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A választások eredménye.
(V.) Hála Istennek, hála a  m agya

rok Istenének! Pártunk  a függetlenségi 
és 48-as párt fényes győzelmet aratott
a megyében.

Nagy' és erős volt a  küzdelem, pár
tunk hívei szövetkezve, váilt a vállhoz
vetve harczQÜak a dicsőségesen lobogó 
48-as zászló alatt.

Az igaz elvnek győzni k e l l !
Es győzött, —  daczára, hogy az á r

mány és erőszak lépten-nyomon gán
csol vetett pártunk útjába. A »klikk « 
kortes-üzelme a  korm ánynak »fölaján
lott « kerületek biztosítása érdekében 
nemért határt. A kortes-gárda nem átallott 
oly eszközökhöz nyúlni, a minőket tisz
tességes elv-harezban nem  szoktak 
használni. A lelkiism erettel teljesen le-, 
számoltak s nyílt arczatlansággal tolták] 
löl jelöltjeiket; de a fölvilágosodott, é r
telmes polgárság elvhüségén hajótörést 
s:envedett az erőszak.

A klikk * hozta be az antiszem itá- 
k; t is. csakhogy pártunkat meggyöngit- 
hesse. A függetlenségi és 48-as párt 
azonban idejekorán fölismerte a hely
edet; szervezkedett s rendszeres elő
nyomulással m egnyerte a  c sa tá t; pár - 1 
inaké a győzelmi pálma.

Büszkén elm ondhatjuk, hogy Baranya ) 
r vara a függetlenségi és 48-as párt-! 

s azok a jó u ra k ... kik oly biz- j 
i vették a megyét, hogy a kor- ] 

ni;; r anya i m egalkudtak reá; m ost meg- 
gyüxődhHtek róla. hogy a  megye válasz- 

-(•olgárságának elve nem hitvány áru- 
czikk. melyet p ár rongy forintért meg 
lein t vásárolni.

\ mesebeli medve-bőr ju t az eszünk- 
'Megalkudtak rá, de a m edve még 

nem volt lelőve.
A korm ánynak is bőven kijutott a 

tanulságból. Azt hisszük az országban 
sehol nagyobb kudarczol nem vallott, 
mint B aranyában; erősebb borsot aligha 
törtek valaha az orra  alá. m int most 
a derék baranyaiak.

Pécsett Perezel Miklós a kegyvesz
tett löi-pán dicsősége, egyhangú megvá- 
b 'zt;ita-;i. a mily m agasztos reá nézve, 
ép oly leverő a korm ányra. A kit a 

korm ány oly «alacsonyra* i 
•kart levetni, azt Pécs szabad királyi 
város polgárai egyhangúlag oly «ma- 
gasra emeltek, hogy m ost ő nézheti 
le azokat, a kik őt akarták  lenézni.

Simonffay .János, dr. Czirer Ákos 
hódított. Kossá Dezső fényes győzelmet 
aratott. Szem élyükben oly férfiakat nyert

j az országos függetlenségi és 48-as párt, 
j a kik a pártnak újabb dicsőséget, újabb 
jnim bust szereznek s m űködésűk áldá
sos lesz a  hazára s a magyar nem zetre 
egyaránt.

Nagy Ferencz és ifjabb Jeszenszky 
Ferencz megvédték a  két kerületet s 
újra biztosították a  48-as zászló győ
zelmét.

A korm ány csúfos vereséget szen-l 
vedett.

Üdv Baranyam egye függetlenségi 
és 48-as párti választó polgárainak!

Perczel Miklós
Bárányává rmegye volt főispánja, Fér

jezel Miklós pártonkivüli programmal, ellen
jelölt nélkül állván, e g y h a n g u 1 a g ki
áltatott ki Pées szab. kir. város képvise
lőjévé.

A kikiáltás nagy ünnepélyeséggel s 
■ nagy lelkesüléssel történt meg.

Kora hajnalban megdördüliek a mozsa
rak, s mintegy 8 és ,/a órakor megzendült 
a zene s nagy tömegben indult meg a ,.Hét- 
fejedelem* tői a választó polgárok sokasága 
a ,,Hattyu“-ba, hol Perezel Miklós kikiál- 
tatván, óriási ováczióval fogadtatott. Éljen 
Perezel ! Harsogott az örömrivalgás száz 
meg száz torokból.

A falrengető éljenzés leesendesülése után 
Perezel, nagy hatású beszédet mondott, me- 

j lyet itt egész terjedelmében közlünk.
Tisztelt uraim !
Bármily nagy becsesei bir a mandátum, 

j melyet a választás köztiszteletü elnöke, né
kem régi kedves barátom átnyújtott, nem 
fogadhatom azt zavartalan örömmel, mert fáj
dalom, a tiszta választás ragyogó példája, 
melyet Pées városának törvényt és alkot
mányt tisztelő polgárai adnak, nem a szabály 
a minek lenni kellene, hanem a legritkább 
kivétel.

Nem szükség messze menni bizonyíté
kért ; azt a mit tőszomszédságunkban látunk, 
bű képe annak, a mi száz és száz kerület
ben ismétlődik.

Pedig épen most, midőn magok a kép
viselő jelöltek programbeszédjeikben, párt
különbség nélkül mind elég setét színekkel 
ecsetelték a helyzetet; jogosan lehetett várni, 
hogy az ország összes választó polgárai meg 
fogják érteni a rendkívüli komoly helyzet 
követelményét és most már függetlenül, min
den befolyástól menten fogják gyakorolni 
legszebb, legfontosabb polgári jogukat. A 
tapasztalás épen az ellenkezőről tanúskodik. 
Csekély, de igen csekély kivétellel, a kor
teskedés ez alkalommal is csak úgy díszlett, 
mint bármikor; kegyhajhászás, Ígéretek, bor. 
pénz, hivatalos befolyás, sőt némely helyen 
még ezeknél is gonoszabb eszközök: teleke- 
zet és osztály elleni bűnös izgatások döntenek 
a választások sorsa felett.

Minden elfogulatlan ember, a ki nem 
akarja sem magát, sem másokat ámítani, 
méltán kérdezheti: tehát mily becscsel bír
hat az ily utón nyert mandátum; kérdezheti: 
minő arczczal léphet az ily eszközökkel 
megválasztott képviseiő az ország színe elé;

merheti-e mondani, hogy szabadon választott 
képviselője kerületének!

Az ily választók pedig mi joggal zú
golódhatnak, ha képviselőjük az ő rová
sukra is értékesíti a mandátumot, melynek 
árát a korteskedésnek, mindegy, bárminő 
alakjában megkapják!

Lehet-e várni, hogy az ily elemekből 
alkotott képviselőház hamisítatlan kitejezése 
legyen a köz vélemény ne., j  meglesz-e abban 
a szükfiéjrog erő, melyet csak tiszta erkölcsi 
alap nyújthat, hogy megfelelhessen azon 
nagy és életbe vágó feladatoknak, melyek 
a jövő országgyűlésre súlyosodnak ! Nem és 
százszorosán nem.

Íme uraim ez a következménye annak 
a merev pártpolitikának, mely sohasem bur
jánzott károsabban, mint 12 év óta ; felfor
gatta az gyökerében a természetes viszonyt 
a kormány és parlament között. Ma már 
nem a kormány kifolyása a parlamentnek, 
nem a kormány nyeri politikáját a parla
menttől, hanem a parlament maga is a kor- 
teremtménye az szabja ki annak irányát; 
ez vezetője, sőt — ne áltassuk magunkat 
— most már ura is.

Nem vád ez, nem panasz, hanem szá
raz tény, melyet semmi körmönfont okos 
kodás el nem vitathat elhatározásom, hogy 
menten minden pártköteléktől, felmutassam 
függetlenségemet.

Ezért képez a mai választás nevezetes 
eseményt a választások történetében, melynél 
csekély személyem főleg azért jö tekintetbe, 
mert alkaimul szolgál bebizonyítani, hogy 
Pées városának választó polgárai nem a 
hatalom, nem bármily központi választmá
nyok kénye kedve szerint mozognak, hanem 
követik saját meggyőződésüket. Önök uraim 
soha sem adták politikai érettségüknek ő 
nagyobb bizonyítékát, mint most; midőn 
szemben a válsággal fenyegető állapotokkal 
félre tettek minden párttekintetet, nem kér
dezték jelöltjük melyik párthoz tartozik, 
egyedül azt keresték, bizhatnak-e politikai 
becsületében, adhatnak-e hitelt fogadásának, 
hogy: minden kérdésnél csupán a haza 
érdeke leszen iránytűje. És önök tisztelt 
választóim meglelték a feleletet saját keb- 
lüsben. Ott hol kötelesség érzete, a haza- 
szeretet lángja ég, könnyen foga mzik a bi 
zalom. Ily nemes érzelmek vezérelték önö
ket, midőn megadták az általam kért bizal
mat oly mértékben, minővel kevés ember 
dicsekedhetik. Igaz, evvel nagyban fokozták 
a kötelességnek súlyát, melyek rám várakoz
nak : de adtak vele egy hatalmas támaszt, 
mely fokozni fogja magában csekély erőmet, 
de fokozni fogja Pécs városa képviselőjének 
politikai jelentőségét is.

Uraim nyílt homlokkal állok ü: ük 
előtt, hivatkozhatnia rá, hogy egy szót sem 
ejtettem ki. mely a kegykeresés vagy hízel
gésnek csak árnyékát is magán viselné. 
Igazságot mondottam mindig, csak is ezt 
fogom mondani ezentúl is. Az igazság hatal
mával és önök bizalmával vértezve lépek 
tehát a politikai küzdtérre, melyet önök 
parancsából most még elhagynom nem 
szabad.

Midőn május 1-én először nyilatkoztam 
önök előtt, kijelentettem, hogy személyes 
tekintetek egyátalán nem fogják befolyásolni

képviselői ténykedésemet. De a politikában 
a kérdések nem mindig választhatók el a 
személyektől; és épen most a mai napnak 
legfontosabb kérdése : a pénzügyek rendezése, 
mely legszorosabban egybefügg magának a 
mány elnökének, Tisza Kálmánnak személyé- 
korvel, mert ő i.. aki tizenkét év előtt vál
lalkozott pénzügyeinek rendezésére.

Nem bocsájtkozhatom, a pénzügyi kér
dés tüzetes taglalásába, elég konstatálni, a 
mit amúgy is senki sem tagadhat, hogy ed- 
digelé ígéretét be nem váltotta és pénzügyi 
állapotaink tizenkét év alatt nem javultak, 
sőt határozottam romlottak.

Ennyi várakozás után bizonyára nem 
lehet túlságos türelmetlenséggel vádolni azo
kat, a kik most már sürgetve követelik, 
hogy adott szavát váltsa be. Hiszen ez oly 
elodázhatatlan kötelesség, melytől magát egy 
képviselő seradispenzálhatja, legkevésbé azok, 
a kik eddig a többséggel szavazván támo
gatták politikáját. Követelni fogom én is; 
és ha Tisza Kálmán képes lesz a nemzetet 
a fenyegető válságból kivezetni, én leszek az 
első, a ki kalapot emel előtte és tehetségem szerint 
segédkezem a kii ntakozás nehéz munkájánál. 
De ha erre nem képes, bizonyára nem leszek 
utolsó a ki elvárja hazafiságától, hogy lép
jen le és engedje át helyét más ügyesebb, 
vagy W alább is szerencsésebb államfér- 
fiúnak.

