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A lap szellemi részét illeti) közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendük. 
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Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenében.

V ------------------------------------------------- —  «

FELHÍVÁS!
Pécs ss. kir. város választó polgáraihoz.

Dr. Czirer Ákos rtr, városunk 
országgyűlési képviselője körünkbe 
érkezvén: beszámoló beszédét f . hó
20-án azaz vasárnap délelőtti ÍO'I, óra
kor fogja megtartani a „Hattyú“ te
remben.

Miről a tisztelt választó polgáro
kat azon felhívással értesítjük, hogy a 
beszámoló beszédnek, — a fenti napon 
és helyiségben leendő meghallgatására 
megjelenni szíveskedjenek.

Alólirt bizottság az igen tisztelt 
országgyűlési képviselőnk jelenlétét 
megünnepelendő: tiszteletére ugyan
ezen napon, a fenti helyiség éttermében, 
esti 8 órára társas vacsorát rendez, — 
melyben résztvenni a t. választó pol
gárok felkéretnek.

A társas vacsorában résztvenni 
óhajtók / .  hó 18-áig azaz péntek esti 
ti óráig; — szigeti külvárosban: Böhm 
C. F. úr kereskedésében, vagy llado- 
rsay Mátyás urnái; budai külvárosban: 
Lili János vagy Böhm Sándor urak 
kereskedésében, — vagy Ratkovits Pe
ren ez urnái; a belvárosban pedig Bian
kóm Antal ár kereskedésében vagy 
Hölbling Viktor, vagy Simonfay János 
uraknál jelentkezzenek.

Egy teríték ára 1 írt, mely ösz- 
szeg a jelentkezésnél azonnal lefize
tendő.

Kelt l’écsett, 1882. aug. 13-án.
A pécsi függetlenségi párt

nagy bizottsága.

A fellebbezések oka.
Evekkel ezelőtt, midőn törvény

hozásunk egyre bírságokkal, magas 
fellebbezési bélyegdíjakkal és végre 
számos esetben egyenes kizárásokkal 
iparkodott a fellebbezések és semmi
ségi panaszok özönét mérsékelni, ha
tározottan reá mutattunk, hogy ez 
mind czélttévesztő intézkedés, mert 
csak arra való, hogy a rossz judikatu- 
rát még rosszabbá, az igazság szom- 
ját még égetőbbé, a birói önkényke
dést még nyomasztóbbá tegye.

A törvényhozás félreismerve a 
baj igazi kutforrását, felszeg intézkedé
seivel éppen a rósz judikaturát és bi

rói önkényt fokozta oly annyira, hogy 
most már úgylátszik kormánykörök
ben is kezd azon meggyőződés gyö
keret verni, hogy bizony nem a fék
telen perlekedéBi és fellebbezési visz- 
keteg, hanem a rossz judikatura oka a 
temérdek fellebbezésnek, és ezt ott 
nem az eleven életből — mint mi, — 
hanem a statisztika holt, de csalhatlan 
számaiból merítik.

A kormánynak egyik félhivata
lossá az „Ellenőr" a lefolyt héten meg
jelent egyik számának vezérczikkó- 
ben foglalkozik eme fontos kérdéssel, 
előre bocsájtva más államok statiszti
kai eredményét közli és összehason
lítja a nálunk elért eredményekkel, 
mint azt itt szórni szóra visszaadjuk.

„Olaszország és Francziaország 
viszonya közel megegyez, az utóbbi 
valamivel jobban áll az elsőnél is. Az 
1872-iki ügyforgalomról összehasonli- 
tó táblázat van. E szerint a részben 
vagy egészben megváltoztatott bün
tető Ítéletek Francziországban 31%, 
Olaszországban 36%-et képeznek. Tiz 
év alatt azonban e két állam viszo
nyai még inkább javultak.

Most hasonlítsuk a fennebbi ada
tokkal össze a nálunk elért legújabb 
eredményeket. Lássuk az 1881 -ik 
évet; az idei félévről még nem készek 
a statisztikai adatok.

l.
Polgári ítélet helybenliagyatott 10,891

„ „ megváltoztatott 5,968
Polgári végzés helybenhagyatott 4,633

„ „ megváltoztatott 2,733
Felohlás történt 4,376
esetben.

II.
Büntető-Ítélet helybenhagyatott 9,738

„ „ megváltoztatott 16,032
Büntető-végzés helybenhagyatott 1,460

| „ „ megváltoztatott 1,974
I Feloldás történt 2,326
esetben.

m .

A Curiánál helybenhagyatott 
1881-ben :

Polgár-itélet és végzés 7,996, meg
vált. 1,707. Büntető helybenhagyatott 
9,369, megvált. 3,241.

Nem hallatlan állapot-e az, hogy 
( az elsőbirósági büntető-ítéletek közül 
' majdnem kétszer annyi megváltozta- 
tik, mint helybenhagynak! A végzé
sek szintén nagyobb mérvben változ

ik A e  o a a ,
^  S Z É P  JUHÁSZ.

A szép jnhászt birógazda 
Megcsípte a tilosba’,

El is vette száz forintos,
Ezüst csatos,

Czifra szűrét zálogba.

Aggódik a juhász-legéoy,
Nagy básulás szállta meg;

Oda a szűr s az éj csipűs,
Szeles, esős,

Majd megveszi a hideg.

„Megkövetem birógazda,
Adja ki a szűrömet,

Fogadom, hogy a tilosba’
Soha, soha

Nem ér senki se többet!‘‘

A szép juhász czifra szűrét 
A vállára vetette . . . .

Szűre meg van, de a szive,
Hejh, a szive

— Az ott veszett helyette I

Várady Ferencz

Szivemben z ú g .................
Szivemben zúg az érzemények árja;

Hulláma majd magasra felszökni,
Majd ismét zajló, mély örvénybe téved,

I)e nyugtot, enyhülést sehol se lel.

Ah Istenem, óh mondd miért teremtél 
Keblembe forrón érező szivet?

8 ha megteremtőd, mért nem adsz erőt is, 
Legyőzni ezt az égető tüzet?

ó li adj erő tl....... Vagy ali, mit is beszélek?
Hagyd zúgni érzeméuyim tengerét! 

Dühöngjön csak a szenvedély csatája,
S e roncsolt szivet óh hadd tépje szét !

„Mem, nem adom !* „Meghálálom, 
Megszolgálom, ha mondom 1“ 

„Még akkor se !“ „No nem bánom 
Ki nem váltom, 

Ha már itt van, maradjon !“

8 ha megszűnt majd e szívnek dobbanása, 
Elosztanak majd szenvedélyei;

Az enyhítő sir békés, hús ölében 
Nyugalmát szivein bizton fölleli.

S I.

„Apám uram, én is kérem,
Az Isten is megáldja!" 

Megszólal a birógazda
Bodor, barna, 

Kökény szemű leánya

Összenéznek mind a hárman, 
Legény, loány elpirul, 

Birógazda pedig legott
A zálogot 

Kiszolgálja szótlanul.

Egy liget van . . . .
Egy liget van a hegyek közt. 
Kedves emlék előttem ; 
Búbánatom úgy enyhülhet, 
Hogyha lelkem ott pihen.

Ott a liget árnya alatt,
Van egy árva sirhnlom; 
Melynek rögét oly gyalu irta ; 
Könyeimmel áztatom.

tatnak meg, mint helybenhagyatnak I 
S a feloldás, mely a hiányos elsőbiró
sági eljárás következménye, ezerekre 
megy! Sőt a kir. Ítélő tábla büntető 
ítéleteinek jelentékeny része sem állja 
ki a legfőbb-itélöszék kritikáját.

Ki nem érti most már miért van 
Magyarországon oly roppant számú 
fellebbezés?"

Polgári ügyekben a közölt ki
mutatás szerint másod biróságilag 
Ítélet és végzés helybenhagyatott 
15,524; — megváltoztatott vagy fel
oldatott 13,077 tehát megközelítőleg 
a fele, a mi bizony nagyon is megszé- 
gyenitö adat az elsőbiróságok judika- 
turájára nézve s ezért mondja az álta
lunk idézett czikk még a következőket.:

„E viszonyok azonban megma
gyarázzák, s o magyarázat bírósága
inkra nézve felettébb kedvezőtlen. Az 
összehasonlitás jelentékeny részben 
hátrányukra fog kiütni. Nem csak 
Hélie, de a tapasztalat is azt tanítja, 
hogy ahol nincs szilárdan megállapí
tott judikatura, ott sok a fellebbezés, 
úgy a polgári, mint a büntető ügyek
ben. A tételt ekként lehet felállítani : 
Minél kevésbbé szilárd a judikatura, 
annál több a fellebbezés. A polgári per 
lutrijáték. A betét a perköltség. A 
nyereség a per megnyerése. Az igaz, 
hogy veszteni is lehet; de a játékos 
el van készülve a veszteségre. A bi
zonytalan judikatura tehát befoly az 
első birósági ügyforgalom növekvé 
sére is. Kétes Ugye van valakinek. 
Szabályosan, a genfi óra pontosságú 
val működő judikatura mellett, az 
illető tudná, hogy azt meg nem nyer
heti. De hát a magyar judikatura, bár 
ma már határozott javulás észlelhető, 
alá van vetve az örökös osczillacziónak. 
A különböző törvényszékek különbö- 
zöleg ítélnek. Sőt különbözik a kir. 
táblák és a legfőbb itélöszék tanácsai
nak judikaturája is. A peres atyafi 
tehát, pláne ha ügyvéd, ekkép gon
dolkodik: Próbáljunk szerencsét. Ha 
perem a kir. táblán, vagy a Curián 
„jó" tanácsba kériil, megnyerem. Meg
érdemli a perköltség megkoczkázta- 
tását, melyet még hozzá a íelsö bíró
ságok amúgy is többnyire meg szok
tak szüntetni. Es kezdődik nem egy, 
de száz és ezer esetben a lutrijáték."

Nem elég azonban konstatálnunk

Ott lengedess a langy szellő.
És susog a fákon á t;
Ott rengi a kis csalogány ; 
liegg és esti búdalát.

Ott nyngoszsza örök álmát,
Reményem volt csillaga;
O nélküle tünde álom,
Éltem miudeu korszaka.

Bús vagyok én nincsen nyugtom,
Többé e nagy világon,
Hervad éltem h roskadozik,
Mint egy puszta régi rom.

Tölgyesi István

Cs . . . .  N . . .  . hez.
Eljött, el, a várva várt nap,
Melyen viszontláttalak,
Kiért inár oly rég cpedtem,
Te legdrágább gyöngyalak.

Nem tudom, hogy még szivedben 
Él-e az én emlékem,
Vagy távoliét elfelejtet 
Mindent ? Mondd meg ezt nékom.

Szemeidből azt olvasom,
Hogy szeretsz még engemet,
8 én ezt hinném, de külszínnek 
— Mondják — hinni nem lehet.

Ha igazán szeretsz tehát 
Én egyetlen angyalom,
Bizonyságul adj egy csókot,
8 százszorosán vissz’adom

Maxi.

a judikatura gyarlóságát, hogy a baj 
orvosoltassék, tudnunk kell, miért 
vannak oly gyarló alsó bíróságaink, 
miért éppen nekünk, kik jeles, képzett 
jogászokkal bővelkedünk ?

Visszamehetnénk igen kényelme
sen az első tömeges kinevezések tör
ténetére, mert hiszen az országszerte 
ismert tény, hogy akkor bizony nagy 
mennyiségű salak nyert birói alkal
mazást kortesérdemekből és a nepo
tizmus révén, ez azonban még nem 
magyarázza ki azt a nagyszámn meg
változtatott birói határozatot, azt a 
tömeges feloldíist, jelesen nem magya
rázza ki azt, hogy bíróságaink és tör
vényszékeink nagy része ma a végle
ges szervezés és kinevezés után a 
tizenegyedik évben még mindig törne- 
gos hátralékokban fetreng, minél fogva 
a judikatura nemcsak rossz, hanem 
azonfelül lassúsága által megöli a va
gyon biztonságát.

Sok évi törvénykezési gyakor
latunk közben tett, élénk megfigye
lés nagyon is megtanított arra, hogy 
felismerjük törvénykezésünk gyarló
ságainak igazi okait s a felvetett kü
lönös kérdésben sem hiszünk tévedni, 
de meggyőződésünknek kifejezését ma
gasabb szempontok nem engedik meg.

