Arthur az uj elnök ötét bécsi 
követté nevezze ki, nálunk is a kor
mánypártnak nagy része azért vált ki 
belőle, mivel szegény Tisza Kálmán 
nem tudott több, két-bárom annyi mi- 
ninszteri tárczát osztogatni, mint 
mennyit a törvény megenged, mert le
járván már a vasúti és egyéb szédel
gések aranykora, betöltetvén a fő és 
legfőbb hivatalok, alig akad olykor 
eSY'eSy kisebb állomás, mely ürese
désbe jönne.

A miniszteri aspiránsok mind el
pártoltak Tiszától átmentek az elv és 
programm nélküli ellenzékhez, ott 
hagyták az egyest a sok nulla elején 
vezérnek, feltétlen engedelmességhez 
szokott vezérnek.

A Tiszapárt azonban nem csupa 
Sta.llvart-okból áll, úgy mint az úgy
nevezett mérsékelt ellenzék sem csupa 
miniszteri snagyhivatali aspiránsokból, 
— van köztük — igaz hogy csak kis- 
sebbségben — oly elem is, mely meg- 
sokallotta már a romlottság iizelmeit 
azoknak ha végét vetni nincs is elég 
erélye, még is nem nézheti a szemte
lenségek netovábbját, melyei a közel
múlt héten ismét fejét felütötte.

Magától érthető, hogy azon Vá- 
rady Gábor, kinek kiderített Uzelmeit 
az úgynevezett m a g y a r  f ü g g e t 
l en  b í r ó s á g  nem tartortotta bün- 
fenyiték alá tartozóknak, nem lett 
volna a téesői kerületben, hol mint 
egész Marmarosban az összes intelli- 
genczia a kormánytól függ és befo
lyása alatt áll, újra és újra megvá
lasztva, ha csak nem ez lett volna a 
kormányelnök akarata.

Bizony pedig a független bíróság 
jobb szolgálatot tett volna Tisza Kál
mánnak, ha tettét bűntettnek minősiti 
és a közvéleménynyel nem állítja ma
gát ellentétbe, de a kormánytól függő 
kir. ügyész is jobban tette volna, ha 
nem nyugszik meg az első biróság 
határozatában, akkor nem kellett volna 
elmondania Tisza Kálmánnak — azt 
a mit mondott. Rohonczy Gedeonnak, 
hogy „ezt rosszul tetted öcsém, ebből 
még nagy baj lesz"!

Aizony nagy baj lesz az, de csak 
reá és Stallvartjaira, ha Várady miatt

„A kiadások megtérítése" . . . ugyan
csak furcsa czim, már a hallatára szinte 
elszorul a lélekzete az embernek, de ki
váltkép az erszénynek, — oly nagyon 
meglepő. Nézzük csak mit is mond az a 
röpirat. Azt mondja, hogy üdvös volna 
behozni Magyarországon is azt az intéz
ményt, melynél fogva kiadásaink megté
rülnének — önmaguktól, mint a hogy ez 
Angliában történik. No már ha valami, 
úgy ez intézmény lenne ránk nézve leg- 
üdvösebb.

Az elsöpillanatban azt hinné az em
ber , kogy valami csudabogárral van 
dolga s az egész intézmény egy fából 
való vaskarika; pedig hát nem úgy áll, 
mert az intézmény alapos, indokolt va
lóság.

Azt mondja a röpirat, hogy van 
Angliában 1874-óta egy bölcs intéz
mény a „General Expenditure Assurance 
Corapany" — vagy „Általános Kiadáso
kat Biztositó Társaság", mely azon bol
dogító okból lett alapítva, hogy általa a 
k i s k e r e s k e d é s b e n  a k é s z p é n z f i 
z e t é s ,  vagy k é s z p é n z  m e l l e t t i  v á 
s á r l á s  behozható legyen. Ezt az által 
vélte elérhetni, hogy az e l a d ó t  r á 
b í r j a ,  hogy a készpénz melletti v e v ő 
n e k  5°/0-ot — mely Angliában ország
szerte szokásos alacsony kamatlábbnál nem 
csekély, —  elengedjen. — Ezen elenge
dés megadására annál inkáb számíthatott, 
mert abból úgy az e l a d ó n a k ,  mint a 
v e v ő n e k  annyi előnye ered, hogy azok 
egymást saját érdekükben a fent említett 
czélnak elérésében, t. i. a készpénzfizetés 
behozásában kell, hogy támogassák. Az 
e l a d ó n a k  előnyei sokfélék : a legfőbb az, 
hogy készpénz inellett árul, az által szin
tén készpénz mellett és — a mi nagyon

30—50 képviselő kilép a kormány
pártból, mert akkor majd sírva néz
het a hatalom után, mely a mérsékelt 
ellenzéki Stallvartokra lesz átine- 
nendő, s kik most fokozott erővel fúj
tatnak a felélesztett tűzre, hogy egy
hamar kíné albasson.

Egykönnyen azonban a hatal
mon levők nem engedik magukat on
nan lelöketni s mindent meg fognak 
kisérleni, hogy a kecske is jó lakjék 
a káposzta is maradjon meg.

Rohonczy Gedeon pedig jól te
szi, ha vigyáz magára, nehogy egy 
szép estve Beniczky módjára örökre el
tűnjön, ez divatosabb nálunk, mint a 
nyílt merénylet, mert közelebb érint
kezésben vannak a mi Stallvartjaink 
a nihilistákkal, mint amerikai nemes 
testvéreikkel.

A függetlenségi párt tevékenységi
programmját az „Egyetértés" „A fődolog" 
czimü czikkében következőleg vázolja: „A 
födolog elvégre is közgazdasági helyzetünk 
javitása. Minden más teendőnek fontossága 
jelentékenyen csökken, ha közgazdasági 
fel virágozásunk érdekének fontosságához 
mérjük. Hadsereg, alkotmányi jogok, fő
rendiház reformja, kodifikáczió, közmive- 
lödési érdekeink előmozdítása — mind, 
mint másodrangu kérdésok a kenyér kér
dései mellett. Hogy iparunk el no pusztul
jon, hogy mezőgazdáink tönkre ne jussa
nak ; hogy kereskedelmünk saját lábán 
megállhasson; hogy egész vidékek el ne 
néptelenedjenek, óriási területek szántat- 
lan és vetetten ne maradjanak ; hogy az 
anyagi jólét hazája legyen Magyarország, 
mint volt egykor s mint kellene lenni 
okos törvényhozás és becsületes kormány
zat mellett; hogy az anyagi jólét alapján 
megtisztuljanak s megerősödjenek a köz
erkölcsök ; hogy közügyekért buzgó s ho
nát önzetlenül istápoló legyen a közpálya 
fórfia s ne szoruljon arra hogy a közü
gyét fejős tehenének, az oltárt terített 
asztalának, a hazát senki vagyonának te
kintse : ime elvégre is ez a födolog. Mi 
nagy politikai eszményeinket fel nem ad
juk. Allamjogi és közgazdasági téren 
egyaránt követeljük a függetlenséget s az 
állami intézmények terén a szabadságot. 
Mert szent meggyőződésünk, hogy ez 
az ut az, mely biztosan elvezet az 
anyagi és szellemi jóléthez s e jól
lét az, mely anyagi és erkölcsi hatalmá
nak fundamentuma. De mig czélunkat 
érjü k : addig idő fog még eltelni. Mig az 
utunkban álló akadályokat parlamentben, 
fejedelmi udvarnál, Ausztriában s a rövid 
olmék makacsságában félre háríthatjuk: 
addig nagy küzdelem áll előttünk s a

természetes — sokkal olcsóbban vásárol
hat. Már ebben positiv haszna van, mely 
még nagyobb lesz az által, hogy azt min
den egyes készpénzmelletti eladásnál léte
sítette.

A készpénz melletti eladásnál, bizto
sítva van a hitelre történt eladásokból 
rendesen eredő veszteségek ellen. — To
vábbá azon nagy előnyben részesül, hogy 
a társulat hirdetményeiben szerepel, mi 
által ismertebbé lesz, mint a manapság 
költséges, de olkorülhetlenül szükséges 
hirdetések által.

A vevő ,  vagy f o g y a s z t ó  előnye 
pedig az, hogy készpénz melletti vásárlása 
által, kilátást nyer, a mindennapi szükség
letre kiadott összegeket, bizonyos idő le
telte után megint — e g é s z e n  — v i s z -  
s z a k a p n i ,  mi által ama kiadások nem 
elveszetteknek, hanem csak idöközleg k i
adottaknak tekinthetők. — Ezt úgy teszi 
az „Expenditure Assurance" lehetővé, 
hogy az eladó által adandó 5°/0-nyi elen
gedést előre gyűjti, és a fogyasztó részére 
mindaddig kamatoztatja, mig az hússzor 
annyi lesz, vagy az 5%-nak megfelelő 
töke összegé válik.

Az eljárás maga, vagy az 5°/0-nyi 
elengedés gyűjtésének módja igen egy
szerű.

Az „Expediture Assurance" arra igye
kezvén, hogy a fogyasztó a lehető legki
sebb kiadott összegét is ismét értékesít
hesse, elad a társaság czóljaihoz hozzá
járuló kereskndÖnck, gyárosnak, vagy kis 
iparosnak — mely hozzájárulás csak azon 
nyilatkozatot követeli, hogy az illető a 
készpénz melletti vasáriásnak 5%  ot elen
gedni hajlandó — j e g y e k e t  — hat Fil
lérnél kezdve őt font Sterlingig, melyeket

nagy küzdelem esetleg sok időt vesz 
igénybe. De addig a közgazdasági hely- 
zett javítását kell sürgetnünk szakadatla
nul. S a függetlenségi párt működésének 
főrésze a parlamentben a közgazdasági 
kérdések megoldására irányul. Hézagos 
lesz ugyan a megoldás, mert a mai rend
szer alapján teljes nem lehet, de a párt 
követelni fogja e téren mind azt, a mi 
komoly elszántsággal elérhető.

Az országgyűlési függetlenségi- 
párt a kettős kerületek kérdésevei foglalko
zott. A baksai és pinczehelyi kerületek feletti 
végleges határozat elhalasztatott. Eötvös Ká
roly a nagykörösi kerületet tartja meg a párt 
határozata szőrint b igy a dunavecsei ke
rület üresedik meg. Csanády Sándor a 
karczagi és félegyházi kerületek közül 
a félegyházi megtartására hivatik fel s 
igy a karczagi kerületben lesz uj válasz
tás. Az erdélyi kettős kerületekre nézve 
az ottani végrehajtó bizottság intézkedett. 
Szókelyudvarhelyen Ugrón Gábor lemon
dott s ott Orbán Balázs ajánltatik s Ug
rón Kolozsvárt tartja meg. Bartha Miklós 
Kolozsváréi lemondva, Szilágysomlyót tar- 
tandja s igy ezáltal Kolozsvár egyik ke
rülete megüresül. Bartha Miklós azonban 
kérte a pártot, hogy ezen határozata ne
hány napig ne legyen kötelező, felkéret
vén előbb a kolozsvári párt, hogy bele
nyugvását adja a párt határozatához. — 
Apponyi Albert gróf a csabai képviselő
ségről leköszönt és kijelentette, hogy a jász
berényi mandátumot fogadja el. — A fe
lirati javaslatot a kormánypárt részéről 
Jókai Mór, a mérsékelt ellenzék részéről 
Grünvald Béla s a szélsőbal részéről Helfy 
Ignácz fogja megírni. A függetlenségi párt 
felirati javaslatában, a katonai dolgokat 
érintő rész különösen terjedelmes lesz és 
főpontot képez.