De, uraim, ezen kívül még igen sok 
fontos teendő vár a jövő országgyűlésre. 
Elismerem ugyan, hogy több irányban tör
tént nevezetes haladás, de tagadhatatlan az 
is. hogy a mi történt alig egyéb kisebb- 
nagyobb javításoknál. Közéletünknek nincsen 
egyetlen ága sem, mely a végleges megol
dást csak meg is közelitené. Hiányzott min
denütt, hiányzik most is egy határozott 
irány, mely nélkül semmi kérdés meg nem 
oldható.

Elismerem a haladást a közoktatás terén, 
de még itt is sok a teendő. Szükséges, hogy 
a közokt. miniszter nagyobb gondot fordít
son a tanárok képesítésére, különösen a tani- 
tóképezdékre. Mert ha bir is némely vidék, 
mint például Pécsvárosa kitűnő tanárokkal 
és tanítókkal, van elég selejtes, van elég, 

la ki egyáltalán nem érti a tanítás mester-J 
j ségét. Szorgalmazni fogom, begy nagyobb 
| gondot fordítson a népiskolákra, adjon az 
(ottani tanításnak gyakorlatiabb irányt, gon 
doskodjék róla. hogy ne maradjon egy vidék 

lsem iskola nélkül, gondoskodjék, hogy a 
I szegény ember gyermeke ingyen oktatásban i 
részesüljön.

Szorgalmazni fogom, hogy a közmunkák | 
minisztere mielőbb oldja meg a közmunkák 
kérdését oly alapon, hogy azok terhei egyen
lően oszoljanak meg f polgárok között.

Szorgalmazni fogom, hogy a dualizmus 
a közöshadseregben is teljes érvényre jusson 
és hogy a honvédelmi miniszter lelje meg 

, ismeretes vitézségét akkor is, midőn imloko- 
j latlan előítéletekkel kellend szembe szállania 
j a magyar nyelv jogos érdekében.

Szorgalmazni fogom, hogy az igazság-1 
ügy minisztere fejeztesse be valahára a busz j 
éves tanulmányozást; hozzon be oly refor
mokat, melyek az igazságszolgáltatást gyorsá 

I és olcsóvá tenni alkalmasak.
Szorgalmazni fogom, hogy a kereskedelmi!

miniszter ne engedjen azon ellenkező áram
latok egyikének sem, melyek akár csupán a 
földmivelés, akár csupán az ipar fejlesztésében 
keresik uemzetgazdá szatunk kulcsát: n.M'in 
voltaképen mind a kettőnek egymással egy
másból és egymásért kellene fejlődni, ha 
egészséges állapotokat akarunk teremteni és 
útját állni a nagyon is fenyegető közgazda
sági válságnak. Szorgalmazni fogom, hogy 
a belügyminiszter hagyjon fel avval, a mit 
a német igy nevez: zu viel regieren. Ápolja, 
fejlessze a municipális önkormányzatot, mely 
kellő rendezés mellett megfog felelni a jó 
olcsó közigazgatás minden követelményeinek.

E végből szorgalmazni fogom a köz- 
igazgatásai bíróságuk felállítását, mint a 
polgárok és hatóságok jogaink legerősebb 
biztosítékát.

Szorgalmazni fogom oly törvény alko
tását, mely a választási jognak nem csak 
szabad, de egyúttal tisztesség- s gyakorlását 
is biztosítják. Nem fogok visszariadni oly 
rendszabályoktól sem. melyek a fékt<*k őse
geket, visszaéléseket, különösen a felekeze
tek és osztályok elleni ízggtásokat legs/! 
gombban sújtják : feltéve, hogy az ür
esetek feletti bíráskodás nem a pártpoliti
kának legalább is elfdault közegére, hanem 
a független és nagy tekintélyű legfőbb 
bíróságra ruháztatik.

Es ez még nem mind, még ezen kívül 
sok temérdek teendő vár reánk. De ha a 
képviselők belátják hogy a cselekvés az 
arany, mig a beszéd, még a legszebb is. ha 
felesleges, alig ezüst, az előttünk álló 5 év 
alatt sokat, igen sokat fogunk végezhetni. 
Megengedem, eltérhetnek a vélemények a 
parlamentnek tartamának felett, de azt 
hiszem mai napság az előny, melyet a mun
kásság folytonosságának lehetősége nynjt, 
mindenesetre ellensúly tzza a nel 
tikai kátrányokat.

De uraim; öt év egy eseppm'l sem 
kevesebb az idők tengerében, az én korom
ban nagy. igen nagy idő és ép ezért mert 
nagyon komolyan veszem a rám ruházott 
képviselői tisztet, talán merészség volt tőlem 
azt elvállam, midőn a hanyatlás talán sah 
rövid idő kérdése lehet. De ha ez bekövet
kezik tudósítóm önöket, egy porezig sem 
fogok késni, visszaadom a mandátumot mi
helyest annak megfelelni képes nem leszek. 
De mig az idő megkíméli erőmet, tehetsé
gemet, biztosítom arról is. hogy nevem nem 
fog a távollévők soraiban tündökölni: ott 
leszek folytonosan, lelkiismeretesen ]•••! vonin:, 
melyre önök nagybecsű bizalma áliitott.

És ha a gondviselés megengedi, hogy 
mint képviselő átéljem az üt évet: ha 
megjelenhetek önök előtt, számot adandó 
sáfárkodásomról és önök úgy fogják találni, 
hogy szeplőtlenül megőriztem a mandátumot, 
melyet önök tiszta kézzel adtak, el fogom 
mondani: s most bocsássátok el hű szolgá
tokat, megkapta az e.yediili jutalmat, nn iy 
előtte értékkel bir, mert magával viheti 
sírjába a ti bizalmatokat és becsülésteket.

Végül még csak egyet akarok kijelen
teni. Soha sem helyeseltem, hogy a legtöbb 
képviselő, ha egyszer a mandátum kezében 
van és többé kevésbé czifra beszédben k i te -r 
jezve köszönetét, feléje sem néz keserületé- 
nek és még az egyéni összeköttetést is alig.

T Á R C Z A .

Kossuth Lajos üzenete.
Messze fóldrül, idegemből
Egy madárka hozzánk repül . . .
Már a szárnyát aüg bírja,
Levelet hoz. Kossuth irta.

Figyelj rá magyar'

„Ékes zászlót hagytam rátok,
Hogy ez alatt harrzolnátok,
Három jelszó volt rá írva,
Mint a napfény, olyan tiszta.

Olyan ragyogó !

Messze földön idegenbe
Most azt hallom folyton, egyre:
Azt a zászlót szenyfolt érte,
Oda van már fénye, éke,

Már nem tündököl!

Egykor ott volt harezba, vészbe,
Ezer ágyu-golyó érte,
Meg lett tépve ez a zászló!
De azért rajt' a három szó

Messze tündökölt!

Hogy a magyar saját vére 
Dobálja a sárt feléje:
Galád-szóval, rút 1-eszeddel,
Izgatással, hitszegéssel

Amit, bnjtogat!

Csodatevő volt e zászló.
Eget ostromolt e pár szó:

I

Az aggott ifjúvá tette,
Hősvért ontott a gyermekbe,

oly ereje volt!

Hazug beszéd, ne higvjétek,
Minden lehelletje vétek;
Azt a zászlót Isten adta,
„Szeretet** ragyog fenn rajta ;

Nem gyűlölködés ?

E férfi Hergenröder Lőrincz, a bfinper
hőse.

Neje a szelíd Éva, gyönyörű teremtés ; 
a falu legszebb menyecskéje. Arezából a 

j fájdalom s szenvedés tükröződik. Tartása 
minden mozdulata maga a megadás, s ön
megtagadás.

Jó! Ha őt nem ölhetem meg, meghalsz te j  
s ha kedvesed ugv szeret, mint én tégedet, j 
akkor megöltem őt is.

De nem! Oh Éva !valld meg. megboesá-1 
tok. Elmegyünk innét messze, messze ; te ezen 
túl az én hű nőm lész s maradsz. 9 ér. fele-, 
dek mindent, feledem kínjaimat, szégyene
met. Oh valld meg, hisz csak őszinte val
lomásod önthet bizalmat belém jövő, szebb 
életemhez!

Fel magyar nép azt a zászlót,
Óvjátok meg. ne hagyjátok!
Meglehet e zászló tépve:
Isten adta, ember védje,

Tisztás, igazán!

Idegenbe, más országba 
Vissza repül a madárka,
Viszi csókunk, üzenetünk,
„Kossuth apánk megértettünk (

Éljen a ha®*!*-

A t s r 1 bűnügyi percsomó.
— Asszony! Elég volt a  mulatságl >61!
Még néhány búcsúszót váltanak a la- 

komázókhoz, a rokonokhoz, s nehéz lépt ?k- 
kel távozik a férj, s követi őt 4 hónapos 
hitvese.

Magas, jól megtermett férfi az. ki ax 
ellentmondást nem tűrő e parancsot kiejté- 
Koromfekete hajának fürtjei rendetlenül 
hullanak sápadt, magas homlokára. Beesett 
szemei téveteg tekintetüek, s belőtök az in
dulat villámai czikkáznak.

Deczémber 19-ike van. Rémes éjszaka. 
A falu toronyórája az imént ütötte az éjféli 
12-őt.

Az egész vidék egy hólepel ; csak a 
jobbra eső kis erdő emelkedik a végtelen 
fehér lapályból ki.

A kopasz, ta r fák alakot látszanak öl
teni, s úgy néz ki az erdő, mintha szelle
mek táborából állana. A végig dúló ferge- 
teg meg-megrázza egy-egy fa száraz gályáit 
s az rezegve-recsegve csapkod a másik törzs
hez, mintha a hólepelbe burkolt kisértetek 
csörögtetnék aszott tagjaikat.

Egy férfi s nő közeledik az erdő felé.
A szél a felkavart havat szemükbe 

vágja, neki kapaszkodik ruhájuknak, mintha 
visszatartani akarná őket.

Végre megállanak.
— Asszony ! Utolsó órádat éled. Gyónd 

meg bűneidet!
A nő reszket félelmében.
— Lörincz, az istenért mit akarsz ve

lem! mit gyónjak meg! Hányszor mondtam 
s most sem mondhatok egyebet: ártatlan 
vagyok. Sohasem csaltalak meg, hisz sze
retlek.

— Tehát most, élted utolsó pillanatá
ban is megátalkodottan tagadod el kedvesed 
nevét! Ugy e félted I Félsz, hogy megölöm!

— Lőrincz! Az isten szent nevére es
küszöm, igazat fogok mondani. Leány ko
romban egyszer botlottam, — igaz, de mióta ; 
feleséged vagyok még gondolatban sem vé
tettem szerelmed ellen. Esküszöm a Minden 
hatóra, — a gyermek boldogságára, kit 
szivem alatt hordok.