Annyi tagadhatlan, hogy judika- 
t líránkra úgy az első, mint a felsőbb 
fórumokon nem csekély befolyást, gya
korol a túlhajtott élvvágy és oktalan 
fényűzés vészes áramlata, mely álta
lában átcsap a rendelkezésre álló 
anyagi erő korlátain, mely betegséget 
sem fizetés felemelésekkel, sem a fize
tés lefoglalhatásának korlátozásával, 
sem más eféle palliativ, vagy félrend
szabályokkal orvosolni nem lehet.

A legridegebb szigor és felülről 
adandó jó példa fogja valamikor e be
tegséget kiirtani, de oly kormánytól, 
mely mint az eddigiek, olyan eszkö
zökkel tartja fen magát, ezt elvárni 
utópia lenne.

A szerajevói parancsnokié-tábor
nok Dalilen báré altábornagy ome parancs
nokság és a bosznia-herczcgovinai orszá
gos kormányzati fiiniiki állása alól felmen
tetvén helyébe Appel János lovassági 
tábornok lett kinevezve. — Kállay minisz
ter az egész polgári tisztikart tisztítja, 
jelesen sok horvát és cseh beamter, kik 
ott gazdálkodtak, megkapta utlevolét, —

A csecse fináncz és az ő 
felesége, — Ágota néni.

Minden zsák megleli a maga foltját!
E közmondás jut eszembo, valahány

szor a csecse finánezot és az ö kedves 
hitves-társát megpillantom a korzón karon
fogva lejteni, vagy az illatos sétatér fái 
közt ábrándozva egy magányos pádon ül
dögélni ; — mert valóban oly összeillők 
mint a garasos pipa és a csoröge-szár.

Elmondhatni, hogy ugyancsak jól ösz- 
szeadták ökot.

Vagy hogy taláu mégsem is mond
ható jó összeadásnak az oly művelet, mely
nek nincs eredménye.

Igaz biz a!
Innen-onnan négy éves házasok már és 

még nincs nkicsiu a háznál.
No de végre is a zsák mégis csak 

meglelte a foltját, — az már tagadhatatlan.
A csecse fináncz az ő lokomotiv- 

kémény forma czilinderjével, rövid ujju 
szalon kabátjával és a „struflis" világos sárga 
nadrágjában fölfegyverkezve fekete „orr- 
csipesszel/ annyira osecse, hogy beillenék 
bármelyik kirakatba a gyermek-játékok 
közé; — épp úgy az Ágota néni, mert 
ők mindenben összeillők.

Hogy oly szörnyen összeillők tudják 
ezt ők maguk is, mert el nem válnának 
egymástól egy „tüsszentósnyire1* sem, ha 
a csecsének a hivatalba nem muszaj-kéne 
menni.

Oh az az átkozott hivatal!
De vájjon mit miivel a csecse abban 

a hivatalban?
Ilin, biznn mit ám!?
Kiváncsiak rá?!

váljon utódaik jobbak lesznek-e, majd 
megválik, annyi azonban a horvát-cseh- 
lapokból kivehető, hogy nagyon is elégü- 
letlenek Kállay intézkedéseivel.

Ordódy Pál miniszternek lemon
dása legfelsőbb helyen elfogadtatván, a köz
lekedési minisztérium ideiglenes vezetésé
vel Kemény Gábor báró kereskedelmi 
miniszter bízatott meg, ki a közlekedési 
minisztérium vezetését már át is vette. — 
Uj államtitkár kinevezéséig Hieronimi ál
lásán megmarad.

A magyarországi reformált egy
ház múlt óv nov.-doczember hóban Deb- 
reozenben ülésezett zsinatának munkálata 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ban történt beérkezése után a miniszter
elnökség, az igazságügyminirtzterium és a 
vallásközoktatásügyi minisztérium képvi
selőiből álló bizottság által részletesen 
tárgyaltatott. — A minisztertanács f. é. 
június 17-iki ülésében a bizottság javas
latait magáévá tevén, megbízta a vallás
os közoktatásügyi minisztert, hogy ezen 
határozat alapján ö felségének elöterjesz 
test tegyen. Ezen előterjesztés julius 2-ikán 
megtótetett. Az erre vonatkozó legfelsőbb 
elhatározás jultus 30 ár ól van keltezve. E 
legfelsőbb elhatározás a zsinat elnökének, 
báró Vay Miklósnak azzal adatott ki, hogy 
az öfölsége által kívánt változtatásokat 
az újból összehívandó zsinat elé terjeszsze 
és a szervezési munkálatot a zsinat ezen 
utasítások szerint módosítsa. — A kívánt 
módosítások közt legfontosabb az, hogy 
az iskolaügyre vonatkozó egész második 
rész egyelőre mellőzendő és csakis akkor 
lesz felterjesztendő, ha a középiskolai tör
vény szentesítve lesz. A többi módosítás 
az állam és egyház közti viszonyra, to
vábbá az állami főfelügyeletre vonatkozik ; 
a hitelveket és az egyházszervezetet azon
ban nem érintik. Mindezen módosítások 
formulázása magára a zsinatra bízatott.

Triesztbe a kiállítás megnyitása 
előtt aug. második felóre várták a király 
ós királyné látogatását, a bomba-merény
let után azonban alig merte valaki hinni, 
hogy ez a látogatás csakugyan beküvet 
kezik. Most a triesztieknek ismét meg
nyílt reményük ehhez a látogatáshoz. Egy 
sürgöny szerint Triesztben a legjobb lor 
rásból arról értesültek, hogy az uralkodó 
szeptember hó második felében ott, — 
mindazáltal a királyné nélkül, — két napi 
látogatást fog tenni, hogy a kiállítást meg 
tekintse. Ennek megtörténte után a rMi 
ramar“ yachton Pólába utazik az erödité 
sek megszemlélése végett, onnan olasz partra 
hajózik és Anconában fog kikötni. — Nem 
bizonyos, hogy vájjon Umberto királylyal 
is Anconában fog-e megtörténni az annyi 
szór emlegetett találkozás. E hir külön
ben még megerősítésre vár.

Mosztárből Írják, hogy a mosz- 
tári kerületben julius hó 24-én fejezték 
be a sorozást. A katholikus vallásit lako
sok példásan viselték magukat. Több mint * ol

No hát megsúgom, de tudom, hogy
ol sem is hiszik, ha azt mondom, hogy — 
nczoczákkalJ vesződik. Pedig hát ez az ö 
„nömösu mestersége, — valamennyi „pacz- 
nitu neki kell az aktákból kivakarni.

Bizony Isten erős dolog!
Nagyon is valószínű, hogy ezen túl 

terhes munkában soványodott meg annyira, 
mint a „Makai & Compu szemétszállító 
ezég egyetlen rárója, a ma már „boldo- 
gult“ szürke.

Ah de csitt! Éppen itt jönnek.
Farkast emlegetek s a kert alatt 

kullog.
Közeledjünk hozzájuk, de csak óva

tosan, mert a himfi hám-hám-hám! — 
kissé harapós, mondják, hogy csupa sze
relmi féltékenységből.

Óh, minő bájos két alak!
Kart-karba fűzve, — majd hogy nem 

olyanok, mint a siami ikrek.
Azok a nemes vonások, fenséges ma

gatartás, — az elragadtatásig megkapók !
Oh Darvin! miért költöztél el a más 

világra, mig o két alakot nem láttad, — 
tanodnak két oly csalhatatlan bizonyítékot 
szerezhettél volna bennök, minőt sem az 
Ó-, sem az uj-világ egyik részeben sem 
produkált a kor idáig.

Mind a kettő unikum a maga nemé
ben, — mutogatni valók.

Apropó!
Az Ágota néni már mutogatta is ma 

gát, föllépvén a világ deszkáira, de nem 
ám mint a Darvinizmus élő illusztrácziója, 
hanem mint műkedvelő szin müvész-nö!

Mnn Diou!
így kiáltott fel ö oUö felléptekor, 

és igy kiáltok fel ón most.



600 katholikus ifjú a nemzeti zászlók alá 
csoportosulva, szüleik és lelkészeik kisé 
rétében katonás rendben vonultak be a 
városba. Az ifjak liárslombbal voltak ókitvo 
s a guzlioza és más nomzeti hangszerek 
játéka mellett énekeltok hazafias indulót 
s kiáltozták a zsiviót. A sorozás három 
napig tartott. Besoroztak 37 katholikust, 
20 gör. keletit és törököt. Mikor a sorozó
bizottság néhány görögkeloti vallásit had
kötelesnek novét kiáltá, azt válaszolták 
az illető helységok elöljárói, hogy a had
kötelesek olszöktok. Ennek az állításnak 
nem adtak hitelt és cscndörükot küldöt
tok az illető községekbe, két hadköteles 
legényt, a kik odahaza elrejtőztek, meg
találtak, s minthogy a hegyek közé akar 
tak menekülni, a csendőrök rájok tüzel
tek. A menekülök közül egyet megöltek 
a másikat pedig megsebesítették.

Külföldi szemle.
Az egyiptomi ügy csak nagyon las

san halad megoldása felé, a mi az érde
kok ellentétességénél fogva könnyen ki
magyarázható. — Az angol-török egyez
mény a megszállás és haditevékenység 
módozata felett nem jöhetett még létre. — 
Anglia oly feltételeket szab, miket a szul
tán önmegalázása nélkül nőm fogadhat el, 
szabta pedig e feltételeket, mert a szul
tánban s még kovósbé bízik a török meg
szálló csapatokban, támadásra pedig az 
angol haderő, mely eddig Egyiptomban 
kiköthetett, még korántsem ologondö. — 
A Szuez-csatorna semlegességének fen tar
tására vonatkozó olasz javaslatot vógro 
az összes hatalmasságok elfogadták, de a 
végrehajtás módjára nézve uj tanácskozá
sok és megállapodások szükségesek.

Eközben Arabi pasa egyiptomi csa
patai megszállották e hó 10-én Izmalia 
városát, mely a szuezi-csatorna közepe 
táján fekszik a Timsza tó mollett s igy 
az előbb hiresztelt angol megszállás vagy 
nem is történt mog, vagy visszavonultak 
az angol csapatok.

Arabi pasa, ki a khedive méltóságát 
el nem fogadta, a szuozi csatorna társa
ság elnökével Lesseps gróffal a legjobb 
viszonyban van és biztosította az ott tar
tózkodó európaiak biztonságát, sőt védelmi 
kiséretüket is, ellenségeskedése csupán a 
nemzetközi jogokat durván sértő ango
lokra szorítkozik.

Hogy mily mérvbon akarják a köz
véleményt tévútra vezetni, azt beláthatni 
két sürgönyből, mindkettő Alexandrából 
való. — Az egyik angol forrásból hiresz- 
toli, hogy Arabi pasa az ulemák által va
sárnap tartott gyűlésen két fetvát eszkö
zölt ki, melyek által a szultán letétetik 
(talán csak a kalifaságból) és a mokkái 
scheriíf a szultán utódjává neveztetik ki. 
— A másik forrásból Párison át azt tu
datja, hogy a szultán megakarja fosztani 
trónjától Tevtiiket (a khedivót.)

Beyrutban (sziriai kikötő városban) 
zavargások voltak a keresztények és zsi
dók ellen intézve, de iccsillapitattak s ez 
alkalommal huszonöt zavargó elfogatott.

A szultán ugylátszik végre belátni 
kezdi, hogy a törökügynek legeszesebb 
és leghívebb emberével Mithát pasával 
igazságtalanul bánt el, inort elrendelte, 
hogy rabságát könnyítsék.

A czári koronázásra javában folynak 
az előkészületek, a rendőrfőnök biztatja 
a czárt a rend fentartása eránt s azt hi
szik, hogy szeptember elején még is rá 
kerül a sor.

Bukaresztben ismét egy kis kor
mányválság volt, Bratiano azonban már

O és — színművésznő, úgy állanuk 
egymáshoz, mint az árpádi czitrom, ahhoz 
a czitrom hoz, melyet a kucséber hordoz.

De lássuk csak, hogyis történt, hogy 
az Ágota néni a színpadra került?

NümÖs, nömzetös és nem vitézlö Szvn- 
topluk hangászó ivadékait Ínség követ
keztében! végveszély fenyogette, oz alka
lommal nagy mükodvelö előadást rendeztok 
föl segély zésükre Potkirchonben.

Az előadásra kitűzött darabban egy 
rút, — a csömörülotességig rút asszonyi- 
állat is szorepelt, — Gécsi Dorka, a sze
gény Zajtay István de Nagy-Zajta, peleskei 
nótárius üldöző boszorkányához tökéloto- 
sen hasonló.

Brrr!
Felzavarták az egész várost, de persze 

a csúnya szerepre senki som vállalkozott.
Már-már más darabot akartak kitűzni, 

midőn valukinok eszébe jut az Ágota néni, 
a ki o szerepre valóságos mustra-példány.