A Göczcl-Lendl ügy elintézése.
Félhivatalosan jelentik a következőket: 
Mint a legillotékesebb oldalról értesültünk, 
az ismeretes Göczel-Lendl ügy most már 
az utóbb nevezettre is befejezést nyert. A 
Göczel István volt hadnagy ellen keresz- 
tülvit becsületbirósági vizsgálat folyamá
ban kiderített tényállás alapján, murgthali 
lovag Lendl Vilmos százados eljárását 
első sorban a katonai fegyelem álláspont
járól kellett kifogásolni, s egyebekben azt 
a kérdést, hogy a nevezett meghagyas- 
sék-e tiszti állásában vagy nem, az ille
tékes katonatiszti becsületbirósághoz kel
lett megvizsgálás és eldöntés végett uta
sítani. — Lendl százados ennélfogva poli
tikai kérdéseknek nyilvános helyen való 
ép oly tiltott mint szenvedélyes és kihívó 
szellőztetéséért, fegyelmi utón a legszigo
rúbban megfenyittetett s miután a tiszti 
rangról való, időközben maga Lendl által 
kért lemondás, mint a védtörvényben alap
pal biró, nem volt megtagadható, a tiszti 
becsületbiróság ehez képest fölösleges el
járásnak és határozathozatalának, az e

ezek a fogyasztónak minden készpénz 
melletti vásárlás alkalmával az elengedés 
fejében felszólítás nélkül kiszolgáltatnak. 
Ezen j e g y e k  azonban nem az 5%-os 
elengedés, hanem az egész kiadott összeg 
értékét képviselik, azaz, ha egy font ster
lingért vettünk árukat, akkor nem egy 
shillingért, mely az 5%-os elengedésnek 
megfelelne, kapunk j e g y e k e t ,  hanem 
ogy egész font sterling erejéig; mert any- 
nyit költöttünk és a n n y i t  ke l l ,  h o g y  
i s m é t  v i s s z a k a p j u n k .

Ha a fogyasztónak ilyen jegyek egy 
font sterling vagy ötven forintra menő 
összegéig összegyűltek, úgy azokat a tár
saságnál egy hasonértékü kötvényre be
cserélheti.

A visszaváltás kisorsolás utján min
den évben kétszer történik. Ha valamely 
fogyasztó kötvényeivel a kisorsoltságig 
várni nem akar, úgy azokra 00% erejéig 
a társaságnál előleget nyerhet, vagy azo
kat a társaságnak el is adhatja.

Oh boldog Anglia!
Ezen „kiadásokat biztositó" intéz

mény megalapítása Magyarországon sem 
volna ópenséggel lehetetlen, sőt azon sok, 
rendkívül üdvös előnyénél fogva, melyet 
nyújtani képes, — nagyon is kívánatos 
volna.

A hol ily intézmény létesül, ott biz
tosítva vannak a fogyasztók minden ol- 
dalroli csalásoktól, melyek nálunk egymást 
érik kifogyhatatlanul. Nem akarunk mé
lyebben a dolog lényegébe behatolni, ha
nem csak egy mindennapi körülményt 
hozzunk fel a nálunk uralkodó csalások 
neméből, mely a fentnevezett intézmény 
által szintén teljesen megszűnnék. A cse
léd bevásélja a napiszükségleteket ott a

tekintetben fenálló szabályok értelmében 
el kellett maradnia.

Z á r t városok  a lak ítá sa . A pénz
ügyminisztériumban jelenleg több nagyobb 
helynek zárt várossá leendő átalakítását 
készítik elő. Erről az aradi kereskedelmi 
és iparkamara értesülvén, lépéseket kívánt 
idejekorán tenni az ellen, hogy Arad is 
fogyasztási adózárvonallal vétessék körül. 
A kamara, az anwli kereskedelmi testület 
és az ottani Llyod-társulat közös küldött
sége legközelebb fogadtatott ez ügyben a 
pénzügyminiszter által. — A küldöttség 
tanácsolta a nevezett testületek aggodalmait 
az iránt, hogy a fogyasztási adók besze
dése végett felállítandó zárvonal Arad for
galmának tetemes kárára lesz, mert e vá
ros vegyes lakossággal bir, továbbá mert 
összeköttetései is oly természetűek, hogy 
azok a fogyasztási zárvonallal járó zak
latásokat nem bírják meg. Szapáry Gyula 
gróf pénzügyminiszter válaszolja, hogy 
sajnálja, hogy a dolgot oda juttatták a 
városok, hogy a törvényben nyert felha
talmazásával a fogyasztási adók sikere
sebb behajtása végett élni kénytelen, de 
az adókötelesek részéröl nem támogattat- 
ván kellőleg a zárt városok szaporítása 
mulhatlaflul szükségessé vált. Nem tart 
a vidéki városok forgalmának károsításá
tól, ennek következtében, mert a zárt 
városi kezelés, a hol az eddig alkalmaz
tatott, nem bizonyult arra nézve hátrá
nyosnak. Erre a küldöttség tagjai a mi
niszteriek bomutattatván, egyenként kérték 
öt, hogy a tervezett és most már végleg 
elhatározott intézkedések alkalmazásánál 
a lehető kímélettel járjon el s különösen 
a hús- és borfogyasztási adó kezelésénél a 
szarvasmarha-forgalomra, illetőleg a bor
kereskedésre tekintettel legyen, különben 
könnyen megtörténhetik, hogy a kincstár 
saját jövedelmének szaporithatása nélkül 
azou forgalmat, melyből Arad városa él 
cs adóját fizeti, nagyrészben tönkre lógja 
tenni. A pénzügyminiszter megígérte, hogy 
a legközelebb elrendelt intézkedések vég 
rehajtásánál ezen szempontot figyelembe 
fogja venni. (Hogy zárt városok alakítása 
lesz a kettőzött fogyasztási adók behoza
talának következménye, azt annak idején 
a törvény tárgyalásakor jó előre megjó
soltuk.)

Az országgyűlési függetlenségi 
kör megválasztotta a kör tisztviselőit. — 
Elnök szavazattöbbséggel Mocsáry Lajos, 
miután Irányi Dániel, ki e tiszteségre 
közfelkiáltással jelöltetett ki, Fornszek 
Sándor által kijelentette, hogy nem fo
gadja el; — aleluökök Lükö Géza és 
Náray Imre szavazattöbbséggel; — jegy' 
zökké Györffi Géza, Bölönyi Sándor és 
Madarász Jenő ; — gazda Duka Ferencz. 
— Ezek után László Imre korelnök á t
adta az elnöki széket Mocsári Lajosnak, 
a ki tiszttársai nevében is megköszönte a 
bennük helyezett bizalmat, s a független

ből akarja és a pénzzel tetszése szerint 
számol be, egy szóval mondva: csal. Ha 
a „kiadást biztositó" intézmény életbe lép, 
az esetben vége a csalásnak; mert ugyan 
annyi j e g y e t  kell visszakapnunk, mint 
a mennyi pénzt forgalomba tettünk.

Az üdvös intézmény megallapitása sok 
társadalmi bajt szüntetne meg a az erköl
csök javulására lényegesen hatna be.

Ezen intézmény, mely nálunk „Ela
dásokat megtérítő T ársaság inak  neveztet 
nék, egy már fenálló biztosító-társaság ál
tal alapittatnék meg, mely azonban feltét
len bizalomnak örvend.

Mert bizalom, megint bizalom és har
madszor is bizalom legyen u megalapítás
nál az alapelv.

A társulatnak feladatához tartoznék 
lényegét és értékét ezen intézménynek 
népszerű röpiratokban lehetőleg terjeszteni, 
hogy szellemének utat nyisson. Lehetővé 
kellene tenni az intézmény használatát a 
legkisebb fogyasztónak is és azért jegye
ket már 10 krtól kezdve kiadni.

Minden ogy év folyamában kiadott 
kötvény egy sorszámot képezne, melyből 
minden évben kétszer sorsolás történnék, 
úgy hogy 75 óv leteltével egy-egy sor
számnak valamennyi kötvénye kihúzatnék.

Már most úgy hisszük mindenki 
megértette a röpirat érdekességét, mely a 
csodálatosnak látszó s a maga lényegében 
mégis csaknem egészen egyszerű intéz
ményt ismerteti, fejtegeti, ajánlja, — és 
hisszük, hogy nem találkozik eladó, vagy 
vevő, ki őszinte lélekkel ne kívánná hogy 
„A k i a d á s o k a t  B i z t o s í t ó  t á r s u  
l a t "  Magyarországon minél hamarabb 
megalapulhasson.



ségi kört megfakultnak nyilvánította. — 
Majd a képviselöház tisztikara jelöltetett 
ki, és pedig elnökké László Imre, első al- 
elnökké Ugrón Gábor, második alelnökké 
Lükö Géza. — A javaslatba hozott há
rom jegyző Duka, Szederkényi és Med- 
nyánszky közül Duka Ferencz ajánltatott 
titkos szavazat utján szavazattöbbséggel, 
háznagygyá Szalay Imre jelöltetett ki.

Országgyűlés.
A képviselőház szeptember 29-iki 

ülése igen izgatott volt; Rohonczy botrá
nyos ügyét fölemlítette és tárgyaltatni kí
vánta. Kohonczy közvetlen a párbaj szín 
helyéröl érkezett az országházba s nagy 
feihevüléssel kezdett a beszédhez. Úgy 
mond Váradyról nem is akar szólni, mint 
hogy Várady meghalt ember volt két év 
előtt, s ö meghalt előtte ma is, hanem 
igen is szólni kíván a párbaj utójátékáról. 
Nagy zaj támadt az országházban; mint 
nem a ház elé való tárgyat, kívánták el
hallgattatni. Rohonczy mindazonáltal be
szélt. És pedig elővéve azon iratot me
lyet a párbaj után Ivánka neki átnyújtott 
azt felolvastatni kérte és az azon aláirott 
tűzoltók befogatását kívánta elrendeltetni. 
Tisza Kálmán miniszterelnök felszólalása 
után, miszerint kérte, hogy a napirendre 
térjenek át, mellőzve lön a Rohonczy 
ügy. Tisza azt mondá, hogy Rohonczy 
ügyét vigye zárt gyűlés elé, ha a ház 
már megalakult és ha huszad magával 
kéri azt; következtek az osztályozások.

Október hó 1-én tartott ülésben az 
osztályok előadói adtak be jelentéseket.

Okt. hó 3-án megtörtént a ház vég
leges megalakulása. Elnökké: Péchy Ta
más választatott meg, ki 205 szavazatot 
nyert, a függetlenségi párt jelöltjének 
László Imrének 66 szavazata ellenében. 
Alelnökökül: Kemény János báró 191 és 
Szontagh Pál 171 szavazattal választattak 
meg. Háznagy ismét Kovách László lön 
163 szavazattal Szalay Imre 34 szavazata 
ellen. Jegyzőkké: Baross Gábor, Tábid 
Antal, Rakovszky István, Péchy Jenő, 
Duka Ferencz és Beöthy Andor lettek 
megválasztva. Korolnök megköszönte a 
támogatást, melyben ötét és a körjegyző
ket részesítették, s átadta az elnöki szé
ket Péchy Tamásnak, ki azt tetszéssel 
fogadott beszéddel foglalta el. Elhatároz
tatott, hogy hány tag választassák a ház 
bizottságaiba s maga a választás a legkö
zelebbi szerdán tartandó ülésben fog meg- 
ejtetni. Az ülés 3 órakor véget ért.

Október 5-én a képviselöház ülésében 
megalakította az osztályokat s szavazott 
a bizottságokra. Az okt. 6-iki ülés napi
rendjére tűzetett a felirati bizottság tag
jainak megválasztása, a jogügyi- és az 
összeférhetlenségi bizottságok tagjainak 
felesketése.

Tuniszban megkezdették a francziák 
az előnyomulást az arab lázadók ellen, 
különösen a szentnek nevezett Kairvan 
megerősített muzulmán város van kisze
melve az ostromra, hol azonban fanatikus 
ellentállást várhatni, a csapatszállások 
Francziaországból folyton tartanak. 
Marokkó határán is két hadoszlopot Állí
tanak a francziák, nehogy a visszaszori 
tott arabok Marokkóba menekülhessenek.

A franczia uj kamarát okt. 28-ra 
hívja össze az elnök, az uj német biro
dalmi gyűlés pedig november vége felé 
kezdi meg ülését, mik nem nagy ered 
ménnyel kecsegtetik Bismarck herczeget 
közgazdasági terveire vonatkozólag, külö
nösen a dohány egyedáruság behozatala 
igen nagy ellenzésre fog találni.

Szeptember hó 25-ig a® olasz kor
mány az uj olasz kölcsönből 110 millió 
lírát vett föl aranyban. A római pénzve 
röintézet most naponkint 800.000 lira ér
tékben ver ki aranypénzt.