Hah! még ez is! Tehát a bűnnek éltet 
adál! S én birka türelmével nézzem, s tűr
jem mint fogsz saját emlőiden tápot adni a 
hűtlenség, a bűn teremtményének ! Lássam 
a porontyot, éltet üdvő szívni a kebelből, 
mely alatt a szívnek egyedül érettem sza
badna dobognia! Nem! Most már meg kell 
halnod!

Torkon ragadja a nőt; ez l.étségbeeset* 
ten védekezik, de hiábu, majd futásnak 
ered. A férj utána, s mig a nőt rettegése 
gyengíti, a férj örült szenvedélye tízszeres 
erőt önt a tagokba.

Egy pár ökölcsapás s a nő földre om
lik, — néhány pillanatnyi fojtogatás 8? — 
kiszenvedett.

Az áldozat ott fekszik a fehér havon, 
s maga fehérebb mint a hó.

A gyilkos leborul s átöleli a tetemet. 
A düh s fájdalomtól felorditana, de torkán 
akad a hang. Körmeivel öntestét mardossa, 
haját tépi, — de hasztalan. Csak ölni tud 
az ember, de nem ujjáteremteni.

Végre görcsös zokogás fogja el s meg
erednek végtelen fájdalma könnyei.

— Teremtő Istenem ! Tehát gyilkos lel
tem. Gyilkosa nőmnek, testem felének. Gyil
kosa lelkemnek. Ördög, ki a végtelen gonosz 
csiráját belém oltád, mivé tettél, mivé tet
ted őt!

S ha mégis igaza volt! Ha nem ha
zudott ! Hát hazudhattak-e ez ajkak?!

Atkozott legyen a pillanat, mely szült, s 
átkozott melyben meghalok! Oh Éva, egyet
len Évám!

S a férfi, az erős férfi, kiben minden 
nemesb érzelem felett úrrá lett a szenve
dély, eszméletlenül terült el. Midőn felesz
mélt szürkület v o lt: az áldozat arczát be
takarta, — egy utolsót imádkozott érte. s 
megtört szívvel, a kin egész világával — 
elbujdosott.

* +
*

Néhány hó múlva a pécsi törvényszéki 
fogház kinalgató termébe vezetik a bJ •':<J 
számú foglyot.

— A kir. ügyész bemutatja neki vé
dőjét.

A fogoly suttogva beszéli el szerencsét
lensége történetét s midőn bevégzé. össze
kulcsolt kezekkel rimánkodik :

— Uram, mentsen meg a haláltól! Sze
rezzen irgalmat nekem, szegény bűnösnek !

Ne higvie, hogy éltemet féltem, hogy élni 
szeretnék, hiszen mi az élet énnekem már. 
De a haláltól félek. Félek, irtózom, hogy 
még egyszer áldozatom szemei élé kerülhetek.

Kínozzanak, tegyenek velem bármit, csak 
azt ne. Oh ne öljenek meg, mert rettentő 
lesz a viszontlátás.

. . . . wald Sándor.



Junius 18-án.

25-ik  szám .
• PÉCSI FIGYELŐ,.

I tt sem a hatóság, sem az utolsó végre- kint lajstromot állítsanak üsssze és azt úgy 
eszköz, a esusz, hanem egyedül az , a közlekedést vállalatok iigazgatosagamak, 

összes birtokosság akarata és ébersége vet mint a miniszternek küldjék meg.

íuely annyi éven át tűzött hozzájok; a bála 
és haza ti ui kötelesség egyaránt parancsolják, 
hogy minden erőmet, tehetségemet hazámnak 

' és e derék városnak szenteljem; önök újból 
magokénak fogadtak és én önöké is fogok 
maradni még élek.

— A pécsi noegylet alul f. é. junius 2-an a tuz- 
karosultak javara --/uh zctt „Setatéri ró**a-unne|>elyeu“ 
a kővetkező auuuaá^a lolylak b e :  U. lu. NiulUgs 
Dr. Duianszky Nandui pu»pon es Msgos Kardos Kálmán 
főispán 10O-—100 in , nruuuer ilibaly 20 Irt, Erreth 
Teres 15 Irt, Cseh Kövei Auua 10 írt, Cseh Marianne, 
Nagy Juxseíue, Kovats Mihály, Plachaer Sándor (Ka
posvár), Bencz bel a 5 - 5  Irt, M. N. 2 írt, Méltóságon 
ölaby Ferenc* püspök. Troli Ferenc*, Dr. resztl Ka
roly, Uirk Alajos, Dooazay Aatal, Zsiuko István, özei- 

I frit* István, Lauhheuaer Ferenc* kanonokok 
Ignác* esperes, llutli> s György tábornok,

L u d w ig , F ia c n e k  K a r o ly .
Anna l —l »ko

Károly 
Giabarits 

Taussig Zsigniond, 
yr; Sehol* Gyula

a politikait pedig éppen lenn nem tartja.
Szerintem nem csak illő, hanem politikailag uajto
is szükséges, hogy a képviselő folytonos ; összei 
érintkezésben maradjon küldőivel, sőt bekü- bet gatat más nem. 
v X e z h á ^ k  oTy fordulatuk, midőn a válaaz- Azt, a mit e .aurákba telvilágomtót be- 
tók véleményének kikéréae elkerülhetetlenné tettem, ajaulum minden ez úgy íreuteldek- 
válhat Éd ezért kötelességemnek logom tar- i iodo Hazafi figyelmébe. ,
ta.'i .dőrüí időre minden nevezetesebb mo«a- j Azt, e mt bennük atemtae vagy tanéra, 
latról nem eaak helyi hírlapok utján, hanem ágy hiszem magaeva teheti, követheti min- 
L e m é iv é  ia értesítsen/ tisztelt válaaz- den azőUösgazda; ennyit megkövetelhet tőle 
.. 2 a közvagyon biztonsaga, a kozjolet.

Nem bneanzom tehát önöktől; l'ées vám-1 A rémülettel járó kapkodás vagy .néha
.-áriak polgársága kegyent-k, bizalmának egesz^emouaa^ #n c ^ a k  R.|U|r„| való j  kV /ur
lánrzola’áva(iartolta^^ megszakadt k > P « 0  ( kiiveteies; meg annyit sem. A födő-1 j * * * ^ ^ ^  *  ,llnkl u - a - é

lúg az, hogy a legkisebb hatuaag, az egyes j wúr.ter Kilen.o.1 Itw <lá •utsniSuy,
noitrár is mozog ion, legyen a központnak, | Kovacsics uiioi 20 kilo hús, tiipocz István űrtől s*u «i- 
a szakembereknek tájékoztatója, segítője. vi*; összesen 272 írt o. é. FelubUeitek: Saauter Gu»*- 

A művelt birtokos pedig ne feledje el -
h o g y  leg inkább öve a z  a  te la ila t, uog^ a  Biachui Maioruvszky, Tan»asi es Dobsxai urak 4.40— 
k özgazd át ie lv ilá g o s ítsa , ú tb a ig a zítsa , tel* 1.40 krt , Grí. Öchmidegg és Fi»c«ek Károly ur 
k öltse  benne az érd ek lőd ést: S « ,  a  k ib , a

ami, 11.20 ki.. Iir. nudwig »  N. N » * « .  s “ u“ 
N. 2.40 kr., Pintér Joassl, Weidiuger N. esMesterhazy 
N. uruo 2.10—2.10 krt, Hűmmel Peter es Yarady urak,

tudósítókon UvM m_ind« fontosabb esemény m i  “r’X X t e t  nyilvánoTtt",

köznél* le;/inkább bilik, 
leheti.

Hogyha ejtek, ükkor szép barnák, egyen
letesen czérnarastayságüak; ha jillokszérások, 
akkor tyúktollszár v<.>tw/xiíyr<t dagadtak, világos 
zöldes fehérek, olyanok, miit a jtinezében induló 
zöldség hajtásai.

Ilyen dagadt hajszálgyökeret közönsé
ges. öt-katszorosan nagyító üveggel meg
tekintve. rendesen tetűt találunk rajta; haltaiba betekintést nyerv 
nem találunk, akkor a gyökér többi részeit lapíthassák.

Vízvári Pécsett. Ma kezdi meg ven 
a nemzeti színház 

ünnepeit komikusa vendégjátékát.; föllép 
„►Steril Izsák “-bán, a czimszerepet játsza. 
Egyik legremekebb alkotása. Fiit fog nn-g

A fillokszéra rövid története
Irta Hermáim Ottó.

(Folytatás.)
A fillokszéra keresese es felismerése

A fíllokszéra-bajnál, mint minden bajnál, 
az a ín, hogy: imrnl tóráiban rtssjik I ̂  Vízvári
annál könnyebb és biztosabb a segítség is. 1 0

Mert mint minden baj, ágy ez is kezdetben
csekély.

É szerint mindenki, a kinek oly szőllője 
van, a melybe bárhonnan s bárkitől, a hat
vanas évek derekától fogva ináig, akár sima 
vesszőt, akár gyökereset elültetett, gyanakvó 
izemmel nézze telepét.

Minden, a rendes idő előtt sárguló tőke 
irgalom s kegyelem nélkül úgy ásandó ki, 
hogy gyökere mentői teljesebben kerüljön 
napfényre.

Egy futó pillantás is elég arra, hogy 
meggyőződjünk, vájjon a hajszálgyökerek 
épek-e, vagy nem

ki tehát legjobban

Különfélék. Tótat G villáim cs Prottmaun Antalue 2 2 írt, airnou 
N és N. N. urak 1.70—1.70 kr. l ’axy Karoly tábor
nok, Jesscuszky Ferenc*, Majorossy Imre, l>r. Menüi, 
B.a terbauer N., Ocdtay Antalné 1.40 1.40 kr. Klem
Jakab ur es Angster Urna úrnő 1 20—1.20 krt. Aidin- 
ger Janosne urno, Schonherr, típitaer Jakab urak 1,10— 
1.10 krt, Preiudl ur 1.05 krt Vam»ch Jauka urno, 
bér Mihály, Kisslaludy Pál, Zsiga N., lon ay  Iván. 
Prix Ferenc*, Uamberger Gusztáv, Kristot Juzsel, llajilu 