Bravó, bravisszimó!
Föl is keresték azonnal és „ö nagy 

ságau a maga kicsiségében volt oly „ke
gyes,u a kérésnek minden vonakodás nél
kül — rögtön engedett.

Végre mog virradt a dicsőség hajnala, 
eljött a nagy nap, az előadás napja.

Ágota néni minden maszkirozás nél
kül is tökéletesen megfelelt a szerepnek, — 
csupán a fogainak kellett volna elöl hiá
nyozni.

Akár hiszik akár nem, — Ágota néni 
oly önfeláldozó volt, hogy azon merész 
ajánlatot tette, miszerint a szükséghez ké
pest ki engedi szedni a fogait.

Mily szörnyű diletánsi enthüziázmus!
A fodrász, ki egyszersmind borbély 

és fogmüvész volt ez úttal, azonnal ott 
termett nehány foghuzó szerszámmal; de 
szerencsére nem vették igénybe, minthogy 
az egyik dilettánsnak jó gondolata támad 
Tán, fekete angol tapasszal lön Ágota

alakított uj kabinetet, melynek egyik 
tagja Sturdza herczeg külügyér tudvale 
völeg nem az orosz, hanem az osztrák- 
magyar barátságnak hivő.

Milán szerb király fürdői utazást 
véve okul Bócsen át lseidbe rándult, bogy 
ott találkozhassék F'erencz József császár- 
királyal. — A szerb minisztériumban is 
változások történtek, jelesen Mijátovics 
ki már rég akart szabadulni a pónzÜgyér- 
sógtöl végre felmentetett és londoni kö
vetté lett kinevezve.

Megyei közgyűlés.
(Pécs, 1882. augusztus 14.)

Perczel Miklós főispán szabadságon 
lévén távol, helyette Jeszenszky Ferencz 
alispán elnökölt.

A napirend az alispán évnegyede* 
jelentésével kezdődött, molyben megemlé
kezés történt megyénk lefolyt évnogyedi 
egészségügyi, közgazdasági s közbizton
sági állapotáról, mi általánosságban véve 
kodvezönok mondható. Mint megyénkben 
felmerült nevezetesebb esemény, felcmlit- 
tetett a bányászok mozgalma s munka- 
szünetelése, valamint a Kovácsics órás-félo 
nagymérvű betöréses lopás és a vizsgálat 
eredménye. Végül pedig megemlékezik s 
elismeréssel viseltetik az alispán jelenté
sében Mathievics József megyei huszár, 
mint olyan derék és hűséges szolga 
iránt, ki ötven éve szolgálja már tisztes
séggel Baranyavármcgyót

Olvastatott a belügyminiszter rende
leté, melynél fogva, a megye múlt köz
gyűléséből felterjesztett kérelem, hogy a 
felhalmozódott árvaszóki ügyek feldolgo
zása végből alkalmazott ideiglenes dijno- 
kok uj évig működhessenek, — helyben 
hagyatott.

Alispán jelentést tott az alsó Kara- 
8icza helyreállítási munkálatainak felül
vizsgálásáról. A munkálatok tökéletesen 
kielégítők. Megjogyeztetik, hogy ezentúl, 
az urodalmak által díjtalanul átengedett 
part- és töltésen termő fii jövedelme 
kizárólag a part ós töltés épentartására 
fog fordittatni.

A napirend legkiválóbb tárgyát ké
pezte az igazságiigyminisztor által a vár
megye telkén elrendelt börtön-helyiségek 
cpitésc tárgyábani alispáni jelentés, melyet 
a bizottsági tagok mindvégig a legfeszül
tebb figyelemmel hallgattak. Az alis
páni jelentés szerint a megye tudta, bolo- 
egyozése nélkül, még a közönséges hiva 
talos udvariasság szabályait is teljesen 
mellőzve, a megye tulajdon területén épít
kezéseket rendel az igazságügyminiszter, 
a mi nem tekinthető egyébnek, mint a 
megye ignoráltatásának. A közgyűlés he
vesen kelt ki az építkezés ellen és liatá- 
rozatilag kimondta tiltakozását, annál in
kább is, minthogy a maga közigazgatási 
közegeinek sem bir kellő helyiségekkel 
szolgálni s minden talpalatnyi területére 
nélkiilüzhetlen szükségo van.

A Feketeviz szabályozási társulat fel
oszlott. A közmunka- s közlekedésügyi 
minisztérium a feloszlást helyben hagyta.

Hevesmegye pártolás végett átküldött 
feliratát, a főrendiház újjászervezése tár
gyában, annyiban pártolta a közgyűlés, 
amennyiben a főispánok, ha kizáratnának 
a főrendiházból, úgy egy megyei válasz
tott küldetnék minden egyes megye ré 
szóról főispánja helyett.

Mintegy másfél óra leteltével véget 
ért a gyűlés.

néni fogai közül néhány leragasztva, a mi 
oly nagy optikai csalódást eredményezett, 
hogy éppenséggel szükségtelenné vált a 
foghúzás.

Az ördögbe is 1
Csuk később értesültem, hogy Ágota 

néni miért ajánlotta fel oly könnye 
dén, oly feláldozó készséggel fogainak 
kiszedését; mert hiszen úgyis kiszedi min
den este lefekvéskor.

Lám, lám, — ki bittó volna?! ,
Donique felhúzták a függönyt, Ágota 

néni szint változtatott, a mit úgy 
hívnak, lámpa-láz, azután három-négy szó 
holyett moudott ogy felet, a mit meg úgy 
hívnak, hogy bensülés, — ezzel meg lön 
a dicsőség alapítva.

Kár, hogy babérkoszorút nem kapott,
— milyen jó lett volna niegszáritva be
lőle egy-egy levél u savanyu burgonyába.

No do mindegy!
Kárpótolja a babérkoszorút ezen „élet 

hiiu fotográfia. A babérkoszorút lassan
ként elfözték volna, do ez örükcmlékfi 
marad.

Isten vellink édes csecse finánc/, ur 
és kedves Ágota néni; — remélem jó 
barátok maradunk:

Adieu!
A kis reporter.

Vegyes.
— Jó tanács. Orvos:  „Mégis 

csak borzasztó — egyetlen egy nyulat seni 
voltam képes megölni!u -  Erdész: „Ren
deljen valamit a nyulaknuk, orvos ur!**

*

— Különös seb. A kár tér í tési  
bizottság előtt megjelenik egy öreg ember: 
„En egy golyót kaptam a czoinbomba . .
— „De hisz sebe meggyógyult?* *1. .. mondja 
az elnök — „Igen, csakhogy minden ház 
bérfizetéskor megújul.4*

Városi közgyűlés
(Pécs, 1882. augusztus 14.)

Perczel Miklós főispán szabadságon 
lóvén távol, az elnöki széket Aidinger 
János polgármester foglalta el.

A napirendet megelőzőleg, a jövő 
közgyűlés megtartása idejéül október hó 
16-ika tűzetett ki.

Napirend:
Az állandó gazdasági választmány és 

a tanács előterjesztése a belvárosi iskola 
jelenlegi helyén történendő felépítése iránt. 
A tervezet úgy a költségelőirányzat már 
egy előbbi közgyűlés alkalmával elfo
gadtatván, most csupán a kivitel mód
járól történt a megállapodás. Polgármes
ter azt a javaslatot tette, hogy legczél- 
hozvezetöbb lenne alkalmas helyiségekről 
gondoskodni, melyekbe a bokövotkezö 
tanév tanulói ollielyeztetvén, — még ez 
évben kezdetét vehetné az építkezési 
munkálat. Azonban felmerült az aggály, 
hogy aligha lőhet alkalmas helyiségeket 
szerezni, minthogy az összes tanépülotek 
termői el vannak foglalva. Rövid eszme
csere után, határozatikig kimondatott, hogy 
ha alkalmas helyiségek találtatnak, még 
oz évben hozzáfognak a munkához, ellen
kező esetben pedig a jövő óv május ha
vában bezáratik a tanév és az azután 
jövő tanfolyam csak októberben nyittatik 
meg, moly idöközbon épül fel az uj ós a 
modern követelményeknek mindenben meg 
fölélő iskola.

Következett az ömölendő honvéd-lak
tanya ügye. Felolvastatott az állandó gaz 
dasági választmány s a tanács javaslata, 
mely szerint az építkezés igen előnyösnek 
kínálkozik s a város alaptőkéjének befek
tetése hasznot eredményezne. A tanácsi 
javaslat építkezési helyül, — miután a 
vegyes bizottság által a gáz-gyár felett 
már kiszemelt hely, utólagos szemle al
kalmával alkalmatlannak bizonyult be, — 
a Szományi-féle telket ajánlja, moly a 
rajta lévő nagy malommal együtt 20000 
írtért volna megszerezhető. A javaslatok 
felolvastatása után fölvetette a polgármes
ter a kérdést, hogy: akar e a város lak
tanyát építeni s ha akar, úgy: hol? Min
denben a tanács javaslata lön elfogadva. 
A tervezet legközelebb fel fog a honvé
delmi minisztériumhoz terjesztetni.

Most egy égetően sürgős tárgy került 
megbeszélés alá s ez a szeptember havá
ban városunkba érkező sorozrodünk ideig
lenes elhelyezése végett szükséges intéz
kedésről szól. Polgármester előterjesztése 
szerint már tétettek lépések az 540 főre 
tehető sorezred elhelyezése érdiében. 
Többek közt még legalmasabbnak talál
tatott uz első tekintetre a vashámor, mely
nek tágas helyiségei befogadhatták volna 
a katonaságot, azonban utóbb a kiküldött 
katonai komissió egészségtelennek találta 
a helyet, tehát nem maradt más hárta, 
mint más fórhelyiségröl gondoskodni. Mint
hogy pedig a város a czélnak megfelelő 
alkalmas helyiséggel nem bir, a katonai 
hatósággal azon megállapodás történt, hogy 
a „krajezár-kaszárnya** udvarán lévő ba
rakkok át fognak akként alakíttatni, hogy 
télen is lakhatók legyenek s ezekbe lesz 
az érkező katonaság jó része elszállásolva, 
azon rész pedig, mely beléjök nem fér, a 
kaszárnyákba szorittatik. A barakkok 
átalakitási munkálata 4000 írtra rúg. A 
közgyűlés az előterjesztést elfogadva, meg
szavazta a 4000 irtot. Egyúttal a polgár
mester olnöklote ulatt ogy 30-as bizottság 
küldetett ki, mely a sorezred befogadá
sára szolgáló állandó laktanya ópitésónek 
tervezetét fogja kidolgozni s a közgyűlés 
elé terjeszteni.

— Az orvos baja. Orvos (egy 
másik orvoshoz): No’szen kollega ur, maga 
ugyancsak szépen jofözött engem azalatt mig 
én falun voltam. En átadtam önnek bete
geimet, kiket évek óta kezelek, s ön négy 
hét alatt valamennyit kigyógyitja.

♦
— F é r f i  a g y ,  n ő i  a g y .  T a n á r  

(egy felsőbb leányiskolában). „A múlt órán 
azt adtam elő kegyeteknek hölgyeim, hogy 
a férfi agya nagyobb mint a nőé. Mit követ
keztet ebből Bertlia kisasszony ? — „Azt, 
hogy az agyvelünél nem a monnyisógro, 
hanem a minőségre kell nézni!**

*
— S z e r é n y  gyónás .  Pap  (a 

80 éves Wastelhez, ki halálos betegen fek
szik) „No Wastel, mindent meggyóntál, a 
mi lelkiismcrctedct terheli?** Wastel: „Ázt 
hinném, — csak egy nem akar kimenni a 
fejemből.** Pap: „No mi az Wastol!** — 
Wastel: Hát mikor 20 esztendős voltam, 
egy leányt néztem ki magamnak. Ezt nézte 
ki egy pajtásom is. Egyszer elmentünk hár
man a tóra csónakázni. Pajtásomat belcvo- 
vetettem a tóba, néha-néha eszembe jutott 
azóta, hogy mégis csak kellett valami bajá
nak esnie, mert azóta nem láttam.