Belgrádból jelentik a berlini tőzsde 
lapnak, hogy két angol társaság tett aján 
latot a szerb kormánynak szerb nemzeti 
bank felállítása tárgyában. Az ügy a skup 
stina legközelebbi ülésszakában szőnyegre 
fog kerülni s akkor végleges elintézést 
is nyer.

Bécsben is megindult az antiszemita 
mozgalom, ott egy igen látogatott raetiu- 
get tartottak Harrach gr. elnöklete allatt, 
a mozgalmat most szervezik.

A Rohonczy-Várady ügy.

Külföldi hírek.
Az egyiptomi válság alkalmából le

velet közöl a „Times11 egyik tudósítójától, 
a ki most tért vissza keletről. A tudósító 
az általa szerzett tapasztalatok alapján 
azt írja, hogy Ausztria-Magyarország ipar
kodik megszerezni Szalonikit és Prevezát 
és hogy ezeket a kikötőket, továbbá Epi- 
rust és Maczedoniát meg is fogja kapni. 
Akkor osztrák-magyar ellenőrzés alá ke
rül Görögország és a görög elem csak 
abban az esetben remélheti az egyesülést, 
ha elismerik ezt a protektorátust. Ezt a 
megoldást pártolni kell; Ausztria-Magyar- 
országnak fontosabb érdekei vannak a 
Földközi tenger keleti partjain mint bár
melyik más hatalomnak Anglián kívül. 
Ha eldől Konstantinápoly sorsa, Ausztria- 
Magyarország békésen megszállja az Aegei 
tenger északi partját, ha tapintatosan 
járva el biztosítékokat fog adni a görö
göknek nemzeti létük védelmére. A tudó
sító elég ok alapján erősen állítja, hogy 
e czél mellett hatalmas befolyás működik 
már most is. Angliára nézve csak ez a 
megoldás lehetséges: Egyiptomnak kizá
rólag Anglia ellenőrzése alá helyezése és 
a török elemnek kiűzése. A török biroda
lom minden pillanatban összerogyhat; 
Anglia ezt nyugodtan nézheti, ha bizto
sította magának Egyiptomot.

Az osztrák félhivatalos lapok nagyon 
siettek a „Times4* ezen tudósítását meg- 
czáfolni, valószínűleg nem áll érdekében a 
három császári nagyhatalomnak, hogy a 
szövetség ez alapja idöelött megállapított 
ténynek tekintessék, sőt inkább jobb sze
rették volna titokban maradását, ezen 
czáfolatok daczára a „Times4* berlini le
velezője a legjobb forrásból jelenti, hogy 
Bismarck herczeg teljesen óhajtja e né
zeteket s fökép az angol egyiptomi poli
tika realizálását tartja helyesnek, a mi 
nagyon valószinü, mert ez által Franczia- 
ország hadiereje alighanem teljes elfog
laltságot nem kapna. —  Bismark egyéb
ként már a berlini kongresszus alatt k i
jelentette, hogy a Balkán félsziget jövője 
Oroszország és Ausztria-Magyarországé; 
nincs érdékében e két hatalom bármelyi
kének a Duna és Bosporus közti megszi
lárdítását ellenezni, ha Angliának Egyip
tomban a fölény biztosittatik.

A félhivatalos lapok még folyvást 
czáfolják a két vagy három császár ta 
lálkozásának hírét, mely azonban egészen 
alapos csak ideje és helye iránt képesek 
a közönséget tévedésbe hozni, mert egy
szerre több ponton is tétetnek elöintézke- 
dések, mik magas vendégek látogatására 
utalnak.

Egész Budapest, de legkivált a poli
tikai köröket nagy izgatottságba hozta a 
Rohonczy-Várady ügy.

A képviselöház múlt hétfői első ülé
sén Rohonczy Gedeon és Várady Gábor 
képviselők közt végbe ment és nagy zajt 
keltő jelenetek következményei szept. 
29-én játszattak le a párbaj terén s i 
képviselöházban.

Mint említettük Várady Gábor elég 
tételt kért Rohonczy Gedeontól, ki annak 
megadására azonnal késznek nyilatkozott. 
A pisztoly párbaj a régi versenytér fái 
közt szept. 29-én ment végbe. Csak Vá
rady lőtt és lövése nem talált A párbaj 
lefolyásáról a következő tudósítás van.

A Várady-Rohonczy párbajüg) a régi 
versenytéren szept. 29-én reggel félki- 
lenczkor ment végbe. Első a helyszínén 
Várady volt, ki segéde Komjáthy Béla 
kíséretében kocsin már nyolez órakor meg
érkezett. Utánna érkezett Rohonczy, Örö
mön Dezső segéde társaságában. A követ
kező kocsiban dr. Luraniczer egyetemi 
tanár Ivánka Imrével és az utolsóban dr. 
Antal Géza, Kemény Kálmán báróval jöt
tek. Minthogy a kibékitós sikertelensége 
konstatálva volt, mindnyájan a közeli sű
rűbe mentek, hol Ivánka Imre segédtársai 
nevében szabatosan és határozottan meg 
jelölte a pisztolypárbaj feltételeit, i 
a feltételek következők : A távolság 
20 lépés, a barriere 10, a lövésre egy 
pereznyi idő van; a ki lőtt, az azon a 
helyen, a honnan lőtt, megáll; a másik 
fél meg közeledhetik hozzá a barriérig. 
Mindkét félnek joga van a barriérig öt-öt 
lépést avanzsirozni.

Ivánka azután kijelentette, hogy egy — 
kettő — három jeladással fogja jelezni a 
párbaj kezdetét, azután jelezni fogja a 
15—30, 45 és 60 másodperczeket, s ekkor 
kimondja: vége, — mire többször lőni 
nem szabad.

A helyekre nézve sors utján történt 
határozat. Megállapittatott, hogy a ki a 
két fehér kendön lévő göböt húzza, annak 
a helye megvan jelölve, míg a másik fél 
a vele szemben lévő helyet foglalja el.

A kendöhuzás megtörténvén, a göb- 
bel jelzett kendőt Rohonczy kapta. Erre 
a felek levetették felsökabátjokat s elfog
lalták megálapitott helyöket. Ivánka órá
ját nézve kiáltá: Egy — kettő — három 
— lehet! Ezután Rohonczy öt lépéssel 
előre haladt, mig Várady helyén maradt 
mindvégig s igy a távolság 15 lépést tett. 
Kevéssel ezután Várady azt kérdó: Hány 
másodpercz van még hátra ? Ivánka: Kettő. 
Erre Várady lőtt, de golyója nem talált. 
Közvetlenül a lövés után Ivánka azt ki
áltá: Vége!

Ezzel a párbaj befejeztetett. Rohonczy 
nem lőtte ki golyóját, hanem a pisztolyt 
Várady elé dobta és szótlanul, köszönés 
nélkül s a nélkül, hogy mint párbajnál 
szokás, ellenfelének kezét nyújtaná, tá
vozni akart. Ivánka ezután következő 
szavakat intézte Rohonczyhoz: „Kérlek 
Gida, ne siess, még van valami számodra 
átadni valóm4*, s az iratot átnyújtva hoz- 
zátevé: „Ez téged igen fog érdekelni**.. 
—Rohonczynak egy levelet adott át, mely 
a következőket tartalmazta:

Erklarung. Ich Endesgefertigter erk- 
lárc hiemit, dass Ich den im Jalire 1879 
bei dér Szegediner Wassergefahr als Re- 
gierungseommisár entsendeten H. G. v. 
Rohonczy georfeigt habé und stehe für 
diese raeine Aussage Wann immer für 
Jedermann ein.

Budapest, 28. szept. 1881. Stengi 
József, Szcerbovszky Sándor.

Rohonczy e levelet átvevén, a kocsiba 
ugrott, a kocsi elindult, s csak akkor nyitá 
fel Rohonczy a levelet. A mint olvasta, 
kiugrott a kocsiból, halálsápadt lön s a 
legszenvedélyesb harag kitörésével kiáltott 
fel: „Ezek a szegedi tűzoltók! Az embe
rek, kiket bezáratni kellett volna! Ez ha
zugság, gyalázat!**

A segédek közbevetették magukat, s

mindnyájan a legnagyobb felindulás között 
hajtattak a városba, hol villámgyorsaság
gal terjedt el a történtek hiro, s az is 
hirlett hogy Rohonczy ez ügyben fel fog 
szólalni.

S igy is történt. A mint a korelnök 
a képviselöház ülését megnyitá s a jegy
zőkönyv hitelesíttetett, felszólalt Rohonczy 
Gedeon s elmondta a képviselöház nagy 
zajongása között, hogy mint járt a sze
gedi árvízveszély alkalmával, hogy holmi 
haszontalan tűzoltókkal minő affairje volt, 
melyet most ellenségei fel akarnak ellene 
használni.

Beszéltek Ivánka, Ugrón, Tisza s is
mételve Rohonczy, mindig óriási zaj közt, 
mig végre a ház napirendre tért.

A kínos incidens tárgyalása a házban 
ezúttal véget ért, de előreláthatólag még 
sokféle következménynyel fog bírni. A mi 
a dolog személyi részét illeti, valószínű, 
hogy a párbajok egész sorozatára fognak 
alkalmat adni. És pedig egyrészt Várady 
segédei provokálják Rohonczyt, másrészt 
Rohonczy Ivánkát Az ügygyei foglalkozni 
fog a képviselőház zárt ülésben és fog
lalkozni fog azzal a kormánypárti klub 
a kormánypárt általában nagyon restell! 
hogy az ö körében történt botrányuyal 
vette kezdetét. A minek szintén meg van 
a bibije.

S ik lós, 1881. október 3.

Tehát mégis m ozog...
Az Antal dynástia tehát mégis mozog 

újra veregeti kitépett szárnyait s prébál 
gatja kiköszörülni elzüllött tekintélyét ko 
pott tekintélyű mameluk csatlósaival ismét 
Bzorencsét akar próbálni, s a siklósi „füg
getlenségi párttal, eddig vallott kudar- 
czai betetőzése végett még egyszer 
sorompóba lépni. — Nem hiszi s nem 
képzelheti el, hogy a választókerület 
érzetes és nem szolgalelkü polgárai any 
nyira elfordultak tőle, hogy többet 
mondják, bogy úgy ő róla, valamint 
drágalátos dr. öcscséről többé tudni sem 
akarnának. — Mert bát csatlósaival be' 
adatta a petitiót a siklósi választás meg
semmisítése végett.

S úgy halljuk, hogy a nemes had, 
saját pártjából választott és kinevezett 
elvhü mameluk elnök eljárását gáncsolja, 
_ eljárása állítólagos szabálytalansága 
miatt akarják Hollósy Károly megválasz 
tilsának megsemmisitését kierőszakolni.

Feltéve tehát, de meg mén engedve, 
habár fordulna is elő az elnöklő pl 
eljárásában valami szabálytalanság: azt 
már csak még sem foghatják rá érdemes, 
mameluk folyamodó párthívei, bogy Hol- 
lósi Károly javára részrehajlással já rt el 
és az uralkodó Antal dynasztiájának dol
gozott. — S ha talán kormánypárti hit
buzgalmában, legjobb belátása ellenére, 
követett el alaki szabálytalanságot, ugyan 
kérdezem, mit tehetünk mi arról, hogy 
megye ügyeit intéző koripfeusok, oly vá
lasztási elnököt neveztek ki, a  választás 
vezetésére, a ki nem olvasta a törvényt, 
és nem tudja betölteni hivatását, és igy 
kompromitálja a kormánypártot 1

De talán nem is ez a föbaj, hogy az 
elnök hibásan já rt volna el, hanem inkább 

hogy az Antalok émelygős gyomra 
nem tudja megemészteni a 388 szavazat- 
többség által gyúrt kemény gombóczot.

Mert hiszen K. A. kálomista mame
luk páter ezelőtt 3 vagy hat évvel sem 
volt okosabb mint most, és nem szerkesz 
tette törvényesebb alakban a választási 
jegyzőkönyveket akkor sem, midén 1875 

1878-ban Antal Gyulának szólt 
glória a prédikátor elnök ajkairól, hogy 
az országházi szavazógép fogának átad 
háttá a mandátumot. — S nem volt oko
sabb a páter akkor sem midőn nagy haj- 
longások között igy szólott a választások 
befejeztével a dr. mamelukhoz:

„Lelkem mélyéből örvendek, hogy 
engem ért azon rendkívüli szerencse, hogy

v .i _ i i__ áA.S alnnlz mnat m ár mámul -mint választási elnök, most már másod 
szór lehetők szerencsés és 
sebb, nagyságodnak a maha— ha mahá
mandátumot átadhatni: (most megjegy
zendő, hogy az óriási öröm és hazafiui 
nagymérvű lelkesedés miatt szava akadott.)