- - Golhling, vanisch,

a szerkesztőség külön kiküldesd tagja, adnak 
gyors és bő értesítést. A „Budapesti Hírlap 
e ezélokra oly összeget fordít, menny, ezo 
lőtt IU évvel egy-egy hírlap egesz költség- 
vetésé volt; de sikerült is elemre, hogy ma 
a legjobban, leggyorsabban értesülő orgánuma 
a sajtónak. A „Budapesti u . .rarL^ ‘
rovata Teleki Sándor grot, Tóth Béla, Rá
kosi Viktor (Sipulus) és több kiváló írok koz- 
remüdödése mellett, a lapnak egyik erőssege 
s mindig gondot fordít rá, hogy megmaradjon 
előkelő színvonalán. A napirovatokat kitűnő 
zsurnaliszták szerkesztik s a helyi értesülés 
ismert legügyesebb tudósítókra van bízva. 
Rendőrségi es törvényszéki ro-atai külün- 
külön szerkesztői a továros setét eseményeit 
is mindig oly hangon tárgyalják, kogy a 
„Budapesti Hírlap" üelyet foglalhat minden 
család asztalán. A közgazdasági rovatban 
a magyar gazda, birtokos, iparos, kerekedő 
megtalálja mindazt, a mi tájékozásra szük
séges. A regény csarnokban csak kiváló irók 
legújabb müveit közöljük. Az előfizetés töl
teteiéi : egész évre ld  frt, félévre 7 írt, 
negyedévre '1 Irt 50 kr., egy bóra 1 trt 20 kr. 
Az előfizetések vidékről legczélszerübben pos- 
tautalványnyal eszküzölbetők a következő 
czim alatt: A „Budapesti Hírlap" kiadóhi
vatalának, IV. kerület, kalap-utcza 16. szám.

kifejezi tisztelettel
Magyarly Róza.

a pécsi noegylet aleinüke.

i 202-tí'J kr.
lépni a „Csizmadia mint kisértet"-ben, „Pryi György, Mauh- her Bubcrt, JSémet -
Bal—bán, „Alany halak" bán Előre látható ^  -  “ I 
lag telt hazak előtt fog vendegszerepelm ; | ltuíi,
kívánatos is, hogy a közönség rokonszenvvel I _  Kimutatas A ,lirai iir. „uegvl,i viruapi ma- 
tüntesse ki a delek vendegmuveszt. ialisan a kővetkező íüluliixetwjek történték ; Kraus*

_ Tanulmány szemle. A helybeli nyilvá- Lajtw 5.50, Kngl Sándor, Engl Anna, Idealista, Erreth
nos kereskedelmi középiskola tanítványai - a ,  t
szaktanáraik vezetese alatt KirándultaK a ; Lajosne 4.5u. K-th Mátyás 4.5o, Steiuer La-
városunk területén lévő különböző gyárakba, Lowy Adoií, barcs, ah beruatué, Pogány 3- 3,
és pedig Zsulnay Vilmos világhírű majolika- Alt Júlia, Alt Juha, brotiuvn Antal, Si.it* Gizella,
gyárába, Kraszony Ferenc* igazgató veze- K.«iu, l'r

°  I „ I ......... I K a u i e r  M ,  K u k ! L a io s .  N . N „  R u h  K ru o , N . Ntése alatt levő legszesz-gyárba 
Hugó gyertya- s szappangyárába s a Höff- 
ler-testvérek tulajdonát kéjiező bőrgyárba. 
Nevezett gyártulajdonosok a tanuló ifjakat 
mindenütt legszívesebb fogadtatásban része- 
sittettek, és módot nyújtottak nekik, hogy 
a gyártás és kezelésnek különféle modoza- 

ismereteiket gya

Beküldetett.

kell szemügyre vennünk
tzeken szorgosan arra kell ügyelnünk: 

vájjon nem látszik-e rajtok tojássárga, vagy 
rozsdaszinn a/trú, egyes ragy fészkes jtettyeyetés ? 
Minthogy a gyökér szépen barna, a világos- 
sabh tojássárga vagy rozsdasziuű pettyeeske, 
mée az egyes is. könnyen vehető észre.

ír, Kauitz, Becs ;
Kautc-r M , hugi Lajos, N. N., Ruh 
£>chW*rc* Vilnius. l>r. Mt-ndl, J. B. Öchailer, Schapriu 
Kér Gusztáv. Csetenyi Emil, Ur. Erreth, Spitser Béni 
150— 1.50 krt., Dr. ('setényi Sándor. Budapest 2 irtot, 
Deutsch Josefn és Berta, Varasd 5 frt., Kraus* Mór 
0.50. Engl Gyula 4 50. Idealista (2) 3 50. Jusstus* Izi
dor, Juss tus* Miksa, l»r. Kraus* Jeu<> 2 50 2.50 krt.
Schmiedegg grófnő. Dorner Emma, Uechnitzer, Weisz 
Jakab, Szirmay, Preusz Aduit, Frerichs, Jusztns Sándor 

. Eszék! N. N . l)r. Kauier Jenő, Klein Dávidné 1 — 1 Htot. 
Többen 50—50 krt. Mindezekért kószoiietüuket lejezzhk 

- Azonkívül köszönetét mondunk a jótékony nő.

Fölszólitás-
I.

A pécsváradt szolgabirúi hivatal 
évek óta hátralékban  van hivatalos 
hirdetéseinek dijaival s t ü b b s z ü i ü s  
levélbeli m egkereséseinkre sem  egyen
lítette ki hátralékait: kénytelenek va
gyunk m ost a  lap utján fölhívni az 
érdem es hivatalt, nehogy v é g k é p 
e l f e l e j t s e  tartozását, m ert nem 
szeretnénk jogos követeléseinket hiva
talosan elveszíteni.

(Folytatása következik.)

A  kiadóhivatal.

Választások.
Távirati tudósítások

Szentlörincz. Ladányi György antisze
mita nagy kisebbségben lévén, visszalépett 
ltjabb J e s z e n s z k y  Ferenoz függetlenségi 
és 48-as párti lett megválasztva. Ladányi
nak 176 szavazata volt, midőn visszavonult 
Jeszenszky 792 szavazata előtt. Megjegy
zendő, Jeszenszky -13 községe még nem sza
vazott.

Siklós. Kossá Dezső függetlenségi es 
48 as párti 1479 szavazatot nyert ; S«. 
lágyi Sándor 926-ot. Kossá tehát 553 
szavazattöbbséggel győzött.

Dárda Szendrei Gerzson antiszemita 
függetlenségi és 48-as párti 633 szótöliliség-

A pécsi nőegylet által Kardos Kálmán 
főispán úr (!) Méltóságának védnöksége latt 
a tűzkárodultak javára f. évi junius 2-án 
rendezett „Sétatéri rózsaünnepély" bevétele 
és pedig :

Belépti dijak után 1369.85, külön kimutatott 
adományok és felultizeté.sek utáu 474.69, a halaszkunv 
hóuál étel, ital és rózsákért 260.53, a csárdánál étel, 
ital és rózsákért 310.78, hidej; ételek, ital és rózsákért 
552.98, a tzukrázdánal fagylalt, jegeskávé és sütemé 
evekért 419.50, pezsgőkért 337, déligynmölcs, sorsjáték
és lózsákért 119.4, dudás gyűjtő perselyébe 8.50, ősz-1 w . . .
szesen 3852 frt 87 kr o. é., és a* összes kiadás 1592 neben. Szendrei kapott 
irt 25 kr. u. é. tesz ki. . Mohács. Liender György mérsékelt ellen

A tiszta jövedelemként fennmaradt 7£ki 337 általános szótöbbséggel győzte 1c 
2260 frt 68 kr. o. értékből a védnök úr O Német Lipót kormánypártit és Balázs Sán 
Méltóságának közbejöttével történt megái- dór antiszemitát. Német kapuit S33 at, Ba 
lapodás szerint, a tüzkárosultak javára ésjlázs 238 at, Linder 1408 at.

. ...... . . .  w -n * gél győzött Perczel Béni pártonkivüli **lle-dudas gyújtó perselyébe 8.a0, ősz- 6 .  bJ   ̂ -------
• - *12 neben. Szendrei kapott loob-ot, 1 erezel í .) >-at

Ekkor ezt nézzük meg a nagyító üvegen 
keresztül s ha így tetííalakot ölt. akkor el 
kell járnunk a dologban úgy, a mint azt 
a következő fejezet javasolja. Nyáron a fii- 
I okszerű a föld felülethez közel Jtkvö gyökereken, 
tehát magasabban tartózkodik; télire a legmé
lyebbekre száll alá.
Mit kell tennünk mihelyt a fillokszerat észrevettük ? i rajz 

Az a dolug jelen állásánál fogva igen j tan,

— A vizsgálatok sorrendje a helybeli kir. : egyletnek a gyermekkelt és helyiségeinek ingj'

tv,rr“ lit k,,IAb.‘‘n'. - '" " T  - 01" ' V j T  S S ,  I kk ath . tan u lok  h ltta ill V izsgálata  ; JUIIIUS 2 1 -eil p-lv;  1.onipSljat nagyban emelték Pécsett, 1887 junius
az V. osztályban: magyar, német, tranczia; . hó *-.in Kiva|„ tisztelettel a „pécsi izr. noegylet" ne- 
a VI. osztályban: történelem, terményrajz, yébea Schulhof Róza, elnök, Weilier Sarolt*, 
vegytan: a V ili. osztályban: mennyiségtan. I fivilknssáai kísérlet, üzv. Blum Já
természettan, leiró mértan: .június 22-én 
az I. a) osztályban: magyar, német, földrajz; 
az I. b> osztályban : számtan, természetrajz, 
mértan; a II. osztályban: számtan, termé
szettan, mértan: III. osztályban: magyar, 
német, franczia, történelem: junius 23-án: 
a IV. osztályban : magyar, német, franczia, 
földrajz; V. osztályban: történelem, termény

vegytan : a VI. osztályban: mennyiség
iéire mértan; junius 24-én: az 1. ai

egyszerű: mindaddig, a inig a kormány az osztályban: számtan, tern.ényrajz, mértani 
intézkedést mayának tartja fenn. r ög t u n \ raja ; a* V. osztályban: mennyiséglan: leiró 
jelentést kell tenni közvetetlenül a in. k. föld jméran: a VII. osztályban: magyar német. 
mirelési minisztoriumhoz Jluda/iesten. franczia; junius 25-én a II. osztályban:

Szükséges ez a nyilvántartás miatt, magyar, német, földrajz; a III. osztályban:
hogy általános rendszabályok hozathassanak számtan, mértan, természettan, szabadkézi 
s foganatosíttathassanak; és szükséges ez rajz: a VI. osztályban: magyar: német, 
azért, hogy a hatóságnak módjában álljon franczia; junius 27 én: az 1 b) osztályban
egy szakértőt kiküldeni, a ki a még szűk- magyar, német, földrajz: IV. osztályban

Gyilkossági kísérlet.
nosné rác-görcsönyi lakos elhatározta, hogy 
menyét, Blum Létemét, mivel ez vele álli- 
tólag rosszul bánt, elveszti a világból. Este, 
midőn menye már lefeküdt és elaludt, vett 
nt hány kénrudacskát és öt doboz kénes 
gyufát, mindezt meggyujtotta, földre tette 
és az alvóra az ajtót rázárva, eltávozott. 
Az égő kénes anyag által terjesztett fojtó 
gőz azonban felébresztette az alvó me
nyecskéi, ki is észrevevén a veszedelmet, az 
ajtón át akart elmenekülni, de ez zárva 
lévén, az ahla kon ugrott ki. Nyomban a 
k zségi elöljáróságnak jelentést tett az eset
ről, mely is másnap reggel a merénylőt el
fogván, a mohácsi kir. járásbírósághoz ki 
sérte. hol tettét önként beváltván, a jegyző 
könyv felvétele után szabad lábon hagyatott: 
a vizsgálat azonban elrendeltetett ellene.

pedig:
Eperjes városbelieknek 
Nagy-Károly „
Torócxkó községbelieknek 
Csikkozwas „
Csüged „
Kurtíts „
Kesznyét „
Meregyó „
Süjtör

300
140
140
750
130
120
120

o. é. 
i alis-

üsszessen 2200 frt. 
az illető város polgármesterei, illetőleg a megyi 
páujai kezeihez elküldetett.