*

— S z a m á r f ü l ü  b i b o r n o k .  
Olaszlapok a Dumas Jacquet-ügyröl Írván, 
felemlitik, hogy Micliel Angelo volt az első, 
ki boszuálló eszköznek használta fel ecset
jét. Egy bibornok megsértette a nagy festőt 
s ez a bibornok arezát megörökítette az 
„utolsó Ítélet** czimü festményében, mely 
jelenleg a római sixtusi kápolnában van. Á 
bibornok a pokolban ül szamárfülekkel ób 
lábai körül kígyó tekerödzik. A bibornok 
11. János akkori pápánál panaszolta be a 
festőt, mire a pápa úgy felelt: „Ha Michel 
Angelo a tisztitó tűzbe helyez, kihúztalak 
volna, de a pokolban nincs hatalmam **

Olvastatott a helybeli ügyvédi ka
mara átirata, melybon buzdítja a város 
hatóságát, miszerint mindent elkövessen, 
hogy a királyi tábla deczeutrálizácziója 
alkalmával városunknak is jusson kir. 
tábla. Az átirat nagy örömmel s általános 
helyesléssel fogadtatott. Következett a pol
gármester előterjesztése, molyszerint ja
vaslatba hozza, hogy menesztessék a vá
ros részéről egy bizottság a miniszterei 
nőkhöz, illetve az igazságögyininiszterhez, 
hogy togye meg a város uzon áldozatkész 
ajánlatát, melyet már a város a deczont- 
rálizáczió eszméjének megpenditésekor is 
tett, t. i. hogy hajlandó alkalmas helyi
séget ós fütöfát szolgáltatni a felsőbb foku 
bíróság számára. A közgyűlés elfogadta 
polgármester indítványát, sőt Bubreg biz. 
tag indítványával, hogy a helyiség felsze
relésére 2000— 4000 irtot adományoz, 
— bővítette ki.

Vetter honvéd altábornagy síremlé
kére 50 írt szavaztatott meg.

Börstling Vilmos ajánlata, melysze- 
rint a város valamely telkén G00 család 
számára munkás házat szándékozik építeni, 
úgy hogy az épület 40 év múlva a város 
tulajdonává válik, — elvileg elfogadtatott.

A pécsi püspöki joglyezeum tanári 
karának kérvénye községi pótadó alóli 
mentesség iránt, — megtagadtatott.

Özv. Futó Mihátyné kegydija 100 
Írtban állapíttatott meg.

Végül kihirdettetett Spcozián Ágnes 
és Nürnbergernó szül. Horváth Francziska 
szülésznői oklevele.

Ezzel a gyűlés d. c. 11 érakor vé 
get ért.

Tanügy.
A budapesti állami középipartanoda 

igazgatóságától.
Az uj iskolai év közeledtével fölhív

juk olvasóink, általában a szülék és gyá
mok figyelmét a budapesti állami közép
ipartanodára.

Ez intézetnek czélja, hogy építőmes
tereket, pallérokat, a jelentékenyebb kéz- 
müiparágak számára szakavatott s önálló 
működésre képes mestereket, a különböző 
gyáriparágílk számára pedig elömunkáso- 
kat, művezetőket és kivételkép oly szak
embereket neveljen, a kik kisebb iparte
lepeknek, gyáraknak önálló vezetőivé is 
lehessenek.

Az uj iskolai évben az intézetnek 
már Öt szakosz t á l ya  ti. in. az épí té
szeti ,  gépészet i ,  két  vegyészet i  
és a fém- vas ipar i  lesz megnyitva s a 
gyakorlati oktatás czéljára szerkovács, la
katos és egy négy lóercjü motorral és 
munkagépekkel felszerelt gépműhely, a ve
gyészet és fém-vasipar számára pedig na
gyobb laboratóriumok vannak berendezve.

Az intézetbe rendes tanulókul felvé
tetnek azok:

a) kik a gymuázium, polgári vagy 
reáliskola négy alsó osztályát jó sikerrel 
bevégezték.

b) iparos segédek és mindazok a kik 
kellő készültségüket felvételi vizsgálat ut
ján bizonyítják.

A gyakorlatból ily módon beléphet
nek kümivesBogédek a gépészet  
különböző ágaiban s a különfél e  
vegyészet i  i pa r ágakban  foglal
kozó gyakornokok,  munkások,  
t ovábbá a vas és rézöntők,  r é z 
művesek,  bádogosok,  épí tő laka
tosok,  szer számgyár tók és szer- 
kovácsok.

Az 188s/*-ik tanévben pedig megnyit- 
tátik a faipari szakosztály, a melyben az 
épí tő ós bútoraszt a losság,  azosz- 
t orgál yosság és a kocs i gyár t ás  
fog taníttatni.

A beiratások szeptember hó 1-sÖ nap
jától 15-ig tartanak, az előadások 15 éli 
kezdetnek meg.

Az intézet helyisége van Vili. kér. 
bodzafa utcza 28. sz. alatt.

Az igazgatóság megkeresésre minden
kinek szolgál bövobb fel világosi fással.

Törvényszéki csarnok.
— Érdekes rágalmazást eset. Jan 

kovits Dienes albiró Mohácson panuRzt 
emelt Jankovits György néptanító ellen 
azért, mert utóbbi a legközelebb magtar
tott választás alkalmával azt állította, hogy 
Jankovits Dienes a gör. kel. hitközségi 
elnökségro azért aspirál, hogy a templom 
által egyeseknek bekebelezés nélkül köl
csön adni szokott pénzből adósságait ki
fizethesse. A két alsó bíróság megállapí
totta ezen kitétel alapján a rágalmazást, 
a kúria azonban a rágalmazás tcnyálla- 
dékát megállapíthatónak nem találta, mert 
az idézett állitás egy jövőben elkövetendő 
cselekményre vonatkozik, a mi sem bizo
nyítási-, sem bűnvádi eljárás tárgyát nem 
képezheti.

— Fontos elvet mondott ki a m. 
kir. kúria, járásbíróságok előtt folytatott 
bűnügyben. Kimondta ugyanis (4538/882. 
sz. a.) azt, hogy a magánvádló ügyvédi 
dijainak megtérítésére vádlott végrehajtás 
terhe mellett kötelezhető; mert: az 1880. 
augusztus 15-én 2205. sz. a. kelt igazság
ügyminiszteri rendelet 33. §-a alapján 
magánvádló jogosítva lóvén a járásbírósá
gok előtti vótségi vagy kihágási ügyekben 
magát ügyvéd által képviseltetni, az eb
ből kifolyó költséget is ugyanazon rende
let 107. §-Ahoz képest a bűnös fél végre
hajtás terhe mellet megfizetni köteles.

Különfélék.
— () felsége születésnapja. Tegnap, 

pénteken folyt le felséges királyunk szü
letésnapja, mely alkalommal a lyezeuiui 
templomban fényes isteni lisztelet tartatott. 
A misét Dulánszky Nándor püspök önagy- 
méltósága végezte. Az isteni tiszteleten a 
katonaság, állami, megyei és városi tiszt- 
viselöség nagy számmal vett részt, nem 
különben a közönség. A város középüle
tein lobogók lengtek.

— Templomi zene. Holnap vasár
nap, szent István az első koronás mag) ar 
király ünnepélye alkalmából a lyczeumi 
templomban énekeltetni fog Seyler 2 ik 
számú (P dur) miséje; — graduale: „Coi. 
fidemini,** — offeitórium: „Sperate in I) » 
minő** Koffertől sopran- és bass-solora

— Szent István-ünnep. A Buda 
pesten holnap (vasárnap) megtartandó fi- 
nyes szent István ünnepélyre városunkból 
is ráudulnak fel többen. Nagyon csodáljuk 
úgy a vasúti, mint a güzhajózási társulat 
azon magaviseletét, miszerint a nagy or 
szagos ünnepély alkalmára nem bocsátott 
ki leszállított árakról szóló hirdetést, inig 
az egész országban minden más köziek* 
dési társulat megtette azt. Lehet, hogy 
Arleengedés közzétételo mellett még tői
ben is utaztak volna Budapestre, az iin 
nepélyt megjelenésük által emelni.

— A „ Pécsi Dalárdau a debre-
ezeni országos dalünnepólyre kedden dé! 
előtt utazott el városunkból. — Hétfőn 
este nagy énok-próbát tartottak, mely igen 
jól sikerült. — Dalárdánkkal számosán 
keltek útra, oly egyének is, kik nem tag 
jai, csupán az ünnepély érdekessége von
zotta ökot dalárdánkkal. - Csütörtö
kön tartatott meg Dobreczenben a nagy 
ismerkedési estély. Tegnap délelőtt köz 
gyűlés volt, délután összpróba ós este 
küzdelem az első díj elnyeréséért

— Ilymen. — Ilaksch Terézt — 
Haksch Antal nyugalmazott számtanácsos 
kedves leányát csütörtökön vezette oltár 
hoz Froseh Károly Biklósi polgári iskolai 
tanár. — Az esketés a sz -Ferenez-rendüek 
plébániatemplomában tartatott meg dél 
előtti 9 órakor. — Tartós boldogság ko 
szorozza frigyüket!

— Császári adó! Szépen vagyunk,
ha ugyan igaz, a miben azonban éppen 
semmi okunk sincs kételkedni, minthogy 
az alábbi dologhoz hasonló eset már nem 
egyszer, sem kétszer, hanem számtalanszor 
megesett városunknál. Alkotmányos vilá
got élünk s a mi városi pénztárunkban 
császár i  adót is mernek kérni. Hallat 
lan! Egy derék magyar adófizető polgár 
elképedve panaszolta cl nekünk, hogy 
mennyire megbotránkozott, a midőn az 
egyik pénztári tisztviselő ajkán elhangzott 
a: császár i  adó. El is hisszük, mert 
valóban nincs megbotránkoztatóbb a ma 
gyár emberre nézve, mint alkotmányos 
ügyvitelében „császári** szót hallani és 
„két fejű sast44 látni!

— IIás-fogy osztási szövetkezet van 
alakulóban, mint onnan értesülünk, Eger 
városában. — Ugylátszik ott ugyanazon 
bajban leledzőnek a jámbor, koppasztásra 
való fogyasztók, mint az utóbbi évtized
ben városunkban, az ujmódi, ide beván 
doroltak által deformált és korrumpált 
Pécsett. — Ott azonban azonnal hozzá 
nyúlnak az önsegély eszközéhez, holott 
nálunk a jámbor fogyasztó birka türelem 
mól adózik a mágnási kényelemmel di 
csekedö mészáros és hentes uraságoknak. 
kik ugyancsak szoros szövetkezetben űzik 
az egyedáruságot méregdrága, sokszor rósz 
és azonfelül hamis mértékű áruikkal. — 
Valóban idején volna, ha cmanczipálnók 
magunkat eme modern koppasztás rab 
sága alól.

— Az „utolsó“ kaszinó-estély. Szer 
dán tartatott meg ez év folyamán az 
„utolsó** estély a kaszinóban. Nem hiába, 
hogy „utolsó** volt, mindenki igyekezett 
benne részt venni s mondhatni, bogy a 
lefolytak között oz volt a legnépesebb. 
De nem csak látogatottsága által multa 
felül az előző estélyeket, liánéin vidám 
ságban is messze túlszárnyalta. A táncz 
rövid pauzákkal u késő hajnali órákig 
nyulott ki.

— Szives tudomásul! Várady Fe- 
Ferencz „Tavaszom Virágai** czim 
alatt megjelenendő költemény-füzetére nem 
csak a szerzőnél (Jáuos-utuza 8.) — hanem 
a kiadó hivatalunkban (Fereucziek-utcza, 
a templom átollenében), Weidinger Nándor 
és Válentin Károly könyv kereskedésében 
is (Széchenyi-tér) előfizethetni. Díszpéldány 
1 frt 50 kr. Fűzött példány 1 frt.

— A buda-pécsi vasút megnyitása 
— ellentétben a bécsi lapok által hozott 
s a magyar lapok által is átvett hírekkel, 
okvetlenül megtörténik a kitűzött határ
időben, f. évi okfóber hó 1-én. Az eddigi 
megállapodás szerint október l ón a buda- 
dombovári vonalrészt fogják megnyitni, s 
a dorabovár-pécsi vonalrész megnyitása 
november 1 -én, legkésőbb november 15-én 
fog megtörténni. Áz alagút építésénél föl
merült akadályok már clhárittattak. A 
Dunagözhajózási-társaság, a vasút egyik 
engedményese, a maga részéröl mindent 
elkövet az építkezések siettetésére, mivel 
a vasút megnyíltával az eddig szénszállí
tásra használt hajókat a gabonaszállítási-a 
lehet majd felhasználni.