Nem ám, nem volt akkor sem oko
sabb mint most, midőn Hollósy Károly 
proklamálására kellett neki szerkeszteni 
és aláírni a jegyzőkönyvet és azért ak
kor mégis minden jó volt. De mi azt 
hisszük, hogy ezúttal az országos kópvi- 
selöház igazoló bizottságának majd lesz 
annyi esze, mint volt azelőtt 3 és 6 évvel, 
midőn a teljesen törvényes kifogás alá 
eső Antal Gyulát igazolta — s most iga
zolni fogja Hollósy Károlyt is, kinek leg- 

agyobb bűne pártjával együtt az, hogy 
kamattant4* nagy hírnévre emelő „Antal 

Gyulát** a nyeregből kivetette, és az egye
temi segédtanárság kikunyerálása végett 
princzipálisához, a miniszterelnökhöz uta
sította.

Egyébként mi nem féltjük az ügyet; 
mert meg vagyunk győződve, hogy Hol
lósy Károly igazolva lesz, s ha nem! új
ból óriási szótöbbséggel választjuk meg.

Éljen „Hollósy Károly4* képviselőnk.
Nagy Sándor.

_  Schvell Antal —  özv. Tokonauer 
Júlia ellen ingatlan átíratására leendő kö- 
teleztetés iránt.

Előadandó büntető ügyek: 
Október 11. Bodis Mihály ellen su 

lyos testisértés miatt. Lafferthon Já 
nos és társa ellen súlyos testi sértés miatt 
vádolva. — Lörincz Antal ellen hatóság 
elleni erőszak bűntettével vádolva.

Október 12. Kis Márton István ellen 
hatósági közegnek tettleges bántalmazásá
val vádolva. — Ocsenás Mátyásné ellen 
súlyos testi sértés mi itt vádolva. — Bi 
schof Ferencz ellen súlyos testi sértés 
miatt.

Oktéber 14. Mayer András és társa 
ellen lopással vádolva.

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek:

— Pertl Antal — Franki Mór ellen 
411 frt és jár. iránt.

— Pavlik Lipót — Ehmann Teréz 
ellen házassági kötelék felbontása iránt.

Különfélék.
— Bar anyamegye tih'vényhatósága 

f. évi október 10-én hivatott össze köz
gyűlésre, melynek tárgya lesz az 1882-ik 
évi költségvetés. — Napjainkban, midőn 
a megyék nem külön megyei adóból fede
zik kiadásaikat, hanem együttesen egyik 
a másik rovására, a költségvetés megálla 
pitásánál a megyében a takarékossági 
szempont egészen elesik, azt a kormány 
képviseli, mely azonban nem ismerve 
viszonyokat csak a felterjesztések lamen- 
taczióit veszi figyelembe. — A költségve
tés tárgyalása ennél fogva sem népes sem 
érdekes bizottsági ülést nem igór, sebté
ben fog lemorzsoltatok — A tervezet 
múlt évi költségelőirányzattól tetemesen 
csak a IV. kiadási tételnél tér el, a meny
nyiben a közbiztonsági személyzet részére 
dolmányok és köpenyek is beszerzendők, 
noha csak minden 3- vagy 4-ik évben 
járna ez, úgy látszik, hogy a mos 
tani kelmék nem állják ki a minisztérium 
által reájuk diktált tartósságot, hanem 
megrendelt idő előtt is indulnak foszlásnak.

— A költségelőirányzat összesítése kö
vetkező : Kiadások összesítése. Tiszti fize 
tések 1881. évre engedélyeztetett 51050 
frt, 1882. évre inditványoztatott 51050 frt. 
Tiszti lakbérátalány 1881. évre enge" 
lyeztetett 3950 frt, 1882. évre inditvá
nyoztatott 3950 frt. Közbiztonsági sze
mélyzet fizetése 1881. évre engedélyezte 
tett 24012 frt, 1882. évre indítványoz 
tatott 24012 frt. Közbiztonsági személyzet 
mellékjárulékai 1881. évre engedélyezte
tett 5929 frt 93 kr, inditványoztatott 1882. 
évre 9908 frt. 63 kr. Pandurlaktanyák 
bérlete 1881. évre engedélyeztetett 640 
frt, 1882. évre inditványoztatott 640 frt. 
Irodai szükségletekre 1881. évre engedé 
lyeztetett 5209 frt, 1882. évre inditvá
nyoztatott 5251 frt. Útiköltségek és napi
dijakra 1881. évre engedélyeztetett 600 
irt, 1882. évre inditványoztatott 600 frt. 
Megyei épületek fentartása 1881. évre 
1295 frt, 1881. évre inditványoztatott 
1295 frt. Egyéb rendszeresített kiadások
1881. évre engedélyeztetett 1585 frt, 1881. 
évre inditványoztatott 1585 frt. Előre nem 
látható költségek 1881. évre engedélyez
tetett 500 frt, 1882. évre inditványozta
tott 500 frt. Kiadások főösszege 1881. 
évre engedélyeztetett 94770 frt 93 kr,
1882. évre inditványoztatott 98791 frt 
63 kr. Fedezetek összesítése. Megyei fek- 
vöjavak bérletéből 1881. évre engedélyez
tetett 100 frt, 1882. évre inditványoztatott 
100 frt. Tökepénzek kamataiból 1881. 
évre engedélyeztetett 247 frt 77 kr, 1882. 
évre inditványoztatott 247 frt 77 kr. 
Egyéb jövedelmekből 1881. évre engedé
lyeztetett 1750 frt, 1882. évre inditvá
nyoztatott 1200 f r t  Fedezetek főösszege
1881. évre engedélyeztetett 2097 frt 77 kr,
1882. évre inditványoztatott 1517 frt 77 
kr. A kiadások főösszege 1881. évre en 
gedólyeztetett 94770 frt 93 kr, 1882. évre 
inditványoztatott 98791 frt 63 kr. Mutatko
zik szükséglet 1881. évre engedélyeztetett 
92673 frt 16 kr, 1882. évre inditványoz
tatott 97273 frt 86 kr.

— Kossuth köriből — Írja az „Egyet
értés“ — a közelmúlt napokban számos 
laptársunk tálalt fel olvasóinak mindenféle 
híreket, melyek azonban —  mint egy ok
tóber elsei turini levélből látjuk — leg
nagyobb részben a nevetségig valótlanok, 
vagy épen bosszantók. Mindenek ellőtt az 
nem áll, s ezt a  legmélyebb sajnálattal 
halljuk, hogy nagy hazánkfia jó egész 

ben van. Már hetek óta erős köhögés
ben, mértékfölötti álmatlanságban s ennek 
következményeiben szenved. — Hozzájá
rul ehhez, hogy munkája befejezésével 
roppantul siet, naponta 10— 12 órát is 
dolgozik s e miatt olykor napokig sem 
mozdul ki házából egy kis sétára a mi 
pedig nála a régi megszokás folytán első
rendű életszükség. — Egy budapesti hír
lap még azt a kifundált mesét sem átal- 
lotta lenyomtatni, hogy nemrég a turini 
protestáns temetőben Kossuth és fiai jelen
létében leleplezték Ihász ezredesnek mell
szobrát, melyhez a rajzot ifj. Kossuth La
jos készítette. Ebből annyi igaz, hogy még 

nyár folytán építettek az Ihász ezredes 
sírja fölé szép emléket; de ennek semmi
féle leleplezése nem történt, azon tehát 
meg nem jelent senki, legkevésbé Kos
suth, ki soha temetőbe nem já r  s még 
soha neje sírját sem látogatta meg. Mell
szoborról szó sincs, s ha volna is, ahhoz 
tervrajzot (ennyit tudhatna laptársunk) 
nem szokás adni, s ifj. Kossuth Lajos 
bizonyára nem adott. Ő igen kitűnő mér

nök, kinek tehetségét a montecenisi 
számos építménye dicséri, ki az Alta It*. 
|iánál most is 7000 hivatalnok és műnk*, 
fölött áll, de művészi velleitások épen nem 
bántják. A síremléket igenis ö tervezte 
Ferencz báttya társaságában; attyuk pedig 
a következő felírást véssette rá:

PÁRATLAN HŰSÉGŰ BARÁTJA 
A

SZÁMKIVETÉS KESERVEIBEN 
32 ÉVEN ÁT

TÁNTORITHATLAN OSZTÁLYOSA 
A

MAGYAR SZABADSÁGHARCZ 
EGYIK KITŰNŐ BAJNOKA

I H Á S Z I  I H Á S Z  D Á N I E L  
EZREDES 

EMLÉKÉNEK 
GYÁSZOLÓ BARÁTJA 

K O S S U T H  L A J O S  
HÁLÁS K EG Y ELETTEL EMELTE

hí
a

ÉLT 68 ÉV ET 1813— 1881. 
MEGHALT COLLEGNÓBAN 

ÁPRILIS 10-IKÉN t-
E  síremlék rajzát, úgy tudjuk, a 

„Vasárnapi Újság4* legközelebb közölni 
fogja. Mi még csak azt jegyezzük meg, 
hogy már eddig is számos igen szép ko. 
szőrű nyugszik rajta, egyebek közt ma
gyarországi rokanaitól, Ruttkayné Kossuth 
Lujzától Helfy Ignác*tói stb.— ö felsége névnapja. Kedden tar- 
tóttá meg városunk nagy kegyelettel fel
séges urunk, királyunk névünnepét. A 
székesegyházban disz mise tartatott, melyen 
igen szép számmal jelentek meg különösen 
honvéd tisztjeink, ezeken kívül az egyes 
hivatalok főbbjei. A tanuló ifjúság is 
részt vett a misében. — A városházán 
és a középületeken egész napon át lengő 
nemzeti lobogók hirdették ö felsége név 
ünnepét. —

— Hymen. Folyó hó 12-én vezeti a 
városi plébánia templomban oltárhoz Dob- 
szay István városi tisztviselő Belovics 
Janka kisasszonyt, Belovics N. Eszterházy 
volt tiszttartójának kedves leányát. — De
rüljön felettük a boldogság örök tavasza!

— A jogakademiai ifjúság szerdán 
este tartotta ismerkedési estélyét a Scholcz- 
féle sörcsarnok kisebbik helyiségében. Az 
estély a szép egyetértő barátság ős test
vériség képét nyújtotta, mintha csak mind- 
megannyian egy családfő, egy szülő édes 
gyermekei lőttek volna. — A teríték hat
van személyre volt kiállítva. — Toaszto- 
zott is a lelkes ifjúság. Joanovich a hazát 
és Pécs városát köszöntötte fel, Grubica 
a magyar ifjúságnak az idegennemzetbe- 
liek iránt viseltető szeretetéröl mondott 
szép toasztot, Tróber pedig lapunkra, mint

helybeli magyar sajtó hű képviselő jérí 
emelt poharat. A toasztok egymást érték. 
A kedv folyton fokozódva tetőpontját 
érte el, melyet úgy szoktak nevezni, 
hogy: — „netovább!4* A jó  kedv fokozá
sában Dankó Gyula jeles népzenészünk
nek jutott az oroszlány rész. Az ismerke
dési estély kivilágos-kivirradtig tartott.

— Visszavont sajtóper. — Ft. Rézbd- 
nyay János által a „Fünfkirchner Zeitung4* 
szerkesztője Guttmann J. elleni sajtópert 
vádló beszüntette, miután a „F. Z.** csü
törtöki számában Guttmann töredelmesen 
kijelenté, hogy nem volt szándékában öt 
sem általában, sem különösen a kijelelt 
esetben megsérteni, minél fogva a Rézba- 
nyay úr által sértőknek talált kifejezéseket 
mind visszavonja. — Az ügy ekkép befe
jezve lévén minden befolyásozáa vádján 
kívül állunk, ha azt mondjuk, hogy Gutt* 
raann urnák elitéltetése majdnem bizo
nyossággal előrelátható volt, minél fogva 
eszélyesen cselekedett — a maga szem
pontjából — a visszavonással.