A 60 frt 62 kr. o. é. többlet, a netán 
utólag felmerülendő költségek fedezésére, 
az egylett pénztárába helyeztetett el.

A pécsi noegylet ezen ünnepély ily fé
nyes eredményének örömteljes közzététele 
alkalmával, kedves kötelességét véli leróni, 
midőn I)r. Dulanszky Nándor püopök ur 0 
Nagyméltóságának az ünnepélyem megtisz
telő magas látogatásárt: Kardos Kálmán 
főispán úr () Méltóságának azon kegyessé
géért, melylyel az ünnepély védnökségét 
elfogadá, s ez által az ünnepély fényét s 
sikerdus eredményét biztositá és kivivá: 
Aidinger János, kir. tanácsos és polgármes 
tér urnák, valamint a városi tekintetes tanács 
nak, nemcsak a sétatér szives átengedéséért, 
s a zöld lombok adományozása, hanem azon

nius 15.Fürdői tüdócitás. Halkan), L 7- ju j á|dozatkésZségeért is, melylyel az ünnepély
. . . .  mi <■ \em cg< - | sikerét hathatósan előmozdítani szíveskedett;
ol.i szemcly. Atntazo vendegek szama ma. ( Vilmos ezredes úr ŐMéltóságának,
napjg 1725 személy. J a parancsnoksága alatt álló cs. kir. 52.

A siklósi közs. polgári iskolában a f. i gyalogezred katonai zenekarának dijtalan 
| 1886 7. tanévet bezáró évi nyilvános vizsgá- átengedéséért; Bambc;ger Gusztáv. Beck- 

Enek vizsga. Erst ének-iskolájának  ̂ latok junius 22-én délelőtt és délután tar-1 rath Móricz, Kirstein Ágoston és Schlachta 
lsö nyilvános vizsgája szombaton (junius tatnak meg. melyekre a t. ez. szülők és Károly lovag, műépítész és mnfestöuraknak

séges vizsgálatokat megejtve, ezek alapján j számtan, mértan, vegytan, szabankéki ra jz ; 
javaslatokat tehessen. ' a VII. osztályán : történelem, földrajz, ter-
Mit kell tennünk, hogy a fillokszerat meg ne kapjuk ? j ményratz; junius 29-én reggel 7 órakor az 

.1 ssollöt júkarban tartsuk: yyÖNyr, Me-1 irgalmasok templomában ünnepélyen .Te 
.jrskeJS tikit ne tűrjünk bentit is sem krreske- I»eum“, meiy. t a bizonyítványok ás jutalom 
dotál, sem apnnktttl, sem testvérünktől ne fojad* | dijak kiosztása tog követni. 
jnnk el sem sima vesszőt, sem gyökereset, sem
tüzelőnek szánt venyigét vagy tökét, sem szöllö- v ^ u
min lésre már használt szerszámot szóval semmit. 125-én) délután 5 órakor lesz a nőegylet érdklődő tanügybarátok tisztelettel meghi-1 amaj.ritka áldozatkészségükért, melylyel 

Mert a gyökeres vesszőn megkaphatjuk termében megtartva. Műsor: 1. Solfegia I vatnak. sétatér díszítése, festményekkeli elárasztása,
Az összes növendékek 

melyet a repülő alak I éneklik. 2. Solfegia Teseliner-től 2. sz. Váry 
Mária énekli, Kellner Elza kiséri. 3. Sol- 

1 magunkat, hogy hát hiszen fegia Teschnertől 8. sz. Eobrozemsky Jose-

a gyökérén szaporító alakot, a sima vesszőn Conconetól 
pedig azt a petét, 1 ‘ 11
rakott oda.

Ne bizzuk
mindent jó megnéztünk ! mert egyetlen egy 
hiba kell csak s a baj a nyakunkon terem.

Ilyen apró s kiválóan szívós életű lények
nél. a minők a tillok.-zérák is. a melyek 
nálam, jól bedugaszolt üvegben, a nap hevé
nek, penésznek, rothadásnak kitéve egy hó
napnál tovább éltek ! ezer véletlen járúl 
hozzá az elterjesztéshez. Elv isszuk a kaczor- 
ral, melynek becsapójába egy rügücske téved, 
el a cziponkre tapadott föld részecskékkel, 
az ásóval, kapával, mindennel. I tt is tulaj
don azt kell tennünk, a mivel az emberirtó 
ragadós betegségek s a marhavész ellen 
védekezünk : szigorú elzárkózás itt a fődolog.

Álljanak össze az egyes borterületek 
birtokosai, tanácskozzanak, határozzanak: 
rendezzék maguk az őrködést, gyakorolják 
maguk a felügyeletet; mert az, a mit Írott 
rendeletek eredményeznek, mindössze csak 
annyit ér. hogy a végrehajtás a tűz mellett 
pipázó csőszre marad: már pedig mindnyá
jan tudjuk, hogy mennyit ér az!

A legjobb kordon, a legtökéletesebb felügyelő 
és ellenőrző a jmlyárok összeséye, mely a fel
adatot megosztja, s Így nagy körben könyedén

fin énekli. 4. Solfegia Concone-tól 8. sz. 
Kellner Elza énekli. 5. Solfegia Conconetól 
17. sz. Hegedűs Margit énekli. Angyal Pál 
kiséri. 6. Solfegia Conconetól 11. sz. Ang
ster Aranka énekli, Kellner Elza kiséri. 
7. Solfegia Conconetól 24. sz. Hegedűs Hed- 
wig énekli. Angyal Pál kíséri. 8. Solfegia 
Conconetól 11. sz. Kies Aranka énekli, 
Angyal Pál kiséri. 9 Duetto Solfegia Con
conetól 11. sz. Hegedűs Margit és Hedvig 
éneklik. "  ' * ~

— Budapesti h írlap A „Budapesti Hírlap* 
ujesztendőkor pályafutása hetedik évébe lé
pett. Megerősödve, támaszkodva a Magyar- 
országon eddig hallatlan sikerre, melyben 
részesült. A „Budapesti H írlapinak a hazai 
müveit olvasóközönség vetette meg alapját. 
A lap eleitől fogva megértette a magyar 
közönség szellemét : minden pártérdek mel
lőzésével küzdött nemzetünk és fajunkért, 
ez egyetlen jelszóval: magyarság! Viszont 
az ország legkiválóbb intelligencziája is
azonosította ..........nppal, fölkarolva azt
oly módon mely i-ai i m a  magyar újságírás 
történetében. A hazai sajlóban máig a leg- 
fényesebbb eredményt a „Budapesti Hírlap"

az épületek felállításával az ünnepély terét 
látványossá, s bizar színezetűvé varázsiák 
á t; a pécsi dalárdának szives és készség
beli közreműködéséért; Vécsey István távír
dái igazgató urnák, az általa feltalált erő 
művi villanygép dijtalan átengedése, és a 
villamvilágitás sikeres és fáradságos veze
téséért; Girk Alajos kanonok urnák, 
villamvilágitás előálsitásához szükséges 
gőzgép kegyes kikölcsönözése és szállításá
ért ; Krászonyi Ferencz légszeszgyári igaz
gató urnák, a díszes légszeszviiágitás körül 
kifejtett búzgó fáradozása, s a felhasznált 
légszesznek az előállítási áron való felszámi 
tásáért; Hegedűs Imre urnák, a halászkuny10. Solfegia Conconetól 48. __ _____ _____ ^

Volt Verona énekli. Kellner Elza kiséri. érte e l : legnépszerűbb, legelterjedettebb lapja | hóhoz szükségelt szalma adományozása, s a  
11. boltegia Conconetól 16. sz. 12. Halász- országnak. A külső dolgozótársak égés/, tetőzetnek önköltségén eszközölt elkészité* 
dal. Duetto Kücken 4.-tól. Az összes nö- seregén kívül, a szerkesztőségnek annnyi 
vendékek éneklik. A szabad bemenet csak I belső tagja van, a mennyivel egy magyar

I lap sem dolgozik: minden rovatot külön ve 
zetö gondhoz, a helyi tudósítókon kívül, a 
kik a lap történetét Írják. Minden fontosabb 
bel- vagy külföldi esemény felől rendes le-
_ I »  1 . 1, i i l . ". n I m l / i n H A  ű l ' t n o l f

meghívott vendégé nek tartatik fenn.
—  A hazai ipar és a vasutak. A köz

munka- közlekedésügyi miniszter a hazai 
ipar támogatása érdekében rendetetet, illetve 
leiratot intézett az összes hazai közlekedési 
vállalatok, valamint a magyar állainvasut- 
gépgyár a diósgyőri vas és- aezél gyár 
igazgatóihoz, a melyben részletesen felsorolja 
azokat a szükségleti ipari csikkeket, mely- 
kr<- nézve a miniszter egybehívott vegyes

és emberileg a legtökéletesebben cégre is hajtja. I bizottsága a hazai ipar versenyképességét meg- 
Mit kell tennünk hogy a flllokszérát ne terje$»zük ? állapította s felhívja az igazgatóságokat. 

Sem ingyen, sem pénzért, sem könyör- hogy az vezetésük alatt álló közlekedési 
gésre. sem hizelgésre ne adjunk, sem sima vállalatok megjelölt anyag-és szerszükség-
vesszöt sem gyökereset, sem a tüzelőnek 
szánt venyigét vagy tőkét, sem használt 
szerszámot — senkinek.