— Egy kis figyelmeztetés. A gabona-
adás- és vételnél előforduló csalások meg-



akadályozása czéljából már rég idő éta a
hetivásárok alkalmával a városi mázsa ki 
van állítva a közönség szolgálatára. Da
czára ennek, sokan nem veszik igénybe. 
Az ezen üzletkörüli csalások oly gyako
riak nálunk, hogy igen üdvös volna, ha 
gazdáink a hiteles mérleggel áruikat meg- 
niéréíve; — adnának túl azon, azért is, 
mert a* ily esetekből származó panaszok
n a k  a rendőr-kapitányság csak akkor ad 
helyt, ha a városi hiteles mérlegen mé- 
i-rttek meg ti gftbonanemüek.

— A gabona ára. Ila figyelemmel 
kisérjük u piaczi árakat, azt fogjuk ta
pasztalni, hogy lm ltom is emelkednek, de 
nem is szállnak alá, hanem szilárdul meg
maradnak a közép-magas fokon. Szakért# 
körökben az a vélemény, hogy az idei 
kitűnő minőségű gabona Ara alább éppen 
nem fog szállni, hanem mindinkább emel 
kedik, oka eunck főkép abban kere
sendő, hogy külföldön a legszebb kilátá
sokkal kecsegtető aratást a rósz időjárás 
igen megróniotta.

_ A tervezett gyümölcs- fa szölöki-
állítás ez évre elmarad. - A pécsi ker
tészeti egylet legutóbbi ülésén leginkább 
vezéreltetve azon oktél, hogy ez évben a 
gyümölcstermés az elemi viszontagságok 
miatt igen szenvedett és szép 
■mm kecsegtet, szótöbbséggel 
n tervezett kiállítással való felhagyást.

_ fing kis csere. Úgy halljuk,
hogy Bogyó és Csóka között egy kis 
csere forog szóban. Bogyó átengedné 
Pécset, Csóka pedig átadná Kassát. No 
csakhogy a cseréhez a szinügyi bizottság
nak is van ám szava!

_ Mint legújabban írtesillésünkre
eiett Tirczka Antal és Szccsödy József 
reáliskolai tanárok, a kultuszminiszter meg 
változtatott határozata értelmében Pécsett 
maradnak, — Vész Albert igazgató nyug- 
dí jaztatott.

— Kiss Györgyről. A jeles tehet-
ségii szobrász, megyénk szülötte, a napok
ban megkereste a fővárosi tanácsot, hogy 
egyik városi épületben egy műteremhez 
alkalmas helyiséget engedjen át számára. 
A művész által még Rómában mintázott 
és oly nagy feltűnést keltett „Gyilkos41 
ezimii szoborcsoportozat legközelebb Buda
pestre érkezik és a képzőművészeti tár
sulat őszi kiállításának egyik érdekes tár
gyát fogja képezni. Kiss György, Dulánszky 
Nándor megyés püspökünk felszólítása 
folytán két apostol kis szobor-mintáját 
küldte be a székesegyházra helye
zendő 12 apostol szobrainak uj mintái 
gyanánt. Jelenleg egy architektorikus tem
plomi s z e n te l t  víztartóhoz készít mcllékala 
kokat és pedig egy angyali gyermeket, ki 
balkezében imádságos könyvet tart, jobb - 

val pedig a víztartóba nyúl. A víztartó 
,M jobbkarját

kiállításra
elhatározta

getve jöttek Gyüd felé és itt a falu kö
zelében uz alkalmas pillanatot ellesve, 
egy baltával orozva hátulról fejbe ütötte, 
úgy hogy Balázs rögtön Összerogyott, de 
inég felkelt, és ismét a baltával még két 
ütést inért rá és a nyakában egy zsinóron 
lóggó zacskót, moly ben a pénz volt lesza
kítván azt magával vive, elszaladt. Balázs 
Gábor a három balta-vágás következté
ben egy pár porezro meghalt, tegnap 
Gyüdön fel is bonczoltatott. — A rabló
gyilkost Miholáczon, hol ismét rabolt, elfog 
ták. — Szomorú, hogy ilyes tett nyiltan 
nappal a leglátogatottabb helyen megtör
ténhetik.

— Baleset. Görcsönyben, odavaló 
Remhardt György nevű polgár fiát köté 
nyénél fogva elkapta a cséplőgép és a 
kimondhatatlanját kiszakítva, halálosan 
megsértette.

— Késelés. Vérengző verekedésnek 
volt színhelye f. hó 13-án az esti órákban 
a szt-Iőrinczi járás Gerde községe. A fő
szereplő Kováes Vincze nevű fiatal (21 éves) 
suhancz volt. Ez hoves szóvitába elegye
dett három — nálánál idősebb, de mégis 
fiatal — emberrel. Kovács csakhamar kést 
rántott elő, megakurván mutatni, hogy ő, 
mint katonaviselt ember tud — az ily féle
— fegyverrel bánni. Itt azon kérdést te
hetné a t. olvasó: 21 éves és katonaviselt? 
Igen! katona volt, de csak: „egy böjtön 
hét esztendeig.11 Múlt óv őszén vitték el 
ö kelmét s az idén már haza bocsájtották, 
s most itthon hetvonkedik. — Az oinlitctt 
napon abban nyilvánitá hősiességét, hogy 
ellenfelei közül kettőt a szó szoros órtol- 
mében raegkésozett. A harmadik ellenfél 
pedig midőn már látta, hogy szorul a 
kapeza, elillant s örült, hogy még ép fej
jel hagyhatta el a csatatért. — Ez esetről
— úgy hiszem — a járási szolgabiró ur
nák még mindeddig semmi tudomása. Pe
dig igen kívánatos volna, ha a tek. szol
gabiró nr néha néha arra czirkáltatná 
pandúrjait, mert a gordei korcsmában gya 
koriak az ilyféle verekedések. No meg 
aztán itt van a küszöbön szt. István ki 
rály napja ! (A szt királyi plébániában, s I 
igy Gertiében is búcsú.) Ez meg sohasem j 
inulhatik el a nélkül, hogy egy-egy hős ' 
ficzkó meg ne mutatná: „ki a legény a| 
csárdában ?u

— Jégverés. — Múlt szombaton \
délelőtt 11 óra tájban egy északnyugatról 1 
jövő zivatar kíséretében nagy zápor és ) 
jégeső látogatta meg városunkat jelesen 
annak nyugati részét, a skókói, bálicsi és 
deindoli hegyi szőlőkben 25—35#/0 kárt 
okozván az idei termésben. — Egyébként 
záporok és csendes tartós esők naponta 
látogatnak s valóban már nagyonis jól
laktunk az ég ez áldásából, mely nagy 
bősége miatt mindig átokká fajul.

javai
lábánál egy ördög vonaglik 
védőleg tartva szemei elé.

— A székesegyházról. Az elöuiun 
kólátok serényen folynak, a tágas bensőt 
hatalmas állványok töltik be. Különösen 
említésre méltó, hgy a levakart vakolat 
ah.l több helyen számos freskó és farag- 
vány tűnt elő, melyek mindegyike mind- 
megannyi kiváló becsű műemlék. Pár nap 
óta városunkban időzik Koppay festő, ki 
Mákárt megbízásából jött Pécsre 
kés egy ház festészeti kincseinek lemásolása 
végett.

— Pályázat. A helybeli magyar 
királyi járásbíróságnál az üresedésbe jött 
irnoki állomásra n é g y  hét alatt.

— Idylli élet. Soh'sc kívánkozzunk 
ki falura, hogy élvezhessük az idylli élet 
gyönyöreit, városunkban is feltalálhatjuk 
azt. A vármegye háza előtt a buja gye
pen, csaknem minden délután legelészik, 
túr, vígan röfögve egy malacz csorda — 
kondás nélkül. Kolle ennél idyllibb je
lenet! ?

— Mit nem tesz a magas hely- 
pénz? Mióta az uj tariffa életbe lépett, 
áruink, különösön az apróbb áruk, csirke, 
tojás, gyümölcs, zöldség stb. magas árra 
szöktek fel, — hasonlíthatatlanul az előző 
években megszokott árakhoz, noha az 
idői év, aránylag az előzőkhöz, - gazdag 
nak mondható. Egy más körülmény is 
merült fel, — az árusok lopva árulnak. 
Imitt-amott, valamelyik utcza sarkon le
telepszenek áruikkal, majd pár perez múlva 
tovább állanak. — ImO a telhotetlenség 
következménye!

— Egy megrendítő rablógyilkos- 
ságról értesítenek Siklósról, ugyanis folyó 
augusztus 14-én délután 6 óra tájban Ba
lázs Gábor garéi lakós Siklósról hazajö
vet a siklós-gyüdi országúton a községtől 
mintegy 200 lépésnyire baltával agyonvága 
tott és pénzétől megúsztatott, a tett után a 
gyilkos a gyüdi tarlón és réteken ke 
resztül Siklós feló megugrott. Feltűnő ezen 
esetnél, hogy a tett nappal az országúton 
a  siklósi vásár ób a gyüdi nagybucsu al
kalmával történt, mikor 100 és ezer em 
bér közlekedett és mégsem lehetett azonnal 
kitudni, hogy a tettes ki volt, csupán a tarló 
földeken a tetthez közel legeltető gyüdi 
ökrész gyermekek látták, hogy czigány 
forma ember volt, de nem kolompár vagy 
teknyö-vájó, hanem olyan lócsiszár forma 
czigány. — Balázs Gábor a siklósi vásá 
ron egv tehenet adott el és valószínűleg 
a laczikonyhákban borozgatott és itt 
tettesnek látni kellett, hogy pénz van nála 
és hozzászegödvén utitársul, együtt beszél-

rombolták. Hogy ezt is a zsidók totték-e 
s mi okból? móg most nem tudható.

— A tisza-eszlári bűntény ügyében 
írják Nyíregyházáról: A kihallgatások két 
nap óta ismét folynak. Szmilovics hosszas 
vallatás alatt volt. Tanúként egy másik 
gyanúsított személy is vezettetett elő. Az 
újabb vallomások hir szerint, igen lénye
gesek a vizsgálat folyamára, minek foly
tán újabb meglepő fordulat várható. — 
Biztosan állítják, hogy a kormány minden 
áron katonaságot küldet le az egósz me
gye területére s nehogy a dolog feltűnést 
okozzon, azt liirosztelik, hogy a gyalog
ság nem fér el Debreczenben. Ez a hir 
újabb izgatottságra adott alkalmat.

— Czélszerü intézkedés az, melyet 
a gabonapiaezot illetőleg a sz.-fehér
vári hatóság tott. Ugyanis napról-napra 
szaporodott a visszaélések száma, mik 
azon körülmény bői eredtek, hogy a vá
sárló kereskedők — saját előnyükre — 
hol ür-, hol súlyiuérték szerint vásárolták 
a gabnát. Ezen üzelmeknok véget vetendő, 
a rendőrség oly alkiisz-ozédulák használa
tára utasította a kereskedőket, a melyeken 
a megvásárolt gabonának mind ür-, mind 
pedig Bulymértóke fel legyen tüntetve.

— Egy szerencsétlen diplomata, 
Magnus báró halt meg a napokban. O ál
dozata lett egy pohár pezsgőnek, melyet a 
Sarak RombanIt poharával koczintott össze. 
1880 bán történt, hogy Sarah Kopenhágá- 
ban vendégszerepelt, a ugyanott volt német 
követ Magnus báró. Sarah tiszteletére ad
tak lakomát, Magnus azon jelen volt, s 
annyira olragadtatá magát, hogy telkö- 
8zönté Sarah hazáját „la béllé Francé!“ 
Sarah odanyujtá poharát, kérdve: „La 
Francé toute entiéro?41 (Az osztatlan Fran- 
cziaországot ?) Ami annyit jelentett, hogy 
Magnuanak innia kellett Elzász és Lot- 
haringia visszafrancziasitására. A dolog 
nagy fÖltünóst keltett, szegény Magnus 
elment „szabadságra,11 ahonnan többó sem 
állomására, sem a diplomacziára többé vissza 
nem tért. Ezt az esetet annyira szivére 
vette, hogy belehalt.

— A bab lton-Jnredi szeretet ház 
igazgató - tanácsa által Balaton-Füreden 
1882. évi agusztus hó 23-án a gyógy te
remben a Bzeretetbáz javára a vitorla-, 
csónak- és úszási versenyek alkalmából 
zártkörű tánczvigaloui rendeztetik. Belépti 
jegyek ára: páholy és családjegy bárom

j személyre 5 fi t., személyjegy 2 frt. Je- 
j gyek a meghívó elöniututása mellett \ált 
; hatók b.-füredi lürdöigazgatóság irodájá- 
! bán ós oste a pénztárnál. — Felülfizeté 
1 sok a jótékony czél iránti tekintetből szí 
! vesen fogadtatnak és hírlapikig nyugtáz 
tatnak. Kezdete pont 9 órakor.