— „Dummer Kerlu elnevezés — becsű• 
letsértés. A legfőbb itélőszék múlt héten 
tartót ülésében kimondotta, hogy a „dum 
mer Kéri** elnevezés becsület sértést invol
vál magában. A döntvényre a következő 
eset adott okot. Dr. Berger Miksa rohon 
czi lakóé, dr. Guttman Lipótot „dummer 
Kéri4* névvel illette. A kőszegi járásbíró
ság ezért panaszlottat tiz forint pénzbün
tetésre és öt forint megjelenési költség 
megfizetésére Íté lte ; indokul azt hozván 
fel, hogy a használt kifejezés nem csak

orvosi oklevéllel biró sértett, hanem 
bárki irányában is meggyalázó. A kir. 
tábla a járásbíróság fenti ítéletét megváltoz
tatta és panaszlottat a becsületsértés vét
ségének vádja alul felmentette, mert- a 
használt kifejezés goromba kifejezésnek 
jellegével bir, de jellemet sértő vagy le
alacsonyító vélemény nyilvánításnak any- 
nyival kevésbé tekinthető, minthogy az 
észbeli tehetség kisebb vagy nagyobb foka 
a becsület fogalmának kellékei közé nem 
tartozik, és igy annak kíméletlen szembe 
mondása nem a becsületet, de csak is a 
társadalmi illemet sérti. A legfőbb itélőszék 
következőkép ítélt: a másodbiróság Ítéle
tének megváltoztatásával, az első bíróság 
ítélete hagyatik helyben. Indokok : Pa 
naazlott dr. Berger Miksa saját beismerése 
szerint is panaszló dr. Guttman Lipót kör- 
orvos ellenében használt kifejezés - „os
toba ficzkó** (Dummer Kéri) ennek mű
veltségi állapotára és társadalmi állására 
való tekintettel, kétség kivül meggy alázó 
és ennek polgári becsületét sértő kifeje
zést képezvén és igy a btk 261. §-ának 
rendelkezése alá esik. (Nézetünk szerint 
az „ostoba** minősitvény nem meggyalázó, 
de igenis az a „Kéri** kifejezés.)



t — Betörés. Pénteken éjiéi múlott egy
te hogy Tordi zenemükereskedésébe 

, ^törtek. A betörők az irgalmasok keletre 
, 5 kertfalán kúsztak be és a bolt hátul-
5 falát kiásták, így hatoltak a zene-
. jjgzerek raktárába, honnét 4 dr. finom 

Igedüt, köztük egy 100 írtra becsültet, 
vbb ezüst billentyűs ébenfafuvolát, s szá- 
og más értékes eszközt tolvajlottak el. 

pénzt nem találtak ; — mert nem is volt!
* xenemüraktárból az oldal falat kiásva 

szomszédos Pethö-íéle szállító üzletbe 
hatoltak be azon jó reményben, hogy itt 
w|án csak lesz pénz, azonban itt sem volt.
 ̂ A nyomozás folyik erélyesen.

_ Elgázoltatds. A siklósi utczában
... sebes hajtású bérkocsi ment keresztül 

Storch János nevű napszámoson, a mint 
napszámos keresztül akart futni a túlsó 

télre és futása közben megbotolva elesett.
\ kocsi alá került napszámos minden na- 

obb baj nélkül menekedett meg.
*' __ Vizgyógyintézet Pécsett. Már a leg-
közelebbi napokban mint vesszük a hirt, 
íz Engel-féle fürdő külön épitett osztályá
ban, egy teljesen felszerelt, az újabb kor 
idényeinek s a legújabb tapasztalatoknak 
megfelelő vizgyógyintézet fog megnyittatni, 
mely ^r* Loewy orvostudor szakavatott 
vezetése alatt állván, egy már élénken ér- 
iett hiányt tölt be. — Bizton remélhetjük, 
i0gy a már általánosan kedvelt vizgyógy- 
jnód mely az idült kórbajoknál a leghat- 
hatósabb, orvosainktól ép úgy, mint a nagy 
közönség által élénken felkaroltatni fog, 
annyival is inkább, mert helyben lévén, a 
hivatás és teendők minden megakadályoz
á s a  nélkül e gyógymód sikeresen alkal
mazható. — Az egyes gyógy műveletek, 
mint halljuk, a hírneves Radegundi viz- 
gyógyi"tézetböl származó férfi- és női 
Jzolgaszemölyzet által fognak alkalmaztatni. 
— A fürdő-igazgatóságnak kívánjuk, hogy 
működését jó siker koronázza.

— Lapunk múlt számában „Balesetu 
f. czim alatt megjelent közleményünk lé

nyege nem úgy áll, mint azt tudósítónk 
elferdített informácziók alapján nekünk 
megírta. Keresztes két tanúval, Varga 
József és Aschenbrenner Máriával igazolja 
be. miszerint Gutsohn Jakab balesetének 
Ón maga volt az oka. A tanuk határozot
tan állítják, hogy Gutsohn nem úgy e r e s z 
kedet t  le a tetőről az ál vány deszkára, 
hanem úgy u g r o t t  le s igy az ugrás 
által hatványozott erő alatt törött ketté 
a különben biztos teherbíró álványdeszka; 
nem pedig Keresztes hanyagsága vagy 
szakavatatlansága folytán. Keresztes vizs- 
gjuott — okleveles — építőmester.

— Tóth Kálmán koszorús költőnk em
lékszobának felállítása végből, a költő 
szülővárosa, Baja, a polgármester és a 
főjegyző aláírásával felhívást bocsátott ki

I a haza nemeslelkü polgáraihoz, azon jó 
\ reményben, hogy segíteni fogják a szobor 
| felállítását.

— Beküldetett hozzánk a zircz-, p i
lis-, pásztói és szent-gothárdi egyesült 
apátságokba bekebelezett cziszterczi ki
váltságos szent rend névsora. A rend lét
száma 123. És pedig 1 apát, 77 áldozár, 
1 ünnepélyes fogadalmat tett növendék,

I 13 egyszerű fogadalmat tett növendék, 
I 19 ifjabb növendék, 12 ujoncz-növendék.

A zirczi apátság lelkészségének összes 
f kath. lélekszámú: I. A veszprémi egyh.

megyében 14278, ezek közt 2391 iskolázó.
\ II. A sz.-fehérvári egyh. m.-ben 617S, 

ezek közt 958 iskolázó. III. A szombat- 
! helyi egyh. m.-ben 15428, ezek közt 1848 
i iskolázó. — A p é c s i  r e n d h á z  tizen- 
| három tagot számlál, kik a következők : 

dr. Szalay Alfréd házfönök és igazgató, 
— Tóth Ferencz, Verböczy István az 
ifjúsági önképzőkör elnöke, Inczédy Dénes, 
Biró Mór, Fábián Sebestyén, Gyikos Pé
ter, Szegedy Fülöp, Kéry Vidor, Kalocsay 
Kornél, Ács Egyed, Lájer Nándor, Lázár 
Virgil.

— Plebános-kinevezés. Hunyady Ká- 
roly halála által megürülvén a högyészi 
plébánia, ezen egyház kegy ura, gr. Apponyi 
Károly által uj plébánosul Streicher Péter, 
Hőgyész szülöttje s 7 éven át ugyanott 
működött segédlelkósz lön bemutatva a 
pécsi megyés püspöknek.

— Campello gróf és római kanonok 
a „Pécsi Figyelő11 múlt szombati számá
ban említett hithagyására nézve jól érte-

* sült lapok következőt írnak. — Említett 
grófra, ki régóta hadi lábon áll hitének 
tanai és parancsaival, és ki minden inté
sek daezára sem hagyott fel egész Rómát 
évek óta botránkoztatott fegyelmeden éle
tével, f. é. szept. 15 én volt kihirdetendő 
az Ítélet, melynél fogva ö a római kápta
lanból kizáratik. Ezt megelőzendő múlt 
hó 14-én a M etodistákhoz lépett át, kik 
neki havi 000 lirát, egy bizonyos nőnek 
pedig, kit Campello elvenni szándékozik, 
vagy el is vett már, kiházasitást adnak.

— Adoma Ranolder püspökről. Dr. 
Kovács Zsigmond veszprémi püspök a 
minap Devecserben járván, érdekes ada
tokat érintett boldogult elődje, Ranolder 
püspök életéből, kinek ö titkárja volt. így 
a hatvanas évek elején, midőn Deveoser 
körül volt a bérmálás, egyik faluban. 
Káptalanfán, nagy dísszel akarták fogadni 
a püspököt. Az odavaló plébános éjjel
nappal dolgoztatott a diadalkapun, mely
hez hamarjában a díszítéseket az Ur ko- 
koporsójához való díszletekből kölcsönzé. 
Cak később vette észre, mikor már a 
püspök tréfásan megdorgálta, borzasztó 
tévedését. A diadalkapu bejáratánál ugyanis 
« felirat fogadta a püspököt: „Quis revol-

vet nobis lapidem ab ostio monumenti.u 
(Ki fogja nekünk e sir bejáratától ezt a 
követ elhengeriteni ?)

— A Rohonczy- Várady-féle párbaj. 
Mint a „Pester Lloydu értesül, a főügyész
ség utasította a budapesti ügyészséget, 
hogy a Rohonczy-Várady ügyben, tekin
tettel arra, hogy az a képviselőház nyilt 
ülésében hozatott szóba, inditsa meg a 
vizsgálatot.

— A pápa — Miramareban. Trieszt
ből jelentik, hogy ott az államügyészség 
indítványára egy bécsi lap magántávirata 
lefoglaltatott. A távirat igy hangzik: „A 
miramarei császári lakban nagymérvű elő
készületek tétetnek a pápa fogadtatására, 
ki október 29-én érkezik oda.u Más ver- 
szió szerint az előkészületek az olasz király 
közeli látogatását jelentik.

— A  csehek és az uj tizesek. A  prágai 
„Pokroku irja, hogy a csehek azóta, hogy 
a „plati dósét zlatych“ felirattal ellátott 
uj tizesek a bank által teljes értékükben 
be nem váltatnak, uj módot gondoltak ki 
a „cseh nyelvet nem respektáló11 bankigaz
gatóság boszantására; c mód pedig abban 
áll, hogy az illetők darabokra szaggatják 
a bankjegyet s igy váltják be a banknál. 
Mint tudva van a bank a több darabra 
szakadt jegyet teljes értékben köteles be
váltani, épen úgy a mint teljes értékben 
beváltotta ezelőtt a „beirott és átpecsé
telt11 jegyeket.

— Az országós magyar iparművészeti 
muzeum egy felhívást bocsátott ki egy, 
a müipar emelését és versenyképességé
nek fokozását elősegítő szakkiállításra. 
Ezen kiállítást a könyvnyomtatás, könyv- 
díszítés és könyvkötés termékeinek bemu
tatásával szándékozik megnyitani. Ehhez 
képest a kiállítás alkatrészeit képezik: I. 
a nyomtatást megelőző korból a magyar 
és a hazai vonatkozású latin kéziratok, 
— díszes kiállítású codxeek. II. A magyar- 
országi nyomdászat fejlődését feltüntető 
könyvek. III. A magyarországi könyvkö
tészet régibb díszes példányai mellett az 
ez idő szerint működő hazai könyvkötők 
munkái. IV. Egyes magánygyüjtök nyom- 
dászati érdekességei. — A kiállítás a 
„M űcsarnokiban Budapesten jövő 1882. 
évi január hó 15-én fog megnyittatni. Fel
hivatnak mindazok, kik tárgyaikkal a ki
állítás sikerére közreműködni kívánnak, 
hogy még e hó végéig beküldjék azokat 
az „Országos Magyar Iparművészeti Mú
zeum u-hoz Budapestre (Sugárút, műcsar
nok) esi mez ve.

