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Kiadóhivatal:
J á n o s - u tc z a  8 - ik  s z á m .

A pécsi általános kiállítás bíráló bizo‘t 
ságai által megállapított kitüntetések 

sorozata.+)
I. M ezőgazdaság.

a) Díszoklevelet nyertek: Szávoszt Al- 
phons, Budapest. Biedermann Erzsébet és 
A le x a u d r in e ,  Téseny. Pécsi püspöki urada 
lom. Pécsi kápt. uradalom. Gróf Apponyi 
Sándor, Lengyel. Nádosy Kálmán és István, 
g-Szt-Lőrincz. Komáromy Tivadar, Hird. 
Kiversz Nándor, Karancs. Kegyes tanitórend 
mernyei |uradalma. Biedermann Erzsébet, 
Üszög. Saxl testvérek, Temesvár.

b) Kiállítási érmet nyertek: Deutsch 
Ádám, Pécs. Weiller N. János, Pécs. Vor- 
derbrühli gypszbánya. Krausz Lajos, Pécs. 
Handler József, Parabuty. Krompecher E. 
M., Felka.

c) Dicsérő oklevelet nytrtek: Gróf Som- 
igich József, Kapós Újlak. Pécsi székesegy
házi uradalom. Gaal Dénes, Baté. Szentki
rályi Árpád, Szombatfalva.

d) Elismerő oklevelet nyertek. Habcr- 
hauer József, Pécs. Ajaky Jenő, Varasd. 
Holtbusen V., N.-Kozár. Hofmeister József,
M. -Hertelend. Kolosmonostori gazd. taninté
zet. Steiner Gábor, Páprád. Morvay Ferencz,
N. -Váty. Kis Pápa István, Csúza. Miskolczy 
Ármin. Mohács. Fónay Imre, N.-Kozár. Brá
zay Kálmán pellérdi uradalma. Amon János, 
Pécs. Jankovich Bésán Géza, Kaposvár.

e) Pénzbeli jutalmat nyert: Tóth Sá
muel, Oszró. Szűcs Zsuzsanna, Oszró.

II. K erté sze t, szölöszet.
1. N y é l!  g y ü m ö lc s -k iá l l í t á s .

«) Díszoklevelet nyert: Nowotarszki An
tal és tia, Pécs. Fekete Mihály, Pécs. Mauth- 
ner Ödön, Budapest. Kött Ferencz, Pécs. 
Hajós József, Dömsöd. Pécsi püsp. uradalom. 
Pécs-baranyai kertész-egylet.

b) Dicsérő oklevelet nyert : Dr. Feszti 
Károly, Pécs. Székesegyházi árvaintézet, 
Pécs. Nádossy-Jeszenszky Mária, B.-Szt.- 
Lórincz. Dobszay Antal, Pécs. Erretb An
tal, Pécs. Kelemen Gyuláné, Pécs. IQ. Sedl- 
mayer József, Lengyel. Mednyánsky S., 
Medue. Komáromy Tivadar, Hird. Nendt- 
wich Sándor, Pécs. Ráth Mátyás, Pécs. 
Pécsi kir. ügyészségi fogház kertészete. Rit 
tér József, Pécs.

c) Kiállítási érmet nyert: Spiegel Soma, 
Budapest.

d) Elismerő oklevelet nyert: Mischt 
Mátyás. Matessa gyermek-menhely kerté
szete, Pécs. Árpády János és neje, Pécs. 
Löhr Vilmos, Pécs.

2. ő s z i  g y ü m ö lc s -k iá l lí t á s .

a) Díszoklevelet nyert. Dr. Feszti Ká 
roly kanonok, Pécs. Egedy Kemény Anna. 
Dr. Jellásits Károly, Pécs. Baranyai kertész- 
egylet. Otocska Géza. Pécsi káptalan. No- 
wotarszky Antal és fia, Pécs. Komáromy 
Tivadar.

b) Dicsérő oklevelet neytek: Mendlik 
Ágoston, Nendtwich Sándor, özv. W urster 
Edéné.

e) Elismerő oklevelet nyertek: Egry Jó
zsef, Beretvás Sándor, Edenhoffer Mihály, 
Szieberth Nándor, W urster Antal, Reberics 
Imréné, Lili János, Grabarits Béla, Her- 
czeg János, Dezső testvérek, Dezső Mik- 
lósné, Kovátsits József.

d) Pénzbeli jutalmat nyertek: Lantos 
Márton, Szabolcs. Dvorák Béla, Pécs.