— Levegőbe repült iskola. Groduo- 
bán, Orosz-lengyelországban egy zsidóis-

Hr. Kohut Sándor főrabbi be- kóla pinozéjébeu lévő lőpor, íuelylyel egy
zsidókereskedő űzött tilos kereskedést, 
meggyuladt vigyázatlanság folytán s az 
iskolát levegőbe rftoitette. A robbanás oly 
erejű volt, hogy a távolabb álló házak ab
lakai is megrepedeztek. A romok közül 
számos, borzasztóan megcsonkított holt
testet és embertagot húztak ki. Nem tudni, 
hogy hányán vesztették életüket, mert nem 
tudni, hogy a robbanás alkalmával hány 
gyermek volt az iskolában.

— Halálozás. Petrái Gyula hon 
védürnagy s a 39 ik zászlóalj parancsnoka, 
o hó 6-ikán, életének 45-ik évében elhunyt. 
E jeles katona, az ugri zászlósértés alkal
mával úgy viselte magát, mint aztegy 
magyar katonától méltán elvárhatni. O lé
pett fel legbátrabban a nemzeti zászló vé
delmére s ki is hívta Seemant, de a pár
bajt a felettesek közbelépése meghiúsította 
s Fetrás Kassára helyeztetett át. A kassai 
függetlenségi párt egy 12 méter hosszú 
fél méternél szélesebb selyem nemzeti színű 
szalaggal ellátott óriási borostyán koszorút 
helyezett az elhunyt koporsójára követ 
kezű felirattal: „A nemzeti zászló védojé- 
nok — a kassai fíiggotlonsógi párt.u A 
temetés kedden délután rittka részvét mel
lett ment végbe s érintett koszorún ki vili 
még igen sok diszitette a koporsót. Béke 
a korán elhunyt hadfi porai felett!

— A bonyhádi ev. algimnáziumban 
1882 —83-ki iskolaévre a beiratAsok

szept. 1—3 napokon történnek. A délelőtti 
órák pót- és javitó vizsgálatokra fordulat
nak. Csak azon tunulók bocsáttatnak ja 
vitóvizsgára, a kik csak egy tárgyból 
kaptak elégtelen osztályzatot. — Az igaz
gatóság azokról, a kik kosztot, szállást 
adnak vagy pedig gyermekeiket magyar 
helyre cserébe adni szándékoznak, név
jegyzéket vezet s levélben is szívesen szol 
gál felvilágosítással. Az igazgatóság.

— m  egyforintosok jönnek forga
lomba október 1-én. A mostaniaknál va
lamivel kisebbek lesznek és kékes színnel 
lesznek tarkitva. — Miként öregebb test
vérük az „uj ötösök,11 az egyesek is ma
gyar szöveget hordanak majd egyik ol
dalukon s ezzel ismét egy lépés történt a 
dualismus terén, mely lassankint kifejezést 
nyer minden papiros pénzjegyünkön. — 
Ezzel kecsegtet a kormány egyik félhiva
talosa. — No mi csakugyan semmi örven 
detest sem látunk benne, mert csakis 
olyan nem aranyértékü osztrák-magyar pa
pírpénz lösz az, minő a mostani, mely 
mellett az uzsorások és tözsérek gazda 
godnak, a nemzet pedig elszegényedik.

— Kuriózum. Ungváron, a görög
szertartásit katholikus püspökség székhe
lyén, minap a konkurzus történt mog n

papnövendékek sorába való fölvétel vé
gett. E konkursusi vizsgán esett meg az, 
hogy az ogyik pályázó — lelkész fia -  
nem tudta a „Miatyánk11 ot és az „Üd- 
vözlégy Máriá“ t elmondani.

— Andrássy Gyula gróf rendjeleit,
— összes érdemeinek és kitüntetéseinek 
látható jelót ellopták: mindössze 21 kü
lönféle érdemrendet. Köztük az arany- 
gyapjas rendet is, mit a boszniai okkupá- 
czióért akasztottak nyakába. Ilyen merész 
betörés volt az is, mely nők Andrássy érzi 
kárát. Az éjjel 1 2 óra közt ugyanis a
volt k ül ügy ér vízivárosi palotájában az 
orkélyon át ismeretlen tettesok hatoltak 
bo s onnan 12 különféle érdemrendet, ér
tékes ingombokat, antik pónzekot, egy 
arany órát s más értéktárgyakat elloptak. 
Gróf Andrássy Gyula Hczsdáthavasi va
dászkastélyában időzik s a budai palotá
ban csak csekély számú szolgaszemélyzot 
lakik. A lopást hajnalban vették észre s 
rögtön jelentést tettek a rendőrségnél, 
mely egész erélylyel megindította a nyo
mozást. A tisztelt tolvaj urak tehát, úgy 
látszik, könnyű szerrel jutottak a tömér
dek rendjelhez, sokkal könnyebben mint 
maga gr. Andrássy Gyula.

— Az indiai anyósok. Hogy meny
nyire nem tudjuk megbecsülni Európában 
az anyósokat, hogy mily alaptalan rágal
makkal illetjük őket majdnem minden ok 
nélkül, azt semmi som mutatja jobban, 
mint az indiai anyósok viseleté menyeik
kel szemben. Ha azt a sok, Indiában az 
anyósok üldözései miatt történt öngyilkos 
ságot látjuk, bizony meg megköszönjük, 
hogy ilyen jó anyósaink vannak. Az indiai 
fiatal leány férje szüleinek házába vonul 
s szüleivel együtt él s anyósának szemé 
lyes igazságszolgáltatása alatt áll.

Irodalom.

iktatása Nagyváradon e hó 15-én délután 
fél ötkor az izraelita hitközség haladópárti 
templomában rendkívüli ünnepélyességgel 
ment végbe. A főrabbi a vaspályán meg
érkezvén, egyenesen a templomba ment, 
hol az egész ünnepély magyarul folyt le. 
Jelen voltak a polgármester, a katonai és 
egyházi képviselők és számos előkelő. A 
hitközség elnöke üdvözölte a főrabbit; 
erre a titkár beszéd kíséretében átnyúj
totta neki a megválasztási okmányt, mire 
a főrabbi igen hazafiasán válaszolt és az 
esti ima után székfoglaló beszédét tar
totta. Végül a magyar liymuus elénekel - 
tetvén, az ünnepély félliét órakor közlel
kesedéssel véget ért.

-  A tisza-eszlári zsinagóga elpusz-
tulásának biro terjedt cl közelebbről. A 
hir túlzott, mert az épületnek magának 
baja nincs, csak benső részében vannak 
a padok s más bútorok össze-vissza hányva, 
s egy pár ablak törött. Jellemző, hogy a 
rombolás okát senki sem tudja. Tény, 
hogy akkor erős vihar volt, mely való
színűleg egy pár ablakot összetört, az 
sem lehetetlen, hogy pajkos gyermekek 
jártak benn az épületben, de az eszlári 
lakosok szerint valószínű, hogy a rombo
lást magok a zsidók követték ol. Az 
„Egyetértés11 igy beszéli el a dolgot: A 
zsinagógával szomszédos házban lakó öz- 
vegy Lengyel István kovácsmesternének 
7 hónapos kis gyermeke meghalt; ltácz 
Jánosné a gyermek keresztanyja ekkor 
Lengyel Istvánná házához koporsót s egy 
fakeresztet vitt. A keresztet kis leánya 
vitte Rácznó után! Kácznó uyitva látván 
a zsinagóga karzatának ajtaját, kíváncsi
ságból felment, hogy megtekintse a sokat 
emlegetett zsinagógát, melyet még belül
ről sohase látott. A talyigáu magával ho
zott koporsót előre küldte, azt azonban 
nem vette ószre, hogy a koresztot hozó 
kis leány követi öt a zsinagógába. — 
Több zsidó meglátta, mikor a kis leány 
kijött a zsinagógából kereszttel kezében. 
Az oszlari zsidóság közt gyorsan hiro fu
tott a zsinagóga ilyetén való „megszánt- 
sógtelenitésónek11. Az esteli isteni tiszte
letre gyülekező zsidók felvették a thorát 
s elvitték azt Lichtmann Móricznak Tót
faluban lévő házához, s ott tartották meg 
az isteni tiszteletet; a kereszttel megszent 
8égtelenitett templomot pedig végkép el
hagyták. A múlt szombaton sem jöttek 
már oda, s ha el is jöttek volna, megbot- 
ránkozva távoztak volna el, mert most 
valaki feszületet tett a zsinagóga oltárára. 
A zsinagógán kivtil Scharf „hatvékás11 
egyházfi lakása is foldiilatott s ez még 
jobban, mint a zsinagóga, mert csak falai 
maradtak épen, a boglyákemenezét is szét-

„EE: T is z a  L a jo s  szegődi királyi biztos ki
tűnöm talált arczképdt és életrajzát közli a „Ont- 
dasáyi Mérnöku czimíl mezőgazdasági és műszaki 
hetilap legutóbbi száma, méltatván azon tevékeny
séget, melyet Tisza Lajos Szeged város ujjáalko- 
tása korul kifejt. — Ugyan e szám közli a párisi 
uj váló-ház jól sikerült, képét « építéséiü l, részletes 
történetét Kgy további czikk szakszerű megjegy- 

kkel Kiséri n békésmegyei gazdasági egylet 
feliratát llékésmegye föld-öntözése ügyében. Többi 
nagyenlekit és közhaszna czikkei közül fölemlítjük 
a következőket: A késmárki vászonfehéritő gyár. 
— A lenolaj és annak alkalmazása az iparban.—
* napfény hatása a uövényekre. — A titköriiveg- 
gyártás. — Az aszfalt utak biztonsága. — A ezu- 

ripar Ausztriában és Mngyrarországon. stb. — 
ezt. megelőző számban igen érdekes czikkeket 

kosölt o gőseke-miveléaről, a takarmány párolásá- 
I, a pnlsometer vagy gSzszivattyuról (képekkel), 
malmok elektrikus világításáról, az erdősítésről, 

a vakolat szilárdságáról (képpel) stb. — A G az  
il .1 8 á g i M érnök megjelenik minden héten, a 
mezőgazdaság, gyakorlati teebnika, ipar és forga
lom köréből vett gazdag és változatos tartalommal, 
képekkel illusztrálva. — l-llötizetéseket még erre 
az évre is, vagy bármely évnegyedtől kezdve el
fogad a (íazdasági Mérnök kiadóhivatala Buda
pestiéi, negyedévre 'i frt, félévre 1 fiijával.

=  <Jyiiniiilrttfszeli vállatok ezimii munkára in
téz előfizetési fölhívást liereezki Máté. A munka 
október bo végéig jelenik meg. Előfizetési ára 
3 ,rt. bolti ára magasabb lesz. A gyűjtő 10 előfi
zető után egy tiszteletpéldányt kap. Az előfize
tési pénzek a szerzi* cziinén Mcző-Kuvácsházára 
intézendők.

== Siíkszai lirla  munkáira ez ideig oly ke
vés számú előfizető érkezett, hogy a kiadás re
ményével föl kellene hagyni az erre vállalkozott 
„Kassa-Abaujmegyei Közlöny" szerkesztőségének, 
ha nem Iliimé, miszerint a határidő meghosszabbí
tása — most, az aratás befejezése után s a szün
napok leteltével — az óhajtott eredményt létre 
lógja hozni. Az előfizetési határidőt tehát meg
hosszabbítja szeptember hú 15-úig.

— A Mayyar lieycny-C sár nők XXXII. füzete 
most hagyta el a sajtót igen érdokos tartalommal. 
Első közleménye fí. Hűttner Júlia kedvelt regóny- 
irónőnk tollából az „Örvény a révben'* ezimii ér- 
dekfeszitő regény, ezt követi „Az emészti kas
tély", eredeti regény Kenderesy Mihály tói óa a 
„Faustin Júlia" ezimii franczia regény vége. Mo
zaik czim alatt érdekes ismeretterjesztő és tréfás 
apróságok. Ismételve ajánljuk t. olvasóinknak o 
nagy gonddal szerkesztett s olcsó elegáns kiállí
tású, boti füzetekben megjelenő folyóiratot, mely
nek ára egész évre 6 frt, félévre 3 frt. Előfizetési 
pénzek Aigner Lajos budapesti könyvkereskedő
höz mint kiadóhoz, vagy Wilckeu ós WaidI ezég- 
liez (Budapest, koronáiig u. 3.) intézendők.