— Adoma Appel altábornagyról. A 
következő eset 1865-ben történt a miskol- 
czi hadgyakorlatok hősével, mikor Appel 
még csak mint ezredes, az Aradon és 
környékén állomásozó 4. dsidás-ezred pa
rancsnoka volt. Többször megtörtént, hogy 
az ugyanezen ezredhez tartozó gróf Bubna 
Ferencz hadnagy, ki félszázadával egy 
távolabb fekvő faluban állomásozott, el
késett a gyakorlatokról. Mivel Appel lo- 
vagias jellemű, Bubna pedig különben 
nagyon használható tiszt volt, ez elkésés- 
seknek nem voltak komolyabb következ
ményei. Egy szép reggelen, mikor Appel 
már az egész ezreddel kint volt gyakor
lótéren, Bubna ismét hiányzott legénysé
gével. Végre föltűnt a láthatáron, amint 
sebes trabban közeledik. Appel erre egész 
ezredével Bubna elé lovagol s katonás 
köszöntés után ezt mondja neki: „Had
nagy ur jelentem, hogy az ezred már 
megjelent a gyakorlatra.4 Bubna nem tu
dott szóhoz jutni, s azontúl sohasem ké
sett el a gyakorlatokról.

— Történelmi emlékezetű házat fognak 
leromboltatni legközelebb Pozsonyban. Ez 
a főtéren levő Samarjay-féle ház, a mely
ben annak idejében az a törvényellenes 
törvényszék ülésezett, mely összeesküvés
sel vádolt 300 lelkészt és tanítót halálra, 
illetőleg gályarabbságra ítélt. A mostani 
régi ház helyére a tulajdonos háromeme
letes lakot szándékozik emeltetni.

Irodalom.
=  „Egyházi Beszédéku czim alatt je

lent meg a napokban Pécsett az ifj. Ma
darász-féle nyomdában egy csinos kis fü
zet, mely Schell Antal pécsegyházmegyei 
áldozár egerághi plébánosnak a mohácsi 
vész emlékünnepén 1801. áug. 29-én Mo
hácson, és ujmise alkalmával 1881. jul. 
10-én P.-Sz.-Erzsébeten tartott beszédeit 
tartalmazza. A beszédek igen szép szó
noki tehetségre és tanulmányra vallanak.

== Az „Országos nőipar-kiállitásu czim 
allatt megjelenendő munkára Geléri Mór 
nöiparkiállitási titkár előfizetési felhívást 
bocsátott közzé. A mű ismertetni fogja 
föbb vonásokban az oszágos nöipar-kiálli- 
tás eredményét, statisztikai adatokban át
tekintését adja azon iparágaknak, melyek
ben a nők kereseti foglalkozást nyernek 
s végül szól a kormány által anyagilag 
és erkölcsileg támogatott nöipariskolák és 
tanműhelyeknek az eredményre való be
folyásáról. — A mű ára 1 frt. mely összeg 
még e hó végéig Geléri Mór nevére Bu
dapest (vigadó épület) küldendő.

Közgazdaság.______
— A pécsi szőlősgazdák egyesületé á l

tal Krémer Fülöp országos központi pin- 
czemester közbejötté mellett Pécsett, 1881. 
évi október hó 10. 11. és 12. napjain tar
tandó minta- és kísérleti szüret prog- 
rammja.

1. A minta- és kísérleti szüret Rade-

nich János úrnak a pécsi „Bálicsu hegyen 
levő szőlőjében és ennek „olasz rizlingu, 
„csomorika", „kadarka11 és „pécsi kevert 
fajokból11 álló termeléséből tartatik meg.

2. A szüret czélja:
a) Megállapítani azon szüretelési el

járást, mely Pécsett a szőlő beszedése és 
szűrése körül mint legsikeresebb köve
tendő.

b) Kísérleti utón megállapitani azon 
kezelési módot, melylyel a pécsi szölöter- 
mény a fogyasztók és kereskedők manap
ság jelentkező kívánalmaival szemben 
leginkább értékesíthető élvezetei és keres
kedelmi czikké okszerüleg és czéltudato- 
san feldolgoztathatik.

c) A nyert uj bornak 1—2 éven át 
tartó kísérleti kezelése által az egyes bor
fajok fejlődésének megfigyelése.

d) Az újabb időben használatba ke
rült uj szakszerű készülékek és eszközök 
gyakorlati megvizsgálása.

e) Különösen pedig gyakorlati kísér
let által annak megállapítása, hogy a pé
csi bőrtermékek az egyes semleges erjesz
tés, — gyors erjesztés, — és lenyálkázás 
belső tartalmára nézve vagy kereskedelmi 
értékében az eddigi szüretelési, úgy keze
lési módszerrel szemben becsesebbé teszi-e?

f) A szőlősgazdák ezen első együttes 
közreműködése és gyakorlati vállalata által 
az érdekeik előmozdítását ezélzó barátsá
gos egyetértést kezdeményezni és előmoz
dítani.

3) A szüret 1881. évi október 10-én 
reggeli 8 órakor veszi kezdetét és a fenti 
fehér borfajoknak külön először a helyi, 
— másodszor a franczia gyors erjesztés, 
harmadszor az egyes semleges erjesztés 
módján való szűrésével szakadatlanul foly- 
tattatik. A fekete kadarka szőlő lebogyózva 
franczia erjesztő kácziban és külön e vi
dékbeli módon veres borrá dolgoztatik fel. 
A nyert borok, a kísérletek további foly
tatása czéljából, külön e végre bérbevett 
pinezébe helyeztetnek el. A kísérletre a l
kalmatlannak talált maradványok az utolsó 
szüretelési napon este a megjelentek közt 
nyilvánosan elárvereztetnek.

4) A szüretet a f. é. október hó 12-én 
d. u. 4 órakor megkezdendő szüreti mu
latság fejezi be, mely alkalommal a szü
reten követett eljárások ismertetve lesznek, 
valamint a pécsi borok düllök szerint be- 
mutattatnak és összehasonlítás czéljából 
megizleltetnek. A miért is az egyleti ta
gok felkóretnek, hogy termékeikből 1—2 
palaczkot okt. 10— 11-ig Tamásy Feiencz 
úrhoz mint szüreti gazdához (Pécs, Apácza- 
utcza 15. sz. a.) beküldeni sziveskedjenek. 
A küldött bor palaczkjain a termelő neve, 
a termelés éve és a termelési hely (düllö) 
feltüntetendő.

5. A rendezésre vonatkozó előterjesz
tések Ereth János úrhoz, mint a szüretet 
rendező bizottság elnökéhez, a szüret ke
resztülvitelére vonatkozók pedig Tamásy 
Ferecz úrhoz intézendök.

Pécsett, 1881. október hó 1-én.
Haksch Emil,

mint a pécsi szőlősgazdák egyesületének 
elnöke.

— A phylloxera ügy. Az országos 
borászati kormánybiztosnak a phyloxera 
bizottság elé terjesztett, nekünk megkül
dött jelentéséből meguyugvással értesü
lünk, hogy B a r a n y a m e g y e  S z t -  
G y ö r g y  községben lövő infekezió, hová 
a mintegy négy hold terjedelmű föld k i- 
i r t á s á r a  igényelt 40. m. m. szénkéueg 
elküldetett. — A munkálat keresztül vite
lével Müller aszisztens bízatott meg,

A szénkéneggel való irtás elrendel
tetett és részben már foganositva van 
Kassán, Kis-Keszi, Szent-Endre, Kénesé, 
Fehértemlom és Szatmár-Németiben, — 
Versecz. Paulis és Retisován a kiirtás 
elárasztással terveztetik.

Ellenben csak gyérítés alá vétetni 
határoztattak oly nagyobb infekeziók, 
melyek valamely fontosabb borvidékeket 
érintenek, nevezetesen: Tahi-Tothfalu és 
körnvéke, Sóly és Pér környéke, Szendrö, 
Barcza, SzőllÖs-Ardó, Bátorkoszi, Székes- 
fehérvár, Adony, Nagy-Károly, Szinér- 
Váraallja.

Végre oly szőlőterületek, melyek zi
lált fekvésüknél fogva egyszerű kivágásra 
kijeleltettek: Pancsova és környéke, Titel, 
Kisújszállás és kenderes.

Ez utóbbi intézkedéshez nincs sza
vunk, de meg nem foghatjuk, hogy lehet 
akkora veszéllyel szemben oly annyira 
fukarkodni a költséggel, hogy oly neve
zetes szőlőterületeken csak gyérítés hoza
tott javaslatba, s ha az államnak milli
ókba kerülne a teljes kiirtás, akkor sem 
volna szabad csak egy földdarabkát is 
meghagyni irtás nélkül, ne adja az ég, 
de nagyon félünk, hogy e fukarságnak 
borzasztók lesznek a következményei. — 
Egy más körülmény pedig, mely megro
vás nélkül nem maradhat, az, hogy a 
mig valami határozat és végrehejtásra ke
rül, nem csak holnapok, de évek telnek 
le, a mely idő alatt milliárdokra szaporo
dik egyetlen tojása a rettentő féregnek, 
úgy keltenék berendezve lenni, hogy az 
infekezió felfedezése és bejelentése után 
már 2—3 hétre a kiirtás foganatosítva 
legyen, — e helyett azonban oly hosszú 
bizottsági és birokratikus tárgyalásokat 
indítanak meg, mintha bizony a phylloxera 
a szaporodással várna addig, mig egy 
grammig megmérik a szénkéneget és las
san megmozgósitják a kiirtással megbí
zott egyént.

— A pécsi keresk. és iparkamara 
közleményei. 320/881. Az országos borá

szati kormánybiztos a „Gyakorlati útmu
tatás az okszerű szüretelési eljárásra11 
czimü füzetből 300 példányt küldött meg 
a kamarának pécsi bortermelők közt való 
kiosztás végett.

Erről az érdekeltek azzal értesittet- 
nek, hogy a nevezett füzetek ingyen kap
hatók a kamara irodájában (Pécset Anna- 
utcza 2. sz. I. em.)

Pécsett, 1881. szept. 30. Az elnökség.
322/881.V A földm. ipar és keresk. 

m. kir. minisztérium értesítése szerint 
Edinburgban jövő april hóban nemzet
közi halászati kiállitás fog rendeztetni, 
melyen halak halászati eszközök és álta
lában a halászattal egybefüggő tárgyak, 
minták és rajzok fognak kiállitatni.

E  kiállításra vonatkozó bővebb fel
világosítások a kamara irodájában kap
hatók.

Pécsett, 1881. szept. 30. Az elnökség.
295/881. Somogymegyei Török-Kop- 

pány községben az ez évben október 
30-ra eső országos vásár az idén kivéte
lesen ugyanezen hó 11-én tartatik meg.

307/831. Somogymegyei Marczali köz
ségben az évenkint nov. 5-re eső orszá
gos vásár az idén kivételesen ugyanezen 
hó 7.én tartatik meg.

Pécsett, 1881. szept. 30. Az elnökség.
814/881. A földm. ipar és keresk. m. 

kir. minisztériumtól vett értesítés szerint 
Londonban ez év őszének folyamában 
gyakorlati kisérletekkel egybekötött nem
zetközi kiállitás fog rendeztetni, melynek 
tárgyát a füstnek terjedését akadályozó 
készülékek bemutatása képezendi. E  kiál
lításra vonatkozó bővebb felvilágositások 
a kamaránál kaphatók.

Pécsett, 1881. szept. 30. Az elnökség.
— A gypsztartalmu boroknak fran

czia országba való bevitele tárgyában a 
franczia kereskedelmi miniszter annak ide
jén kimondotta, hogy a literenkint több 
mint 2 gramm gypszet tartalmazó borok 
Franczia országba be nem vihetők. 
Miután azonban ezen intézmény az 
erősebben gypszezett Spanyol borokra 
nézve egyjelentösógü lett volna az általá
nos prohibitiv tilalommal, s mert kimu
tatva lön, hogy a bor literenkint 8 grammig 
tarjedő gypszet tartalmazhat, anélkül, hogy 
az emberi szervezetre nezve káros hatás
sal lenne, ennélfogva a Spanyol kormány 
közbenjárására a franczia kereskedelmi 
miniszter fentérintett intézkedését hatályon 
kívül helyezte. —

Az A likor élet és járadék biztosító 
társaságnál 1881. áugusztus hóban benyujta- 
tott összesen 500 bevallás 985,587 frt,

biztositandó összeggel, és pedig: 303 be
vallás 614,040 frttal halálesetre, és 197 
bevallás 371,547 életesetre. Kiállítva lön 
249 kötvény 465,257 frttal halálesetre, és 
179 kötvény 378,732 frttal életesetre, ösz- 
szesen tehát 428 kötvény 843,989 frttal. 
A havibevétel volt, 135,699 frt haláleseti 
dij, és 112,122 frt bevételekben, összesen: 
247,821 frt. Halálesetekért kifizettetett 
39,626 frt. Ez év folyamában 4271 beval
lás lett 8.839,061 frt összegű biztosításra 
benyújtva, 3879 kötvény 7.495,889 frt 
biztosított tökéről kiállítva, és 1.964,641 
frt bevévo; úgy szintén 354,421 frt halál
esetekre kifizetve. A társaság működése 
kezdetétől fogva halálesetekért kifizettetett 
10.248,031 frt és az 1871—81. túlélési tár
sulás (Associatio) eredménye 18.183,976 
frt volt

iT -A -O -T T  P E B E 1 T C Z
laptulajdonos.