Föl is tehetjük, hogy a közjólétet szivén 
hordozó, becsületes hazafi, ha már bajban 
van A nem kívánhatja, hogy mások is belé 
keríti jenek; hogy ha már szerencsétlen lett, 
nem akarhat még bűnös is lenni.

letét h:izai ipar által fedezzék. Oly vasutakra 
nézve, melyeknek vonalai a monarchia má
sik felére is kiterjednek, szükségesnek tartja 
a miniszter, hogy e szükségletek beszerzése 
egymástól elkülönítessék s a magyar vona
lak készletanyaga kizárólag a hazai ipar 
utján fedeztessék 
tárgyakra nézve

velezőn kívül saját külön tudósító értesít 
közvetlenül; a távirati szolgálat immár oly 
tökéletesen van berendezve, hogy elmond 
hatjuk: hogy nem történik a világon semmi 
jelentékeny dolog a nélkül, hogy a „Budapesti 
Hírlap" arfól rögtön ne adjon hű és kime
rítő tudósítást. A „Budapesti Hírlap" poli
tikai ezikkeit Kaas Ivor báró. Rákosi Jenő, 
Balogh Pál írják más kiváló hazai publicis 
iákkal híven a lap független, magyar párt
érdekeket nem ismerő szelleméhez. Politikai 
hírei széteakörü összeköttetések alapján a 
a legmegbízhatóbb forrásokból származnak. 
Az országgyűlési tudósításokat a gyorsiró 
jegyzetek alapján szerkesztik. Magyarország 

_ politikai és közélete felől távirati értesülé-
mennyiben ez némely | sekkel látnak el rendes levelezők, minőkkel 

lehetséges nem volna, a , minden városban, sőt nagyobb községben is

seért; Kurcz György bükkösdi vasúti állo
mási főnök urnák, a halászkunyhó diszité 
séhez való sás készséges megszerzése és elkül
déséért ; Pintér Károly fakereskedö urnák, 
az épületfák deszkák dijtalan és kártérítés nél
küli átenged-se és szállításáért ; Moravitz 
Lajos ny. őrnagy úrnak, azon fáradhatlan 
s buzgó tevékenységéért, melylyel az üiine 
pélyt rendezők nehéz feladatát megkönnyí
teni. s minden irányban önfeláldozó készség
gel eljárni szives volt; — a lakodalmi menet, 
Flóra istennő átvonulását rendező, s abban 
résztvevő úrnő s uraknak szives s készség
teli közreműködésükért; az athléta klub azon 
tagjainak, kik az ünnepély folyama alatt 
a rendezés kerül fáradni sziveskedének; 
mindazon úrnőknek s kisasszonyoknak, kik 
az ünnepélyen résztvevő n. é. Közönség ki 
szolgálása s a rózsák elárúsitása körül, 
fáradhatlanul s a nemes czélból áthatott 
jószívűségei tevékenységet kefejteni s az ün 
nepély fényét s sikerét emelni sziveskedének j 
— mindazon nemeslelkü adakozók s áldozat, 
kész jóte\őknek, kik kegyadományukkalt

Ne hordjuk széjjel a venyigéket kerte-1 magyar ipar megfelelő arányban részeltessék. | bir a lap; a „Budapeti Hírlap" távirati felülfizetéstkkel, ital, élelmi szerek, rózsák
lésekre; tartsuk a szeiszámot künn a szól-j S ha igy az igazgatóságok mindenkor tájé-1 tudósításai manap már teljesen egyfokon 
lőkunyhóban; ne engedjük, hogy a gazda,; kozva legyenek, honnan szerezhetik he lég- állanak a világsajtó legjobban szervezett

béres, a kocsis venyigéből készítse 
szekér-ülést, a mit ez némely vidékeken oly 
szerfelett dívik; mert ez utóbbi, tekintettel

czélszerübben és legjutányosabban a felsorolt 
szükségleti tárgyakat, a miniszter eggyuttal 
felhívta az összes kereskedelmi és iparkam

és egyéb adományokkal, a segélyezendők 
javára, oly nemeslelküleg külön is hozzá 
járultak; — a tűzoltó egylet tagjainak, s 

w a városi rendőröknek, kik a jótékonyczél
.tők vannak, a kik az ott történő eseményeket j iránti tekintetből, a tüzkárosultak javára a

hírszolgálatával. Európa összes metropolisai
ban Londontól Konstantinápolig saját tudósi-

a szekeresek forgalmára, vásárról vásárra, rákat. hogy a területükön levő szál ütőképes mint az elektromos dróton odafutó híreket rend- és biztonság felügyeletéért dijjazásuk- 
határból határba szállíthatja el a bajt. i gy álakról, azok gyártmányai árairól is éven-1 rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes I ró 1 lemondának: — ú g y  s a j á t ,  va l a -

Sásd. Rendkívüli erős volt a küzdelem. 
Radúesay mellett megfeszített érövül, pénz
zel és hivatalos presszióval dolgoztak: mégis 
győzött,a függetlenségi és 48-as párt. l»r. 
Czirer Ákos 1368 vzavazatot nyert, Radó- 
esay Sándor 1325 öt. E szerint dr. Czirer- 
nek 43 szavazat a majoritása.

Külön tudósítások
Szalánta. Nagy Ferencz függetlenségi 

és 48-as párti fényes diadalt vívott ki dr. 
Krasznay Miklós pártkivüli (kormánypárti 
és dr. Rácz Géza antiszemita pártja fölött 
Krasznay Miklós 264 szavazatot kapott, dr 
Rácz Géza 290-et; Nagy Ferencz 699-et: 
e szerént Nagy Ferencz 144 általános több
ség el juttatta diadalra a 4~-as zászlót.

Pécsvárad. SimontFav János függetlenségi 
és 48-as párti nagy többséggel verte le 
Gombár Tivadar kormánypárti jelöltet. 239 
szótöbbséget nyert. Rászavaztak 978-án. 
Gombárra 740-en.

Az oly rövid idő alatt nagy hírre kapott 
Meissner féle tyúkszem tapasz, melylyel bá 
mulatós gyógyeredmények éretvén el. a Keres
let óriási mérveket öltött; miért is az alább 
megnevezett gyógyszerész úrak arra érezték 
magukat indíttatva hogy ezen minden rek
lámon felül álló kitűnő hatású tyúkszem 
tapaszt gyógyszertáraikban kellő készletben 
tartsák. —Ezen gyógyszertárak a követke 
zők: Pécsett a főtisztelendő irgalmasok é.* 
Zsiga László űr gyógyszertára; Mohácson 
íSzendrey és Siklóson Rónay urak gyógy
szertára.

(„Equitable" életbiztosító tarsasag New 
Yorkban.) Ezen társulat egy uj nagy hord 
erejű reformmal lép a közönség elé. Ugyani? 
„l j tontina" jelzés alatt egy uj biztosítási 
comhinatiót vezetett be, melyek változatlan 
díjtételeknél a biztosítottaknak uj előnyöket 
nyújtanak. Ezen biztosítási terv után joga 
bán áll az első biztosítási év lejárta utál 
bármely biztosított félnek hivatását (tényleges 
hadi szolgálaton kívül) értesítés nélkül szaba 
dón választani rs utazásokat a föld bármely 
részén szárazon vagy vizen tenni. — Ha :* 
biztosítás már két évig érvényben áll, • 
általán meg nem támadható s ezen időtói 
kezdve párbaj vagy öngyilkosság avagy bár 
mely néven ne vezendő körülmény, mint téve? 
ajánlat stb. stb. a kifizetés megtadására 
okot nem ad. sőt mi több, ezen kötvény 1 
a társulat által azonnal a halotti bizony! it 
benyújtása után kifizettetnek. Az Equitahh 
azzal, hogy a legnagyobb biztosítási törzszse 
rendelkezik s hogy a világ összes intézete 
között a legnagyobb üzletet eredményez: 
be nem éri, hanem iparkodik ez intézményi 
uj korszerű üdvös újításokkal tükélyesbitein 
Az Equitable 1886. évben 275 millió lórin 
tót forgalmazott s ma már kétséget nen 
szenved, hogy az 1887-ik évben a torgal n 
a 300 milliót meg fogja haladni, ez ol\ 
eredmény, mely világosan igazolja, mii 
mérvben bírja ezen intézet a biztositó közön 
ség bizalmát.

Váratlan ajandek. Körül belől epy év előtt k. 
fiatal ember, egy fővárosi kereskedő és egy vidéki[l'iva 
talnok egy szép leány kezét kérték mi-£. A ieáuv ■ 
kereskedőt választotta. — Januárban a kereskedő 
hivatalnoktól következő levelet kapott: „Kedves barátain 
Névtelen soraidat, mint pedig a küldött sorsjegyet, min 
tán még menyasszonyom nincs, visszaküldöm, jobbal 
fog ennek saját menyasszonyod örülni. Tisztel i{-’*; 
barátod N. N.“ E levélhez egy Kincsem-sorsjt 
előbbi húzásról és következő sorok voltak mellékelve 
„Küldök egy Kincsem-sorsjegyet menyasszonyod szanmra 
— Egy névtelen barát.“ — A kereskedőt e küldeni' n 
meglepte, mintán eszébe sem jutott, kikosarazott barat 
jával ily tréfát űzni és a sorsjegyet a levéllel **•»*“• 
visszaküldeni szánta. - Kíváncsiságból előbb megk*-i 
dezte, nem-e nyert valamit a kérdéses sorsjegy. 'I'1 
nagy volt meglepetése, midőn itt azt mondtak hogy 
sorsjegy 2000 irtot nyert. — Kemény próbára 
most igazságszeretete téve; küldje-e menyasszonyánál 
a sorsjegyet, a kit a nyeremény jogosan illet, miuta 
a névtelen beküldő ezt írásban neki ajándékosta. vág. 
ajándékon** ü maga neki és hallgassa el a névtelen
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Jjvt'l történetét, — Végre elszánta magút, a sorsjegyet 
uraljanak visszaküldeni. — A hivatalnok a vuaaavé
telről tudni wm akart cs aat tusaik, hogy ily ritka 
uodon akarta a hajiamat a leány iránt kilejeani,

Minden nőnek a legmelegebben ajanlva! Salain a
Oaliczia, u. p. Jordánon. Féleségéin majd egesz ot évig 

szenvedőit gyoluuibajokban, székrekedésben. elvagya la
teljesen elveszett, pedig ugyan csak szedte a korisou 
t.a i'M-'tioler-lele labdacsokat, — vegre is Ürandt U. gyógy- 
merész svajczi labdacsainak használata után nyerte vissza 
egészségét s elveszet étvágyát, fogadja ezert legszive- 
ie0b kosiontom! Wiats Lajos, népiskolai loianito. Au- 
izsou valódiságául szolgáljon s hivatalos Iskolai pecset. 

g. 11.) brandt K. gyógyszeres! svajez laUlacsai 
gyogjszertárakban egy dobozzal 70 kr. kaphatok, ügyelni 
s e  a rajta levő teher keresztre vörös mezőbe. , s lliandl 
K. u&vaiairasara.

Irodalom.
=  Kepe* folyóirat' a Vasárnapi l'jsag tünetekben.

ezen uj vállalat t iz e n e g y e d ik  luzele a kővetkező 
tartalommal jelent meg. .Neplolke.u-Uszti tanloJyamok. 
Vázlatuk lóhátról, feszti Árpádtól. Un bakak, Vago 
Paltoi -Nepíolkelok. költemény fejes Istvántól, üerzeu- 
,.ze. Ronczida. Leak Leiem.z síremléke. A lecske, YT- 
duuvi Józsefiül. Ablakomnál, költemény koea kdétől. 
X uo'í.to Kobur. Verne Gyula rogenye, lord ltot ta Huszár 
Imre. brassói emlékeimből. Kathi Lajostól kperjes egese. 
Hangok a lold alul. költemény Pásztóitól. Llazns a 
lold korul. A solymári rozsaieany-unnep. A lecske. 
költemény bzasz karolytol. A mi lecskeiitk. költemény 
sza-z beiatol. fecskéimhez, költemény fejes Istvántól, 
punkusd uapja IMa-bau Viczy Jánostól. Kegi mértekek. 
Sói munka es divat. Az eiuoiyi fémipar kerdesenez 

; u uttonelói. budapesti divattarcza. Irodalom es 
művészét Lgyveleg. Sakkjalek. Kajzok. képviselők es 
loreiidiliazi tagok mint nep-lolkelo lovastisztjeloltek.