— Megjelent az „(iniiyvédu 7-ik füzete. (Irta 
Knorr Alajos, kiadja ily. Nagel Ottó Budapesten.) 
A szövetkezetekre vonatkozó szabályok befejezése 
után, ismerteti szerző a vieszahályozási és bánya- 
társulatok szervezetét és az egyesületekre vonat
kozólag fonállá szabályokat, a pénzintézetek. rész- 
vónytársulatok, vállalatok és egyletek, az országon 
kívül székelő vállalatok, intézeteknek Magyaror
szágon levő fiók intózetci és vállalatai bélyeg és 
illeték kötelezettségére vonatkozó határozatokat, 
egyszersmind a társasági szerződések különböző

neiről iromány példákat hoz. A füzet ára 3'» kr.

Közgazdaság.
Magyarország a bordeauxi 

kiállításon.
A bordeauxi kiállítás alkalmából 

„Le Panthéon de Plndustriea cziuiü párisi 
lap a kővetkező figyelemreméltó ezikket 
közli hazánkról és termékenységéről:

Abban a kis országban, mely oly kö
zel fekszik a Dunához és az Adriai tón 
gerhez, böviben terem a jó bor. Es e b<>i 
figyelemre, méltó módon hasonlít a fián 
cziához.

Magyarország egyébiránt egyike Eu
rópa azon országainak, melyek kitűnő 
helyzettel bírnak a szőlőművelést illetőleg. 
A talaj átaláhan véve könnyű, a kiima 
nyáron meleg és a többi évszakokban mér 
sékelt. Ezenfelül a szőlőművelés ez or
szágban igen régi. A római uralom időjé
ben a mezőgazdaság e helyütt rendhiviili 
lmhidá*t t«tt és elmondhatjuk, hogy a bor

készítési eljárás Magyarországon nem más, 
mint a régi rómainak lm utánzása.

Az igen termékeny talaj mindent ter
mel, a mi az élet szükségleteinek kielégí
tésére való. A búza, a rozs, az árpa, a 
tengeri, a zab, a burgonya tetemes ós je
lentékeny kiviteli kereskedőimet idéz elő. 
Számos diófa van ezenkívül Magyarorszá
gon, sőt itt-ott még fügefát és mandolafát 
is találni, a szederfa pedig nem is ritkaság 
a délszaki vidékeken.

De a bordeauxi kiállításon különösen 
Magyarország bortermelése az, mely figyel
münket fölkelti. A kiállítás különben is 
tagadhatatlanul az eddig rendezettek közt 
a borban a leggazdagabb és legváltozato
sabb ós a világ minden országa, melyben 
szőlőt termelnek, elküldte ide borait.

Magyarországból busznál több fajta 
bor van a kiállításon képviselve. Az or
szág Iegdusabb bortermelői küldték ezeket.

Barriére et Co. bordeauxi ezég, mely 
először vezette bo Francziaországba a ma
gyar borokat, az „Adria11 magyar tengeri 
hajózási ezég fóügynüko. E társaság szá
mos gőzhajója már eddig is tetemesen 
emelte a Magyarország és Francziaország, 
valamint a Duna partjai és a Fekete ten
ger közti forgalmat.

A társaság ügynöksége napról-napra 
jobban fejlődik. A szállítási díjtételek te
temes leszállítása nagyot lendített ama be
hozatal gyarapodásán, molylyol az említett 
országok Francziaország kereskedelméhez 
járulnak, és mely nomosak borból, hanem 
lisztből, dohányból, hüvelyes vetemények- 
böl, árpából és mindennemű fából áll. 
Mindez hatalmas eleme kikötőink, iparunk 
és koreskedelmünk felvirágzásának.

A Barriére et Co. ezég adataiból, me
lyeket rendelkezésünkre bocsátott, konsta
tálhattuk, hogy a bordeauxi kikötőben 
magában két év óta 18—2ü gőzös köt ki 
évenként. E gőzhajók mind 2—3000 
tonnások.

Do ez nemcsak a jövő reménye, a 
miről itt szólunk. Becsléseinket tényekre 
állapítjuk. Senki, a ki magának Fiume 
kivitelét ismeri, sem fog csodálkozni ada
tainkon. Az előttünk fekvő statisztikai fü 
zet számadatai szerint 1882. évi január 
1 étöl márczius 31-ig kivitetett 237,781*42 
quarter liszt Párisba, Bordeauxba, Nan 
tesba, valamint Londonba, Liverpoolba, 
Glasgowba sat.

A hántolatlan rizs uj díjszabása, me
lyet a belföldi vasutak életbe léptettek s 
mely szerint a rizst a búza szállítási téte
leivel továbbítják, a kivitelt még teteme
sebben fogja növelni és fejleszteni. Dunai 
tengeri, méz, viasz, tatárka, lencse, pa- 
szuly, árpagyöngy stb. a magyar mező
gazdaság és ipar e terményei böviben ér
keznek a Barriére et Co. ezéghez.

Különösen megemlítjük Magyaror
szágnak Franeziaországban jelenleg finom
sága, fehérsége és szaporasága miatt nagyra 
becsült lisztjét, melyet kiváltképen fehér
kenyér és a biscuit gyártására használnak. 

A mint már említettük, ez a ezég 
mely legelőször hozta be Francziaor

szágba Magyarország borait és mely az 
idén Bordeauxban a magyar borok kiállí
tását berendezte. Czikkünk e kiállítással 
foglalkozik.

E kiállításban találhatók Neugebauer 
Miksa budapesti borkereskedő kereskedelmi 
borai. E ezég tulajdonosa a promontori 
(budafoki) terjedelmes, a sziklába metszett 
pinezéknek, melyekben állandóan nyolez 
vanezer hektoliter bor van beraktározva, 
szépen elrakva háromszáz — hatszáz hek
toliteres hordókban.

Magyarország közönséges borai na 
gyón hasonlítanak a bordeauxi borokhoz. 
A boriamerök által nagyra becsültetnek. 
Az utazást sértetlenül kibírják, teljes ere
jüket megőrizvén, miért is igen alkalmas 
segédeszközül szolgálnuk az u. n. cargai 
són (liajórakománybor) készítésénél, me
lyek a telepek fogyasztására szánvák.

A közönséges magyar borok fogyasz
tása Franeziaországban igen jelentékeny. 
A vörös bor ára 350—600 frank között 
ingadozik hordónként, a fehér boré pedig 
250 —450 frank között.

A finom borok szintén ki vannak ál 
litva. Az országos mintaborpincze elküldte 
Miklós Gyula, Nádasi Nádossy, Kemény 
Gábor báró termékeit. Az itteni tokaji 
bort Andrássy Gyula gróf termése képviseli.

Mind eme finom boroknak igen nagy 
és méltó a jó hirök. Aruk közönségesen 
palaczkonként 1.50—6 frank között vál
takozik.

Mint látjuk, Magyarország távol áll 
attól, Hogy borászati szempontból háttérbe 
helyeztessék. A nagybirtokosok egyébiránt 
a kormány által dúsan segélyezve, minden 
eszközt fölhasználnak, hogy a szőlőtermő 
lést és a borkészítést előmozdítsák és fej 
leszszék.

Példaképen felemlíthetjük a sok borá 
szati intézetet, melyek az ország összes 
bortermelő vidékein találhatók.

Mielőtt czikkünket befejeznek, üdvö
zöljük az Adria hajózási társaság tígynít 
keit nagy vállalatunk eredményénél. Ez a 
siker oly kereskedelmi forgalmat és ősz 
szeköttetéseket teremt, melyeknek szeren
csés voltát nem szükséges bizonyítgatnunk.

— A központi pinezét Szapáry
Gyula gróf, Bedekovich Kálmán miniszte 
rek és Pallaviczini Ede örgróf látogatták 
meg. Kemény Gábor báró, a házi gazda, 
körülvezette vendégeit a minisztérium épü
letében levő pinezékben, hol Miklós Gyula 
borászati kormánybiztos és Kremer Fü



löp közp. pinczemester adták meg a szűk 
séges felvilágosításokat. A vendégek nagy 
érdekeltséggel nézték a trieszti kiállítás 
számára küldendő készlet csomagolását 
örömmel vették az életre való intézmény 
gyors megszilárdulásáról szóló értesitést. 
A borászati kormánybiztos azon nyilat 
kozatára, hogy a 10 pinczének egymástól 
való távolsága miatt igen bajos a kezelés 
és igy kívánatos lenne egy nagy pincze 
helyiség megszerzése, megígérte Szapáry 
gróf, hogy a vámház nélkülözhető pin 
czéit átengedi, Pallaviczini örgróf pedig 
kijelentette, hogy figyelmét arra fogja fór 
ditani, mikópen lehetne esetleg a terme 
löknek adandó előleg-művelet által az in 
tézmény emelésére és fejlesztésére hatnia.

Gabona-árjegyzék.
Pécs. ss. kir. városában 1882. évi Augnsztus hé 

12-én tartott heti vásárról.
) j é ...............................9 firt 30

Basa ) középszerű . . . .  9 „ —
) legalábbvaló . . . .  8 „ 50

) j ó ......................8 ,  -
Kétszeres ) középszerű . . . .  7 * 70

) legalábbvaló . . . .  — ,
) j ó ...................... 6 írt 70

Rozs ) középszerű 6 „ 40
) legalábbvaló . . .  — „

> ............. 6 . —
Árpa ) középszerű . . . .  5 „ 50

) legalábbvaló — „

) j é ...................... * s -
Zab ) középszerű . . .  7 „ 50

) legalábbvaló . . .  — „

) j é ...................... 8 -
Kukoricza ) középszerű . . . .  8 „

) legalábbvaló . — „
.Széna ) 3
Szalma ) ’S

8 .  -
1 „ 50

Szerkesztői pósta.
T. .11. J. urnák. Csehi. Intézkedtünk, hogy az 

elmaradt két szám újra megküldessék. — Kiadó- 
ságuuk oly rendezett, hogy ott az elmaradásnak 
• ■kát keresni sem lehet, ennél fogva csak is a sik
lósi pésta-kiadóságnál, vagy a leveleket onnan 
elvivő kflldöncznél kell a hibának lenni r feltűnő, 
hogy azon csekély felszólalás, mit kapunk, jobba
dán a siklósi kerületből ered.

Nem váltak he: „Látom már hogy . . . . ' *  — 
,.Azt gondolod." — „Letűnt a nap." — „Azt 
mondják." — „Megtörtént" — „Még most is van
nak kisértetek." — „Honvágy." — „Imádom aj
kad." — „Anyai áldás." — „Jó természet." — 
„Merengés." — „A két halott." — „Bncsu." — 
„Szép Ilonka." — „A madár és az őszi napsugár." 
— „Vigaszom." — „Kécza Julis." — „Elhagyott 
lak." — „Karácson" — „A fecskék" — „A bűn
bánó ibolya regéje." — „A virágok királynéja."

K. J. urnák. Aíocsolád. — Megvárjuk a végét, 
mielőtt felette határozunk.

37- i  l t  - 1 é  r_*)

E L S Ő  H A N G Ú
eg'észség'i é s  aszta li-v íz .
Legtartalomdusabb bor- és lithion-forrás

Salvator
137. vastartalom  nélkül, (20—6) 

g a z d a g  t e r m  s z é n s a v t a r t a l o m m a l ,  

bórsavas Nátron és szénsavas Lithionban
(0-32843 lite rk é n t )  (0-12405 lite rk é n t)

Lipóczi forrás-igazgatóság Eperjesen.
Kapható minden ásványvizkereskedésben és 

a legtöbb gyógyszertárban.

Főraktár: Édeskuty L , Budapesten.

•) Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
elelősség- t a szerk.

HTJL.Or'T F B E E 1 T C Z
laptulajdonos.

X X a k s c b . 33x3011, 2 C la  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

K IN D L FERENCZ
BÁDOGOS MŰHELYE

Pécsett, Ncpomuk-utcza 33. sz.
ajánlja magát építkezésekhez szük
séges mindennemű munkák eszköz
lésére, úgymint házfedélzet készí
tésére óu, réz és bádogból, fedél- 
pupiroshól boritádsal vagy a nélkül 
kátrányozáasal együtt. Utóbbi fedél
zet különösen ajánlbató mellék és 
gazdasági épületekhez, valamint 
ideiglenes épületekre is. Az utánkát- 
rányozás kívánatra legolcsóbban 
eszközöltetik. 121. sz (0- 8)

Karima- és függőcsurgók és 
lefolyórsövek, angol árnyékszé
kek ón és öntöttvas - csövekkel, 
teljes fürdöberendezések, kádfür
dők futó szerkezettel, réz- és vas 
főzőedények ónozása, víztartók 
réz vagy bádogból, valamint az 
utóbb emlitnttelc javításéra.