K a k i c b .  E m i l ,  2 C la  T ó z m o f ,
felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

37-i  1 1 - 1 é  r  _*)
Ó v á s .

Alólirott közhírré teszi, miszerint egy 
250 írtról szóló váltót, mely f. é. szeptember 
hó 30-án Jozipovits Mátyás által kibocsáj- 
tatott és forgattatott és általa elfogadtatott, 
elveszett; figyelmeztetek mindenkit, hogy 
én azt semmisnek nyilvánítom és ha ne
talán valaki ezen váltót értékesíteni akarná, 
kérem azt visszatartani és engem mint ér
dekelt félt róla értesíteni.

Takács Ferencz,
Ágoston-utcza 55. sz.

Köszönet nyilvánítás.
Fogadják mind azok, és különösen 

a rokonok és barátok, kik f. é. október 
1-én leányunk özv. Beichetta Ida temeté
sén, a boldogult végtisztelet megadásán, 
nagy számmali megjelenésük által részvé
tüket nyilvánították, és a mélyen megszo
morodott családnak bánatát enyhíteni igye
keztek, — a tanúsított jó indulatu rész
vétükért forró és hálás küszönctünket.

Pécsett, 1881. október hó 3-án.

Ruvald Alajos és neje.
*) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 

felelősséget a szerk.
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Az Engel-(Czindery)féle kertben lévő fürdőépületben egy teljesen, a leg

újabb tapasztalatok nyomán felszerelt

V i z g y ó g y i n t é z e t
n ő k  ós fé rf ia k  s z á m á r a  e lk ü lö n í te t t  o s z tá ly o k k a l  

f. hó 10-én fog megnyittatni.
A vizkura tudvalevőleg legjobb sikert eredményez a legkülönfélébb ideg- 

bántalmaknál, az emésztő szervek pangásainál, férfi- és női bajok ellen s min
dennemű gyengeség, vérszegénység, köszvény- és csúz-bántalmak ellen stb. — 
de különösen oly egyéneknek javasolható, kik hivatásuk folytán csak keveset 
mozoghatnak s mindenféle vértorlódási bántalmakban a fej és mell felé, gya
kori fejfájásban, idegizgatottságban, álmatlanság, szédülés, szívdobogás, gyo
morhurut, székszorulásban stb. szenvednek.

Értekezés és felvétel a vezető orvostudor

D r. X jO © txT3T X d i p ó t  urnái
(országút 15. SZ. a flirdö in tézet m elle tti u j ép ü le tb en , I. em elet) 
naponta 11 — 12 ig d. e. és l/32—3 óráig d. u. Villamozás, másságé és diac- 
tetikai kúrák ott hol szükségeltetik, alkalmaztatnak. A fürdő férfi- és női 
szolgaszemélyzete a Radegundi vizgyógyintézetböl való.

Levelekre szívesen válaszoltatik.

A fürdő-igazgatóság.
Pécsett, 1881. október hó 5-én. 

882 (0—1)

jpppppppppppp p p p p ppppppppppy
C500C00CCQC000C:

Bor eladás kicsinyben és nagyban.
Fehér és vörös borokkal jól felszerelve, vagyok oly bátor a n. é. 1 

közönségnek tisztelettel tudomására hozni, hogy nálam Makár-utcza 1 
3. sz. alatt V. hektoliterként 8 frtól kezdve már is igen jó fehér, 1 
10 frtól kezdve pedig igen jó vörös borokkal szolgálhatok, úgy szinte 1 
nagyban is megrendelések jutányos ár mellett történhetnek.

Egyúttal van szerencsém értesiteni, hogy a t. ez. közönség na
gyobb kényelmére még a kővetkező czégeknél is kaphatók boraimból 
palaczkokhan és pedig:

Első pécsi asztalos egyesületnél, Reeh Vilmos kereskedő, T ill S á n d o r:
kereskedő és Klingenberg K. kereskedő uraknál, úgy szintén saját házam
ban M akár-utcza 3. SZ. alatt, a következő szabott ár mellett:

1 palaczk pécsi 1875-iki fehér asztalibor 40 kr.
1 „ villányi 1875-iki vörösbor 50 kr.

8 V  A z ürespalaczkok deirabonként 10 krjáva l visszavételnek. " W  
Magamat a n. é. közönség szives pártfogásába ajánlva, maradok

teljes tisztelettel
334 (3—1) K ö n i g  J á n o s .
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Naponta fris bécsújhelyi

t o r m á s  k a l b á s z
és a felülmulhatlan

promontori szalon-sör
mely minőségben a Pilsenivel egyenlő,

■ v *  A K Á V É  FO R R Á S
étkező termében kapható.

333. (3-1)

Haszonbéri hirdetmény.
Szajk község képviselő testületé 

által felsőbb jóváhagyás fentartása 
mellett ezennel közhírré tétetik, hogy 
a jövő év kezdetével a község tulaj
donába átmenendő korcsmaház, mel
léképületekkel és mészárszékkel, bor
sör és pálinkamérési joggal f. é. októ
ber 9-én délutáni 2 órakor Szajk köz
ség bíró házánál ahol a haszonbéri 
teltételek betekinthetők, jövő évtől 
kezdve 3 évre nyilvános árverés utján 
haszonbérbe fog adatni.

Kelt Szajkón 1881. szept. 18.
A községi elöljáróság.

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

jeles hatású gyógyszer a  gyomor min
den bántalmai etilen,

és felülmúlhatatlan a* ét
vágy-hiány, gyom or 
gyengeség rosszagu 
lehele t, szelek, sava 
nyu felbüfögés, kó 
l ik a ,  gyom orhu ru t, 
gyom orégés, hugykö- 
képzödés, túlságos 

nyálkakrpződés s á r 
gaság, undo r és há
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 talm ak  ellen. 

___E g y  ü v e g c s e  á r a  h a s z n á 
l a t i  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 birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárábau és kereskedésében. 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
B R A D l  K Á R O L Y .

az „ ő ra n g y a lh o z 11 czimzett gyógyszertárában
K rem zierben , M orvaországban

381. (0 -2 )

310 sz. (3—3)

Számos bizonyít- 
dem érm ek, orvosi 

különböző

vány a legelső ér- 
tek in té ly ek tő l, 

k iá llítások ró l.

H arm incz éven át jónak bizonyult

Anatherin szájvíz.
Dr. POPP J. G.-tŐl és. k. ud
vari fogorvos Bécsben, I. Bog- 

nergasso 2.
Gyökeres gyógyszer minden

nemű fogfájás ellen, mint szinte 
a szájüreg és a foghus minden
nemű betegsége ellen. Jónak 
bizonyult öblögető viz az idült 

torokbajoknál. 1 nagy palaczk 1 trt 40 kr.,
I közép 1 frt és 1 kicsi 50 kr.

j NÖVÉNY FOGPORA rövid használat 
I után a fogakat vakító fehérré teszi, anél- 
' kül, hogy azok ártalmára volna. Ára 

5 dobozonkint 64 kr.
II  ANATHERIN FOGPASTÁJA üveg 

szelenczékben 1 frt 22 krval, jónak bi- 
zonyult fogtisztitó szer.

ILLATOS FOGPASTÁJA a szájüreg 
és a fogak ápolása és fentartására a leg
kitűnőbb szer, darabja 35 kr.

FOGOLOMA igen gyakorlati s a 
legbiztosabb ,szer a lyukas fogaknak ön- 
ólmozására. Ara dobozonkint 2 frt 10 kr.

NÖVLNY-SZAPPAN a legkelleme
sebb s a legjobb szer az arczbőr szé
pítésére, ára 30 kr.

Mint gazdaasszony
vagy

h á z f  el  ü g y  e I ő n ő
ajánlkozik a vidékre vagy helyben, 
egy a belső és külső gazdaságban tö
kéletesen jártas, magánálló, középkort! 
özvegy nő.

Értekezhetni lakásán, Pécsett, 
kapogvárí-utcza 6. sz. 827.«. (l—1)

Téli gyógymód. 1
A W ilh e lm -fé le

antiarthritikns és antirhenmatikus

v é r t i s z t i t ó - t e a
W l l h e l m  F e r o n t  z  

gyógyszerésztől Neunkirchen (A. Ausztr.)

csúz, kösxvony, gábák, idült makacs ba 
jók, folyton genyŐdő daganatok, nemi é* 
bőrküteges bajok, pattanások a testen 
▼agy az areeon, foltok, sifilistikus daga 
natok, a máj és lép puffadása, aranyeres 
bántalmak, sárgaság, heves idegbántal- 
mak, izom és pzület bajok, gyomornyo
más, szélnyomások, altesti pangás, vise
leti nehézségek, magömlések, férfi gyen
geség, fehér folyás, görvély kór, mirigy 
daganatok és más b^jok ellen a legjobb 
sikerrel használtatott, a mi a sok 1000 
elismerő levéllel bizonyittatlk. 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 C sert*  Ignácz 
kereskedőnél és Sipöcz Is tv án  gyógy-

,Ier<" níl ______________8 2 0 .(0 -3 )

T avaszi gyógym ód.

B o r - k e z e l é s
gyakorlatilag tanittatik az újabban megjelent R en 
delvény-könyv által — Ez tartalmaz utasítást 
savanyú, tartalom nélküli borok nemesítésére, bor
nak szőlő nélküli készítésére, — bornak seprűből 
előállítására (100 literből 1000 lit r) ártalmatlan 
és egészséges anyagok segítségével ágy olcsó házi 
ital, mint finom palaczkbor minőségben, — továbbá 
igen jó gyümölcs must, boreczet, oczetlél, — ége- 
tettborok, ram, likőrök, — gyümölcs lcvek, sajtolt- 
élesztő, illatszerek, gyógyszerek, balzsamok, szap
panok és 1000-nél több áruczikk készítésére, me
lyek több mint 100 °/0 nyereményt adnak. — Ara 
3 frt. — Megrendelések pénzbeküldéssel, vagy 
utánvét mellett. H rd licka  M ária  cs. k. szab. tu- 
lajdonosnőhes, Béct, Wiedtn Hauplgatte Nr. 36 
I. Stoek, intézendők. 306. (18—4)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A t. ez. közönség felkéretik világosan Popp 
cs k. udvari fogorvos-féle készítményeket kérni, s 
csak az olyakat fogadni el, melyek saját védjegyem
mel vannak ellátva

Pécset : hűm Nándor gyógytt., Sípolt Itt.
K.n ó.« .1/ gyógytt., Pacher E., Obetkó K. 

— Konyhád Kramolini J. gyógytt. — B aja : Pol- 
lemann li. gyóyytt . Michittch Itt., fíertfeld II. ét 

Iltrtteld S. ét fia. -  B a rc s : KohutS. gyógytt.
Hogy e sz : Rautt Itt. fm i, Téry Em. — K apos

v á r :  Augutitin A. gyóyytt., Babochay A. — 
gygytt., hohn J. -  M ohács: Pyrktr Gyula 
gyógy ti., Fr.,mmer — M ágocs: Stép G. gyógytt.

S zegzárd : Stranzoczky L. gyógytt., Unger C. 
gyógytt. S ik lós : Petrdtz J. gyógytt., Szabó Itt. 
yygytt. — S z ig e tv á r: Salamon S. gyógyít., Ko
hón!* K. — Tolna : Bitay J. gyógyít., Fichtel S. 
gygyst. — /o in b o r : Gallé E. gyógytt., Hrhutt J. 
gyógytt., Falc ioné G, — Veröcze i Bétt J. K.