I I I .  É lő  á lla tok .

o) Díszoklevelet nyertek: Otocska Géza, 
P.-Gyula. Pécsi kápt. uradalom. Kovácsics 
testvérek, Pécs. Pick és Duller, Budapest. 
Biedermann Ottó és Rezső, Mosgó. Bátta- 
széki és lak<>csai alapitv. uradalom.

b) Dicsérő oklevelet nyertek: Pécsi pap
növeldéi uradalom. Saxer Jusztus, Ugles. 
Gróf Drasskovich Iván, B.-Sellye. Báttaszéki

lakócsai alapitv. urad. Dorner Bernát.
c) Elismerő oklevelet nyertek: Grész 

Nándor, Siklós. Oderszky Lajos, Mosgó. 
Holthusen V., N.-Kozár. Geisz László, A.- 
Hencse. Nagy Károly, P.-Csakadia. Hg. 
Montenuovo Iván-Battyáni uradalma.

d) (rázd. eszközöket nyertek: Turobi 
János. Mihálovits József. Kocsis József. Erős 
János, Vrla8Íts János, Pécs. Werner János, 
Nyomja. Koch Jakab, Szederkény. Kili 
Máté, Árpád.

2. IM I# | S *  b s r o m ll -k lá llH á s .

a) Díszoklevelet nyertek: Zelms György, 
Fécs. Otocska Etelka, Gyula. Báumler Gy., 
Pécs.

b) Kiállítási érmet nyert: Mauks Kál
v in, Szepes-Szombat. Demeter V., Lipótvár.

c) Dicsérő oklevelet nyertek: Brázay 
Kálmán, Pellérd. Oderszky Lajos, Mozsgó. 
Edenhoffer Mihály, Pécs. Jilly Alajos, Pécs. 
Mj- Piribauer János, Pécs. Helden Hugó, 
Dárda. Holthusen V., N.-Kozár. Schinner 
Matild, Pécs.

d) Elismerőoklevelet nyertek: Tauszig

*) A kitüntetések indokwláee térhiány ni>*tt 
maradt el.

Zsigmond, Pécs. Haberényi Anna, Pécs. 
Nádosy Jeszenszky Mari, B.-Szt.-Lőrincz. 
Jelenek Paula.

3. I d ő l s g t i  k u ty a k iá llité s .

a) Díszoklevelet nyert. Otocska G., P.- 
Gyula.

b) Dicséröoklevelet nyertek . Riepl Gás- 
P^r> Pécs. Grész Nándor, Siklós. Wándrusch 
N., Pécs. Kopetzky Antal, Szigetvár.

c) Elismeröokh-velet nyertek: Tanssig 
Zsigmond, Pécs. Körmöczy Albin, Pécs.

4 . S s r té sk iá l l lt á s .

a) Díszoklevelet nyertek: Gr. Széchenyi 
Ferencz, Tarnócza. T. Biedermann Ottó és 
Rezső, Mozsgó. Otocska Géza, P.-Gyula. Gr. 
Draskovich Iván, B.-Sellye.

b) Dicséróoklevclet nyertek: Nádosy Ist
ván és Kálmán B.-Szt.-Lőrincz.

c) Elismerőoklevelet nyertek : Nagy Ká
roly, Csakadia. Sidlauer József, Iványi. 
Stern Adolf, Pata. Mikes József, M.-Peterd.