12266
G2

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvszék közhírré teszi, 

hogy özv. Schraidt Jakabné szül. Bayer 
Katalin végrehajtatnak Csőké János vég
rehajtást szenvedett elleni 01 frt töke en
nek 1881. évi október 1. napjától számí
tandó 8°/o kamatai 8 frt, por 7 frt 60 kr. 
végrehajtás-folyamodási s 18 frt 37 kr. 
árverés-folyamodási s hirdetés valamint a 
még netán felmerülendő költségek kielé
gítésére a következő ingatlanok u. m.:

A berkesdi 9 sztjkvben telvett */« t°* 
leknek alperes részére 493 frt, a berkesdi 
556. sztjkvben ’/* telekre egészben 871 frt, 
a berkesdi 59. hszsz. 123. sz. ház udvar 
200 frt ezennel megállapított kikiáltási ár 
mellett Berkesd községében a községi 
bírói lakban 1882. évi október hó 23 ik 
napjának d. e. 10 órájában megtartandó 
nyilvános árverésen szükség esetében a 
kikiáltási mint becsáron alól is eladatni fog.

Az árvorezni szándékozók tartoznak 
bánatpénzül az ingatlan kikiáltási mint 
bocsár 10°/0*et készpénzben vagy óvadék- 
képes papírban kiküldött kezéhez letenni.

A pécsi kir. törvszék mint telokkvi 
hatóságnak 1882. juniiis hó 30-án tartott 
üléséből.

Kiadta
Oekleva

kir. törvBzóki jegyző.

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

jele» hatású gyógyszer a gyomor min
den bántalmai elllen,

ős főlülmulbatstlan sz ét
vágy-hiány, gyomor- 
gyengeség rosszaim  
leh e let, szelek , sava
nyú felbüfögés, kó- 
lik a , gyom orhurnt, 
gyom orégés, hugykö- 
képződés, túlságos  

nyálkaképzödés sár
gaság, undor ós há
nyás, főfájás (hz az a 
gyomorból ered), gyo
morgörcs, székszoru- 
lat, a gyom ornak tú l
terheltsége étel és ital 
álta l, g iliszta  lép ós 
m ájhetegség, arany- 

. eres bántalmak ellen.
0 ^  E g y  ü v e g o s o  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  Itr*.

Kapható: Pécseit Kovács Mihály 
és Sípticz István gyágyszerész líráknál. 
Valamint az oaztrák-magyAr birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában óh kereskedésében. 
Központi szétkilldési raktár nagyban és 

kicsinyben.
F t l l A O I  K Á R O L Y .

az „őra n g y a lh o z"  cziinzett gyógyszertárában
K reiuzierben, Morvaországban

142. ( 0 - 7 )________  ________

15309
1882.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék közhírré 

teszi, hogy Goldbach János idaházi lukós 
végrohajtaténak Horváth IIoco (János) és 
neje Budmirácz Anka illocskai lakos vég
rehajtást szenvedettek 100 frt töke, önnek 
1881. évi január hó 1-sö napjától számí
tandó 6°/ü kamatai 17 frt 50 kr. per 10 
frt végrehajtás-folyamodási és 14 frt 30 kr. 
árverés-folyamodási és követelések, vala 
mint a még netán felmerülendő költségei 
kielégitósóre a kővetkező ingatlanok u. m.

Az illocskai 123. sz. tjkvbon felvett 
160 frtra becsült 86. sz. ház (288—289) 
hszsz. 139 frtra beosült beltolok, végre a 
934. hszsz. 150 frtra becsült szántóföld és 
pedig mintegy telokkvi jószágtest együt
tesen 449 frt ezennel megállapított kiki
áltási ár mellett Illocska községében a 
községi bírói lakban 1882. évi október 
bó 24. napjának d. e. 10 órájában meg
tartandó nyilvános árverésen szükség esc 
tébon a kikiáltási mint bocsáron alól is 
eladatni fog. Azonban az árverezés által 
az eladandó ingatlanokra az illocskai 
123. sz. jtkvbcn C. 2. a. Budmirai Máthia 
illocskai lakós javára bekebelezett élet
fogytiglani lakás és tartásból álló szol
galmi jog nem érintetik. Amennyiben azon
ban az ingatlanok a szolgalmijog fenntar
tásával oly árban adatnának el, melyek 
fenti szolgalom telokkvi beleegyezését 
megelőző, előnyös és bekebelezett teher
tételek fedezete szempontjából ezzel hozzá
vetőleg 330 írtban megállapított összeget 
meg nem üti, — az árverés hatálytalanná 
válik és az ingatlan a szolgalmijog fenn
tartása nélkül a kitűzött határnapon azon
nal újabban elárvereztetik. 2. Az árve
rezni szándékozók tartoznak bánatpénzül 
az ingatlan kikiáltási mint becsár 10%-át 
vagyis 44 frt 49 krt készpénzben, vagy 
óvadék képes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A vevő köteles a vételért három 
egyenlő részletben, és pedig az első részt 
az árveréstől 8 nap, a második részt 3 hó
nap, a harmadik részt a bánatpénz betu
dásával 5 hónap alatt minden egyes vé
telári részlet után az árverés napjától 
6% kamatokkal a pécsi kir. adó- mint 
letéti hivatalnál szabályszerű letéti kére
lemmel lefizetni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék telek
könyvi hatóságnak 1882. évi julius hó 
21. tartott üléséből.

Kiadta
Visy Pál,

kir. tvszéki jegyző.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ozon- 
nel közhírré teszi, hogy a sásdi kir. járás
bíróság 3049. számú végzése által Maár 
Gyula végrehajtó javára Flotesi Jakabné 
ellen 166 frt 32 kr. töke, ennek 1882. óv 
máj. hó 19. napjától számítandó 6% ka
matai ós eddig összesen 48 frt 54 kr. per- 
költsóg-követolés orejéig elrendelt kielé
gítési végrehajtás alkalmával biróilag le
foglalt és 315 frtra becsült gabna neműek 
b szőlőtermés ós egyéb ingóságok nyilvá
nos árverésen oladatnak.

Mely árverésnek a *°49/,88* 8Z- kikül
dést rendelő végzés folytán a holyszinén, 
vagyis Egyházbéren alperes lakásán leendő 
eszközlésére 1882-ik óv augusztus hó 
26-ik napjának délutáni 2 órája határ
időül kitüzetik és ahhoz a vonni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok azen ár 
vorésen az 1881. évi LX t. ez. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is oladatni fognak.

Az árverezendő ingóságok vételára 
az 1881. óvi LX. t. ez. 108. §-ában meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Sásdon 1882-ik évi aug. hó 10. 
napján.

Popovits Ferencz
191. (I — ]) kir. bírósági végrehajtó.

iskolai értesítés.
W e r n e r  Ma gdol na

nyilv. joggal felruházott

e le m i- é s  fe ls ő -  Ic á n y -isk o la i neveldéjélien
(Pécsett, Hnnyady-ntcza 6. szám) 

az 1882/83 iU i tanévre a beiratások 
augusztus hó 31-ik és szeptember 
1. ós 2-áll eszközöltetnek.

Ezen 14 év óta fönálló intézet
ben elismert kitűnő tanerők által ala
pos oktatásról ós szeretetteljes bánás
mód- és valláserkölesi nevelésről 
gondoskodva van.

A magyar nyelven kívül a német- 
és franezianyelv és zene jó eredmény - 
nyol tanittatik.

A ben lakó növendékek egészsé
ges, tágas lakszobákban vannak el
helyezve és a tanórákon kívül franczia 
nyelven társalognak. Jó élelmezés és 
gondozás mellett az egészség föntar- 
tása és előmozdítása czéljából a nö
vendékek rendesen sétákat tesznek 
a szabadba lelkiismeretes felügyelet 
és ellenőrzés mellett.

Brulakó növendékek felvétele 
iránt szóval vagy levél utján az in
tézeti tulajdonosnönél lehet tudako
zódni. 193. (i__i)

' j á d b t e ± k ± k ± ± ± ± Jc ± Jc k  1  J c ib ü to fc id b ü b ü b lc ^

t j O Y M Ö K Ö K
mérnökök, műépítészek vagy építőmesterek, vagy más egyének, műszaki beren
dezési munkálatok, légszesz-berendezések, központi fűtések, müszáritás, stb. 
közvetítése jó díjazás mellett minden nagyobb helyre kerestetnek egy jónevü 
budapesti üzlet által. Szives ajánlatok „li. II. 3500.“ alatt, Láng Lipót és 
Schwarz Gyula hirdetések közvetitö irodájához czimzendök. Budapest, Gi- 
zella-tér 3. 189. (2—1)

Legjobb minőségű
V A L Ó D I

Portlandi cement
nagyban ás kicsinyben

legjutányosabb árért kapható 
Böhm C . F.

185. (3-2) k e re s k e d é s é b e n

E L Ö S M E R  T

l e g j o b b  m i n ő s é g ű

h m

P o rtla n d i-c e m e n te t
valamint,

építészeti czélokra alkalmas

öreg vaspálya-síneket
különösen ajánl

le,. (5—4) M atros János,
vaskcrcskodő Pécsett.
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J  Legjobban O S Z lA lyO Z ásra  alkalmas!

M  A  Y  E  R
2 5 ,000

gip
| liAsenálAt-

ban

A gyári jc 
vény

kivántAssó

149. (H—1)
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Értesítés.
Melyszerint a siklósi községi polgári iskolaszék részéröl köz

hírré tétetik, hogy Siklóson, boldogult Vajda János ügyvéd hagyaté- 
1 kához tartozó présházak, pinezék, a bennük levő összes hordókkal és 
1 pincze-edényekkel, továbbá a szőllők, a rajtok lévő ez ideiterméssel, 
nemkülönben a szántóföldek termés nélkül,

1882. évi szeptember hó 3-án d. u. 2  órakor
a Ritter Konrád-féle szőllőnél elkezdve, a helyszínén, a legtöbbet igé- 
l őnek, önkéntes magán árverezésen, 10"/o bánatpénz letétele mellett, 

*  kővetkező kikiáltási árakon kezdve, u. m. :
1. A Ritter-féle pincze a benne lévő boros edények

kel s a szöllő ez idei term ésével..........................  3000 frt.
2. A zuhányai pincze, edényekkel s a szőllő ez idei

term ésével...............................................................
3. A hidegkúti pincze és szőllő ez idei termésével
4. A cseszmei 7 hold szántóföld termés nélkül . .
5. A göntér kerületi 2 drb. 9 hold föld termés nélkül 

becsár, mint kikiáltási áron, elfognak adatni.
A vételár '/.. részét a vétel napjától számítva 8 nap alatt, V. 

részét a vételtől számítva 24 nap alatt tartoznak a vevők 8°/u kamattal 
együtt lefizetni, a többire nézve pedig megfelelő s elegendő biztosítékot 
nyújtani.

A vétel-ár felének lefizetése előtt a pinczekulcsok a vevőknek 
át nem adatnak, és nekik addig a szüret megengedtetni nem fog. A 
bánatpénz a vételár utolsó részletébe lóg beszámíttatni.

A legtöbbet Ígérő tekintetik jogszerű vevőnek, kivel rendszeres 
és a bekebelezésre alkalmas árverezési szerződés fog, a vételár teljes 
lefizetése, vagy másképem kiegyenlítése után rögtön az iskolaszék 
elnöksége által köttetni. 1S2 (l—1)

Siklós, augusztus bó 2-án 1882.
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M a r  s h a l l  S o n s  é r  C o .  L m t d
G R A E P E L  H U G Ó  ( e z e l ő t t  S G I I M I D  H .)

F Ö Ü G Y N Ö K E

It ti ( la p o s t ,  VI. k c r ., g y á r - u t e z a  58. tz ., ( b á r á n y - u t c z a  s z e g l e t é n  16. s z á m, )
"  . . . .  a j á n l

GO Z MO Z D O N Y O K A T ,  C S É P L Ő G É P E K E T ,  ' sor vetőgépek, Eckert-féle szélesen szóró vetőgépeket, 
ő r l ő  m a l m o k a t , * Eckert-féle szab. két- és háromvasú ekék,

(fogaskerekű és szljhajtással) *  M  A  Y  E  l i - f é l e  T R I E U R O K ,

lisztnengerek es mindennemű szeleid- és gabonarostákat. szecskavágók, darálómalmokat stb.
W W  Árjegyzékeit k ívá n a tra  ingyen és bérmentve,

Pécsett, 1882. nyomaiéit itj. Madarász E.