’ i Nemzeti kaszinói tagok mint ucp-leikeiok 
- i.kijelöltek. Vázlatok lohaiiol cziiuu czikkhea 4 

raja feszty Árpádtól. Úri bakak tzirnu caikkhez 5 kép

Harkányi
i m r m r i ú .

iH arkany|  Harkányi gyógyfürdő.
^Magyarország, Baranyavárm egye.)

Idény Május l-töl, Szeptember 30-ig.
E lurdö rendkívüli emelkedése, mely a gyógyvíz páratlan gyogyhatasának következménye, 

szükségessé tette, hogy meg egy második’ artézi kút Is furassék, mely kénes források 61° R. 
természetes meleg vizükkel biztos eredményt nyújtanak csúszós köszveny, görvély. idült bór- 
kiütegekre. m anyer. nobantalmukra. fogámzaai hiányok, sebzesek. daganatok >s higanyos 
gyógyszerek áltál okozott mergezeaekre, továbbá máj-, lép-, áltálán miigyrd agaratokra, nehez 
hallás, idült szembajok és ivarazervi bantaimak elten

Az atazasra szolgál Budapest-pécsi vasút vagy Deli vasut budapest-kanizsa-barcsi vonala: 
állomás Pécs : továbbá az alföldi vasut Eszeken át Villanyig Mohács-pécsi vasut állomás: Villány, 
mely utóbbi állomásnál a villányi postamester által fentartott társaskocsi és külön kocsik is 
na érkező vendekek rendelkezésére allannk. — A lurdöbe utazók n magyar állam vasut vonalain 
3o„ 0 engedményben résnesulnek, ha (idejövetelüket nyivánitva) menet jegyet ide és vissza egyeszt-re 
váltatnak

Posta- és távírda állomás.
Bővebb tudósítást a legnagyobb készséggel Dr. HELLER JÓZSEF rendes fünloorvos nyújt. 

Harkány, 1887.

Harkányi
Tóullrtö. I A fürdő igazgatóság IHarkány1

im r í lr t í

A l(trzeLczei kastély, boré Tivadar rajza.

>'-nfr4n-» -i VAw -1 <
Óvás!

Iieak Ferenci mauzóleuma a kerepest-úti teiue- 
, Ih.rre Tivadar rajza. Lleak f  erem z sarkophagja.
! Alajos szoborművé, koitozo fecskék, linzi fecske. 

,ia a hódító Robnr czimu regeuvehez két kép. 
elhamvadt részéi, láváid Karoly fényképé után. 
varos. Az eperjesi evang. kollégium a tűzvész 

Eperjes elhamvadt részéi. Az arok-uteza, a hol a 
lt liivald Karoly fényképé után. A rozsaleany 

o-zoruzása Solymáron. Női munka és divat csimű 
.hez: Egy kezdő kép. Régi „verrotta*as“ szóvetek 
as erdélyi házi iparizikkek mint szobadísz (Her 
. "ttóne gyűjteményéből.) Menyasszonyi ruha. Ta

• /• kék l'j napernyők, liivatos uapernvö nyelek.
I uiennyegzöi jelvények. Habanav spanyol tancz. 
mi gróf liombelles Károly Alberttól. A Képes

• t a Vasárnapi Újság tüzetes kiadasa, nyolca 
negytdrétu ívre terjedi* félhavi füzetekben jelenik

.-zamos képpel és kéj.melléklettel. Az egyes fűmet
* |. fizetési ar egész évre (24 szarni 7 frt 

ielevre (12 s/.áin) 3 frt 60 kr. nigyedévre (6 
1 Irt kr. Előfizetéseket minden konyvkereske-

• m valamint közvetlenül is elfodad — úgyszin- 
mutatvany|>éldányt levelező lapon fortém* megkere- 

M ■ kiadó tulajdonos Franklin Társulat Egyetem- 
> 1 szám.

Magyar dal album Hatodik évfolyam, 8. füzet 
a kővetkező tartalommal: 1. Magyar szív. 

- hív 2 Meddig járok, bolygok még e világban, 
•-al-ott az a jóságos teremtő. 4. Megkötötték a 

•’ Megkondultnk a harangok, 6. Megvert en- 
I eremtö. 7 Megy a kis lány az utczáu. 8. Mély 

rul .* Tisza. 9. Mikor a kis lánynak itt az 
Mikor «n szombaton inegyek a . .1 1 . Mi-

• n a/, rskuvonk galambom. 12. Mikor még a 
i"Zsa virágzott. 13. Minden bokor rózsabimbót
n 14. Mint torog a világ, mint sűrog sok . . . 

.-•> ;;azda volt az apám 16 Nem messzire Sze- 
■-!lett. 1 * Nem monilom. hogy szeretlek. 19. Nem 
k '-n. minek néznek az égre. 20. Mem volt nekem 
2vm de mar lett. — Gyűjti és szerkeszti Limbay 

Zongorára alkalmazta Nemesovits Antal. Elöf. 
izet ! Irt 80 kr. félévre (5 f.) 9 0 kr. 

/•» ara. 2 ’> kr Megrendelhető Győrben, továbbá 
konyvkereekedésocn és jiostahivatalnál. Ere- 

m agyar dal tár I. évfolyam, 4—5. fűzet tar- 
* Undorodik a cseresnye levele. - Végig sir az 
-/ . Népfelkelő nóta. Felejts el mindent

Be sznmorn, be gyászos is az élet. Ne sírj 
auy ne sírj Fészkébe száll pihenőre a madár.

• csillag a földre hull. elterül. — Bucsudal. — 
emben rozmaringot ültettem. — Csillagos az

ilagos (müdal.) -  Le az égről hull a csillag. — 
n *z**l a tulemile Király himnus. — Ősz az 

,'dtozntt a gol \ a Enekhangra zongora kisé-
-/.►rkeszti és kiadja Hoós János, dévai áilami 

•■Hepezdei zenetanár. - Elöf. egész évre (12 fűz ) 
b-levre (6 tűz.) 2 frt. Egyes szám 60 kr. Elöli- 

•ni lh vau a zzerke-ztöségnél.

Kronást József György
k o e s í g y á r o s  V a r a s d o n

Közgazdaság.

A rje p v ié k  kívánatra  inaién.

V  T "  T T  - t ® -  ■ €♦ >  JÓ ., A í "

II.

— Riunione Adriatica die Sicurta cs. k. szab. bia-i 
társaság Triesztben. E társulat rendes közgyűlése 

is hó 2 an tartatott meg Triesztben és fontosabb 
’ait az 1s*6-iki űzletévról kővetkezőkben ismertet- 

Életbiztosítások F.z agazat műveletei folytonosan 
irányban haladnak a mennyiben az 1886-ban 

biztosítások 1''.250.273 frt toké és 15,851 trt 
•dekra, tehát többre, mint bármely megelőző évben 

A biztosítási áll>>many 1M86. dec. 3 1-én41.804,764 
'ke és 92,086 frt járadék volt, e szerint tehat 

emelkedés 4 927,719 frt, a biztosított tokén és 
' frt i járadékon I>i|akon bevétetett 1.755,056 frt.
■ 1 i>o,797 írttal több mint a megelőző évben. Az 

'-:ki evhen halai és túlélési esetekért 676,737 frt 
ttetett ki ezenkívül 142,184 frt, a dec. 31-én még 

na nem volt halai- és túlélési esetekért tartalékba 
. estetett A díjtartalék 8.155, 216 frt, ezen tetelnél 

• t ev ellenében 707,825 frt emelkedés mutatkozik. 
Elemi (tűz szállítmány- es jégkár) biztosítások Ez 

bevétele 7 765 i 14 frtra rúgott, viszontbizt. si- 
’a-'kért 3 222.195 írt adatott ki. Károkért jM86-ban 
' •''137 frt lizettetett, mely összegből 2 307,011 frt

/ nbiztosíték lerhere esik Ezenkívül függőimben levő 
karokért tisztán £07,607 frt helyeztetett tartalékba 
\ t-h.-mentes díjtartalék tűzbiztosításokért 7 505,080 
IrT ' és fél százaléka a saját számlára maradt bruttó 

- -/,i itmánj i/.i áÜHklrt 14686 irt 
A későbbi lejárattal bíró dijtarizn 17.948,145 frtrnjrug. 
Az mfezet létezése óta karokért os-zesen kerek 134 
""III” Irt lizettetett ki. A jégbiztositási üzlet az elmúlt 
*vbeu tetemes veszteséget bűzött, mely részint n léten*:
■ * múlt ev vegén 550,UOO frtra rugó külön jégtartalék- 

Iisi ■ • n* írttal és részint n többi ágazatok feleslegé- 
feileztetett Az ez után maradó mérleg-nyeremény 

‘ "93 53, mely összegből nlnpszabályszeruleg 50.339 71 
lo az általános nyeremény tartalékalaphoz i satoltatett 
• >«z osztalék részvényenként 55 frt. A mnlt év decaem- 

bér hóban még n tan zabán volt 700 db. tnrsulati 
részvény kibocsátásn teljesen lebonyolittntott és n heti 

részvénytőke emelésén kivnl 280.000 írttal (7u© 
részvény a 4«á) frt| a társulatnak 455 981.15 Irtot 
holott, mely összeg teljesen tartalékba helyezteti, ugyanis
...... trt az életbiztosítási agazat knh*a nyeremény-

’artalékáboz és 355.981 frt 10 kr az általános nyere- 
**■> tnitalékalaphoz csntoltatott. Utóbb jelnett alap ez 
•*lt:»l meghaladja a társulati alapszabályban meghntnn*- 
zott egy millió frtavi összeget, mi áltál jövőre az évi 
■yereményből 20 százalék helyett csak 10 snazalék tog 

általános nyerer-ény-alaptartnlekáhon csntoltntni. A 
reszv>n\toké jelenleg négymillió frt, 1.600,000 frt kész
ítő/. etizetéssel. A társulat tartalékai 1886 ann 1.049,906 
frt 41 kr:a emelkedtek és összesen 10.865,164 frtr* 
rúgnak melyek követken4*leg vannak összeállítva az 
*letbiztosit«i ágazat tiszta dijtartalékn 7 257 331 frt, n 
tiizbiztnsitási ágazat díjtartaléké. 1.505,060 frt. — n 
*nállitmanybistositás nettó dijtnrtnléka 14,686 frt. —

, dnntartaleka 450,000 Irt. az A) mér- 
l*ir ártolyamingadozási tartalék 186.937 frt, — n B) 
®«rl*g árfolynmiagndonásni tartalék 161,626 frt, — az 
'let biztosítási ágazat külön nyeremény tartalékja 250,000 
Irt és az általános nyereménytartalékalap 1.039,602 frt.

F E R E N C Z ,
laptuinjdonos.