— V illány : Fekete E. gyógytt. — Báta- 
§zek : Poot  ̂L. gy-gytt. — Szikszó: Somogyi M.
gyógytt. -  N emet-Boly: Eöry L gyógytt. — Ba- 
boesa : II,át A. gyógytt. — Pécs várad: Herry J.
gy°gy**> 298. íz. (20—3)

Üzlethelyiség változtatás.
Alulírottaknak van szerencséjük a n. é. közönséget tisztelettel értesí

teni, hogy az eddig K irá ly -u tcza  Schak-féle házban létezőit

s z a b ó  ü z l e t ü k e t
f. ó, október hó 1-én Széchényi-tér P iacsf k -fé le  házba helyezték át, a 
midőn erről a n. é. közönséget értesítik el nem mulaszthatják tudomásul 
hozni, hogy üzletük raegnagyobbitása, nagyobbszorü s előnyös összekötteté
seik által azon kellemes helyzetben vannak, hogy bárminemű igényeknek is 
a leggyorsabban, pontosan s a legelőnyösebb árak mellett megfelelhetnek.

A n. é. közönségnek eddigi szives pártfogását megköszönve, kérik 
azzal uj helyiségükben is szerencséltetni, a hol is főbb törekvésük leend azt 
minden tekintetben kiérdemelni.

Pécsett, 1881. október hó 1-én.
328. (10—1) Kiváló tisztelettel

T*7"i23.te r  é s  f i a .
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

í  V e n d é g lő  m e g n y itá s .  J
Van szerencsém a n. é. közönségnek tisztelettel tudomására hozni, 

hogy a gyárutezában volt H erg e tt-fé le  (azelőtt teke-egylet) vendéglőt átvet- B^ 
tem, és azt újonnan berendeztem, főbb törekvésem a t. ez. vendégeknek min- B^ 
den igényeit jó ételek és italok által, valamint azoknak gyors és pontos ki- B^ 
szolgáltatása által teljesen kielégíteni.

Elvállalok szintén bérletet étkezésre a házban és házon kívül is olcsó B^ 
ár mellett, a miért is kérem engemet szives pártfogásukkal szerencséltetni

teljes tisztelettel

H e n g l  G y ö r g y . "
329. (0—1) vendéglős. B^

| ^ T  E házban egy külön bejáratú szoba bútorozva vagy bútor ■„ 
nélkül azonnal bérbeadó. “ V f f  "■

V .V ." .V .W .V .V V . I W . V . v . w . w v . v .
f X X  X X  X  X X X X  x x x x x x x z X  X  X  X X X  X  X  X  X : X f X <

Ujonan megnyitott női divatáru-terem.
Alolirottnak van szerencséje a nagybecsű női közönségnek tisztelettel tudomására hozni, hogy üzletébon 

(Fö-Király-utcza 4. sz. házban)

n ő i  d i T r s L t á u r u L - t e r j n e t
nyitott.

Főbb törekvése ehez a legjobb erőket megnyerni oly mérvben sikerült, hogy azon helyzetben van, mi
szerint nem csak a llö i-d iv a tá ru k a t általánosságban, mint köpeny , felö ltő , nö ikabát, palo tát stb. stb. hanem 
egyszersmint teljes női- és g y e rm ek ö ltö n y ö k e t is elöálitani képes a legújabb minták szerént, és a legjutányosabb 
árak mellett.

Nem hallgathatja el ezúttal, hogy bevásárlási utjából visszatérve raktára minden e szakmába vágó legú
jabb árukkal dúsan fel van szerelve, a miért is a n. é. női közönségnek a raktárában levő nagy választékú külön
féle szövetekből ízlésének megfelelő választék nyujtatik, megjegyzendő azonban, hogy ezen divat-teremben máshol 
szerzett szövetekből is a legdíszesebb öltönyök elkészítése elvállaltatik.

ügy szintén elvállaltatik itten a szabás egyedül is minden nöi-divat-öltönyre a legjutányosabb árért.
A midőn alólirott még a n. é. közönségnek t. tudomására hozza, hogy szoba-, asztal- és teritöszönyeg 

áruk üzletével hely szűke miatt felhagy és végképen kiárusitandja és ez által azok olcsó megvételére alkalom nyuj
tatik, felkéri a nagybecsű női közönséget a női divat terme látogatására, előre is biztosítva minden e tekintetbeni 
igényeknek lelkiismeretesen és pontosan megfelelni.

330. (3—1) Kiváló tisztelettel

Árverési Hirdetmény7 5
Alólirott Versend 

képviselő testületé által felsőbb 
jóváhagyás fentartása mellett 
ezennel közhírré tétetik, hogy a 
jövő év kezdetével a község tu
lajdonába átmenendő

K O R C S M A H Á Z ,
melléképületekkel," mé
szárszékkel, bor, sör. pá- 
linkamérésjoggal és 7, 
hold házi kerttel f. é. októ
ber hó 9-én d. e. 9 órakor
háromévre nyilvános árverés ut
ján a versendi körjegyzőségi iro
dában a hol az árverési feltételek 
betekinthetők, haszonbérbe fog 
adatni.

Versend 1881. szept. 15.
A képviselő testület megbízásából

S á n d o r  D énes ,
;809,J3—3)______ körjegyző. t-Jg-

(jgyvédi irodámat ^
é s

L A K Á S O M A T
a kispiaczra nyíló I íe á k - 'U tC Z á b a , 
a 4. sz. alatti volt P r e u s z - f é l e

házba tettem át.
325. (3 -i)  Ifj. Némethy József,

ügyvéd.

L egújabb gyógyjelentés és 
köszön ...................köszönetnyilvánítások.

Tekintetes ú ri Sopron, 1881. mijut24 
Felkérem önt az ön kitűnő nekem feiet. 

tébb jó t tevő Hoff János-félv malátakivomj. 
söréből 15 palaczkkal megküldeni.

Tisztelettel Ruhr Emília 
Hivatalos yyóyyjelentés. 
Csász. kir. szabadalmazott központi bi- 

zottsig stb. Flensburg: A Hoff Jánog-ftj, 
malátakivouat-egészaégi sör egészen kitűnő 
erősítő szernek bizonyult.

Wt í t ge  őrnagy,
a porosa katonai kórod* képvisel e

Ó T7- á, s !
Az ntánzott úgynevezett maláta-készít- 

mények használata ellen.
A valódi császárok, királyok s a legfőbb 

orvosi tekintélyek részéről ŐO-szer kitűnt*, 
tett s elismerésben részesített maláta-képeit, 
mények ragjegyeiken védjegyegyel (a folt*. 
Iáié Hoff János mellképe fennálló tojásdzé 
alakban) s a teljes név aláirással

H O F F  J Á N O S
(a védjegy aláírása) vannak ellátva.

A hol a védjegy hiányzik, vagy ahol 
valami más fordul elő, az a gyártmány k». 
misitott s visszautasítandó. — A valódi l*g. 
első nyáka oldó gyógybatásos maláta mell. 
ezukorkák kék papirosban vannak. 2 fft„r 
alól nem szállittatik el.

HOFF JÁNOS cs. kir. udvari szállító
Becs, Graben, Breunerstrasse 8.

FŐRAKTÁR: P é fs : Spitzer S. ét Si. 
párt Itt. M ohács: Schletinger M. Báta- 
szék : Mayer G. B aja: Mi chili Itt. Bony- 
llád ; Wéber György. Eszék : Wilheim J.(, 
tárta. K aposvár: Babochay A’., Laijni., 
Ant., Aitgntlini Ag. S zegzárd : Hahn Adott 
Tolna : Eiscnbart tri/ula. 801. |12—4

MŐSSMER JÓZSEF
rumburgi vászon raktára „a m e n y a s s z o n y h o z "

B U D A P E S T ,

koronaherczeg- ( ú r i)  utcza 12. szám a zsibárus-uteza sarkán
ajánlja gazdagon fölszerelt raktárát a legjobb fajta rum b u rg i, ir la u d i, holland 
k reasz , fonal es lep edő-vásznakbó l; asz ta li kész le tekből (1, 12 és 24 szeméi) 
ágynem üekböl, csinvat-, ja q u a rd - , dam aszt-, g rad i- és kávéabroszokból, lörü! 
közök, angol és franezia b a tisz t, valamint sziléziai és irlandi vászon zsebkendőkbii 
asz ta l- és ág y te ritö k -. Hanoii-, tak a ró k b ó l, zsinór-, p iqué- és színes ruhapn 
h etükbő l. Hanoii-, w a ttn io ll-, clliffon, angol se h irtin g  és oxfordhöl. Nagy raka 
kész női és férfiingekből, nadrágok-, eo rse ttek -, alsó-szoknyák-, lepedők-, pír 
m ik-, h a risn y ák - és k apczákbő l, hímzett vászon- és b a tisz t szélekből, betélrt 

csipkék-, kézelők- és g a llérokbó l, valamint te lje s  gyerm ekfölszerelésebböl.

tg F  Magyarhoni gyártású törülközők és asztalnemUek. * 9 d
H i h á 7 3 c i t á c i  l# Ó C 7 lo to b  minden nagyságban a legjobban rszközőltet ek 
l\IIICl£aolIdol nuOLlulCÜ, Az árak a legolcsóbbak valamennyi ismert szilái 
ezégekéi között, a hol jó és nehéz vászon adatik.

Á rjeg y zék ek  kívánatra megküldetnek s vidéki megrendelések utánvét melle 
a legpontosabban teljesittetnek. 322 (3—

Bor- és gyümölcs-sajtók
(p rések )

egészen uj rendszer, kórjárat nélkül i^en kei 
tért igényelnek felállításukhoz, az előbbi sajtekb' 
mérve kétszeres gyorsasággal sajtolnak, könny 
kezelhetők, erősen és tartósságra nézve készitvék. 

Árak 75 fr t tó l  kezdve Bécsben. — Rajzok leírások és százakra menő elismerő nyilatkozatok ki> 
natra ingyen és bérmentve. 240. (12 11)

S Z Ö L Ö - 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 11 M A Y F A T H A  Pn ,{ÉCSBEÍÍ’ 11 praterstrasseo
4 U a  JU  A  1  4  A  4  *1 ö t  liU iy  Gyára majnni Frankfurtban.

Készlet kapható: Pécsett IJei'mann Róbertnél Ferencziek utcza 4. sz.

Pécsett, Széchényi-tér
ZSOLNAY BAZÁR ALATT.
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Van szerencséin a n. é. közönség becses tudomására jutattni, 
hogy ez évadra rendelt petróleumlámpáim már megérkeztek és óriási 
választék áll rendelkezésre, asz ta li-  és fflggö-lám pák a legegysze- 
rtibtöl a legdíszesebbig, úgy szintén két, három  és nógyágu d í
szes függő-lám pák. 0, 9 és 12 g y e rty ás  c s illá ro k  a  középen d í
szes lám pával, nemkülönben miudennemü részletek u. ni. égők, ernyő 
és golyótartók, lámpabelek, lámpagolyók, tulipánok és ernyők, lámpa 
csövek, mindezek a legelső gyárakból.

Különös figyelembe ajánlom az eddig lopjobbnak és a kezelés
nél a legegyszerűbbnek bizonyult d u p lex -égőket melyek a gázláng
n á l nagyobb v ilágosságot te r je sz te n e k , s a petróleum fogyasztás 
nem nagyobb mint a 15"' körégöknél és ezen dup l ex  égőknek  szin
tén meg van azon előnye is, hogy a lámpacsövek nem patannak el, 
ezen égőket a régi 15'" körégö lámpákba is lehet alkalmazni, az át
alakítást a legszívesebben eszközlöm.

F ontos k isebb  lám pa k e resk e d ő k  ré szé re  raktáram dúsan 
fel van szerelve a  nagyban i e la d á s ra  is, és azon kellemes helyzetbe 
vagy°k, hogy t. vevőimet mindazon előnyökben részesíthetem, mint 
bármely pesti lámparaktár.

Figyelembe ajánlom még a monarchiába legjobbnak elismert J. 
Schroiber-féle lámpacBÖvek, (cilinder) lámpagolyók és ernyőket, me
lyek szintén minden versenyt fölülmúló jutányos árakon számitattnak, 
mind ezekről a legkisebb próba rendelmény által meggvözödést sze
rezhetni.

Magam a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva maradtam 
326. (0—1) kiváló tisztelettel
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