K is J 0 x S K F, VAKADY KKKE.MZ
_ felelős szerkesztő fömnnkntárs.

Egy három lóerejü

gözcséplögép
a legjobb karban jutányoa áron eladó. 

Bővebbet a tulajdonosnál:

Z E S I z e l r  T á z i c s
kazán éa gépjavítónál 

Pécsett, a vashámorban.

Alsó-Malora-utcza 13. sz. alatt

egy nagy szénáspajta
minden órában bérbe vehető.

Értekezhetni ugyan olt a tulajdo

nosnál.

E g y  k i t i l t s a p ó

v í z i m a l o m
közel a városhoz több évekre naszon- 
bérbe kiadó. —  Egy kukoricza daráló, 
egy könnyű jukker kocsi szabad kéz
ből eladó. Bővebbet a  kiadóhivatalban.

Kijelentem, m iszerint Oertzen Gusz
táv fiam ért semmiféle adósságot sem 

egyenlítek ki.

Oertzen Francziska.

ft ki k é ts é g b e n  v a n  a  l e l e t t ,  ]
hogy a hírlapokban feldicsért gyógyszerek közül 
melyiket használja betegsége ellen, az Írjon egy 
levelezőlapot Kichter kiadó - intézetének Iipcsébe 
s kérje a „Betegbarat" czimu rópiratot. E köny
vecskében nemcsak a legjobbaknak bizonyult 
házi szerek vannak részletesen ismertetve, hanem

^  betegségekről szőlő je lentések £ (
is olvashatok. K jelentőnek mutatják, hogy igen sok 
esetben egy egyszerű háziszer is elegendő arra,
hogy még a látszólag gyógyíthatta n beteaeg
is szerencsésen elhárittassék. Ha a betegnek a 
megfelelő gyógyszer rendelkezésére áll, akkor még 
súlyos baj esetén is gyógyulás várható, s ez okból 
egyik betegnek sem kellene a „Betegbarát“ megren
delését elmulasztani E figyelemreméltó könyvecske 
segélyevei sokkal könnyebben választhatja meg a 
szükséges gyógyszert. A ropirat megküldése a 

megrendelőnek költségébe nem kerfll.

T i c h o  B e r n á t ,  B r ü n n b e n
Krautmarkt Nr 18.

(saját ház) szállít utánvétellel:

1000 1. nimfáiuniaiadekol, 6 uiet. 40 cm., egy 
teljen ur* öltözéknek, m osh ató.................3 frt

1000 brümi posztó maradék, 3«/4 m. egy teljés 
úri öltözéknek............................. 4 frt 50  kr.

Tíz niet. fótiamul (arbemir 100 cm. széles, miu- 
deu szinbeu, egy teljes ruháuak . 4 frt 50  kr.

Egy dara); házi vászon,
4 4. 29‘/» bécsi röf......................... 4 frt 50 kr.
4/«. „ -  .............................5 „ 50 „

Tíz uiet. indiai-kelme, félgyapot, kettős szellességu 
egy teljes öltözéknek.....................5 frt

Egy darab rumburgi \aszón, 29V, bécsi rőt, a 
legjobb minőség............................. 4 frt 50 kr.

TiZ met. átszöt kelme, kitűnő minőségű, 60 cm. 
• széles...................................................3 frt 60 kr.

Egy darab ( hiflon, igen jó minőségű, 30 bécsi
röf, teljes..........................................5 frt 30 kr.
jobb minőségű.............................  0 „ 50  „

Tíz met. Dreidralit, igen tartós . . 2 frt 80 kr.
n legjobb m in ő ség ű ..................... 4 „ 50 „

Egy darab king-szövet, 30 bécsi röf, teljes «4,
jobb a vászonnál............................. 5 Irt 80 kr.
a legjobb minőségű.........................6 n 50 .,

Tíz met. tuliakelme \agy halúköntiisiiekvaló 6o
cm., legújabb................................. 2 frt 50 kr.

Egy Jutc-tiarnitura, legjobb minőségű, 2 agy- 
1 asztal terítő, körül rojttal . . . 3 írt 50 kr.

Tíz met. pamut ii|is. minden színben, 60 cm. 
széles, egv öltözekie..................... 3 trt 80 kr.

Egy rips-garnitura, 2 ágy- és 1 asztal terítő 
b o jtta l..............................................4 frt 50 cr.

Tíz met. juh £Yapot-kelme, kettős szélességű, egy 
egész öltözéknek............................. 8 frt 50 kr.

Egy maradék futószóoyeg, 10— 12 méter hoszu, 
nagyon tartós................................. 3 frt 50 kr.

Minta és árjegyzék ingyen és bérmentesen.

10 forint
s n L S i p o x i J f e é x v t l

biztos kereset
m in d en k in ek

elérhető a ki törvényszerűen kiállított 
részletlevelek eladásával állandó lak
helyén foglalkozni akar. Kérdezöskó- 

dések intézendök

F U C H S  H. 1̂ 1
fültótailoi Bnlapektu. Dorotya ü teza«». siam-

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törv.-azék mint! telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Hermáim Zsófia 
vegrehajtatónvk Traubmann Menyhérd végre
hajtást szenvedő elleni 250 frt tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtás ügyében a 
pécsi kir. törvényszék területén levő Xá- 
dasd és Hidasd községben fekvő a nádasdi 
823 sz. tjkvhén felvett 1242. hsz. szőllőre 
132 frt, a hidasdi 358. hsz. tjkvben felvett 
1208 hsr. 7G. számú házra az árverést 400 
írtban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt in
gatlan az 18-7. évi szeptember hó 3. napján 
d. e 10 órakor Nádasdon és 3 órakor d. u. 
pediglen Hidasdon a község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni íog.

Arvezezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10° 0-át vagyis 40 trt és 
13 frt. készpénzben, vagy az 1861. L X . t. 
ez. 42. $: ában jelzett árfolyammal számi 
tott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
LX. t,-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénz
nek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kelt a pécsi kir. törvényszék mint te
lekkönyvi hatóságnak 1H87. évi május hó 20. 
napján tartott üléséből.

Kiadta
Jeszenszky.

kir. törvényszéki jegyző. |

i s ' l ly l i i íü í / l f i  l Y í l í l K l L O i S
a m. k. államvasutak gépgyára vezj-ügynöke s több kiváló gazii. gépgyár képviselője

Budapest, úllöut 25.. Köztelek.
Ajánlja a in. kir. államvasutak gépgyárában készült, tűzveszélyt elhárító szikrafogóval ellátott és fa-, 

szén- s szalmatüzelésre berendezett

6, 8 és 10 lóerejü

loeomobilokat
melyeknél a nagy tüzszekrény folytán 

tüzelő anyagban nagy megtakarítás 
eredményeztetik ; az ugyanazon gyár
ban készült, felülmúlhat lan munkáké*

pességü

48", 54" és 60" széles vaskeretü gőzcséplőgépeket,
két szab. s kiváló fontosságú szerk. újítással és pedig:

a) az uj, magtik között négvszögü alakot bezáró s rostélyzat alakjában egymásra illesztett ké-
ményfa rudacskákból alkotott t ö r ö k r o s t a . ,  mely által a, tö r ö ^ T s e n .  I S O - s z o r  k e v e s e b b  
s z e m  raaeg^r v e s z e n d ő b e :  . . . . . .  .

b) a meghosszabbított i n z ó - a s z t a l ,  mely a szalmának egy második kirázását eszközli s mi 
által a  s z a l m a  I r ö z t  2 '  . - s z e r  Ice-vese'te'te m a g  m a r a d  - v is s z a . ,  mjat az eddig 
ismert legjobb gözcséplögépeknél, mely eredmények a m.-óvári és kassai kísérleti állomások áltál szám
szerűleg hivatalosan konstatáltattak.

Azonkívül ajánlom U ®)
2. 2* 2, 3, 3* 2 é s  4  ló e r e jü  lo c o m o b ilja im a t

hozzájuk tartozó p e i n c z é l c s  c s é p i ö g - é p e le lc e l .  valamint mindennemű ^ a x g - á t i j r c s e p lö -  
g - é p e lc e t .  X l o l l i n g - s - w o r t l r  s z é n a .g r e r e 'o l^ ’- e ^ e t ,  fC x ic a s z á ló ö c a t ,  a ^ a tó -  
g - é p e k :e t  és mindeu egyéb legjobbaknak bizonyult és szolid szerkezetű mezőgazdasági gépeket 
nagyon leszállított árak mellett.

Á rje g y z é k  in g y e n  és b é rm e n tv e .
H T m ü ü

6974 sz. 1887,

Árverési hirdetmény.
Pécs sz. kir város tek. tanácsának fenti szám  alatt kelt h a tá 

rozata folytán ezennel közhírré teszem, m iként a  városba behozandó 
falusi borok utáni borvám  szedhetési jog 7514 frt és 30 drb cs. kir. 
arany, m int évi haszonbér kikiáltása mellett, ellenben a város területén 
kim érendő bárm ily borok után boraccisaszedhetési jog évi 19,707 frt 
80 kr bérösszeg kikiáltása mellett, folyó évi junius 2 2 -én d. e. 10  
ólakor hivatalos helyiségemben (városház Ibik emelet 38-ik ajtó) tár
andó nyilvános árverés és zárt ajánlati [tárgyalás utján fog f. szep- 
tem ber hó l-tö l kezdve három évre bérbe adatni.

Felhivatnak a bérleni szándékozók, m iként a kikiáltási á r 10%  
százalékának megfelelő bánatpénzzel ellátandó zárt ajánlataikat legké
sőbb f. évi junius 21-én d u. 5 óráiga polgármesteri hivatalnál nyújtsák be, 
avagy ily bánatpénzzel ellátva, a szóbeli árverésenjelenjenek meg.

A részletes feltételek nálam  a  délelőtti hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők.

Pécsett, 1887. évi junius hó ti-án.
Jilly Alajos, Vár. tanácsos.

Az 1886-ik  évi elszáll. 2 . 0 0 0 , 0 0 0  palaczk.

Hirdetmény.
A Mamii Jo h a n n a  pécsi kereskedőnő 

csődtöm egébe tartózó  és 3163 frt 02 
k rra  becsült norinbergi, diszmü, rövid
áru. kész női ruha és divatkelme rak
tár a  csődválasztm ány határozata  foly
tán ajánlati utón készpénzfizetés mellett 
eladatik.

Az írásbeli zá rt ajánlatok 1887. 
évi junius hó 25-ik  napjának déli 12 
érájáig aloliroll töm eggondnoknál 1 0 “/„ 
bánatpénzzel e llá tv a  adandók  be.

Az ajánlatok el-, vagy el nem fo
gadása felett a  csődválasztm ány f. hó 
25-én d. u. 5 órakor lóg határozni.

Bővebb felvilágosítást nyújt alólirott 
töm eggondnok.

Kelt Pécset!, 1887. évi junius h ó i 6-án.

S te m  K áro ly ,
hfjriid, Itnitggondnwk.
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25-ik  szám  »PÉ C S I FIGYELŐ *
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Pécsett,