5. L ó k iá llité s .

a) Díszoklevelet nyertek: Elversz Nán 
dór, Karancs. Gr. Apponyi Sándor, Lengyel. 
Trischler János, N.-Boly. Schlicker testvérek. 
Gr. Draskovich Iván, B.-Sellye.

b) Dicséróoklevclet nyertek: Pécsi püs
pöki uradalom. Pécsi káptalani uradalom. 
Szebényi János. Csutorás József. Werner 
János, Nyomja. Schneider János, N.-Bóly. 
Bachesz József, N.-Bóly. Werner József, 
N.-Bóly.

c) Elismerő oklevelet nyertek: Ferencz 
Sándor. Kovács Antal. Gili Kovács János.

IV. Á lla ti te rm ények .
a) Díszoklevelet nyertek: Országos se

lyemtenyésztési felügyelőség, Szegszárd. 
Hanny Imre, P.-Rád.

b) Kiállítási érmet nyertek : Albrecht 
főhg. bellyei uradalma. Gr. Apponyi Sán
dor lengyeli uradalma. Szopkú Sándor, 
Késmárk. Politzer Miksa, Tiszolcz. Gr. 
Teleky Arvéd, Drassó. Deutsch Adám, Pécs. 
Makoviczky Péter, Liptó-Rózsahegy.

c) Elismerő oklevelet: Dőry Stefánia, 
Zomba. Pécsi Káptalani uradalom. Ráezeg- 
resi gazdaság. (Kié ?) Kegyesrend göllei 
gazdasága.

■ ébAssst.
a) Díszoklevelet nyert: Délmagyaror

szági méhészegylet, Buziás.
b) KUíllitási érmet: Tóth Dániel, K.- 

Peterd. Kitti Vincze, Lipovicza. Stallen- 
berger István, N.-Mányok. Doór János, 
Visonta. G. Gózon Gyula, S.-Kilití. Kulisseky 
Endre, Kolozsvár. Pauly Miksa, Köflach. 
Limbacher Samu, Lengyel. Bergner Miksa, 
Borszék. Paulay Simon, Eszék. Ilay Ferencz, 
R.-Mecske.

c) Elismerő oklevelet: Dr. Hilbert Ist- j 
ván, Szegzárd. Kisbéri állami uradalom. ! 
Grand Miklós, Buziás. Dömötör László, 
Szegszárd.

V. Erdészet.
o) Díszoklevelet nyertek: M. k. köz- 

alapitv. uradalom, Péesvárad. Gr. Drasko | 
vich Iván, B.-Sellye. Jóny Ottó, Leibicz.

b) Kiállítási érmet nyert: Lővy Sámuel, 
Budapest.

c) Dicsérő oklevelet nyertek: Marsai Fe
rencz, Pécs. Grész Nándor, Siklós.

VI. B ányászat.
a) Díszoklevelet nyertek: I. cs. és kir. 

dunagőzhajózási társulat pécsvidéki bánya
telepei. Pécsi kőszénbánya és gépgyár rész
vénytársaság és Koch Ferencz, Pécs.

b) Kiállítási érmet: Budapesti kőszén
bánya és téglagyár szászvári bányagond
noksága.

VII. V egyészeti ipar.
a) Állami ezüst-érmet: Sipőcz István, 

Pécs. Schützer Sámuel,! Pécs.
b) Állami bronz-érmet: Jankovits Hugó, 

Pécs.
c) Kiállítási érmet: Rubel Dávid, Pécs. 

Schwartz Lipót, Siklós. Keller Gyula, Sásd. 
Meisel Ede, Kassa. Szentiványi Ivó Károly. 
Vogler József, Petáncz. Vanek Károly, 
Budapest. KohnManó, Mohács. Molnár Lipót, 
Kassa. Lukács István, N.-Szt.-Miklós. Visnya 
Sándor, Pécs. Nedelkovits Miban, Szeged. 
IQ. Kovács József, N.-Bánya. Schulhof K. 
Róbert, Pécs. Kohn testvérek Bonyhád. 
Schőnbeck Imre, Esztergom. I. bpesti, üveg 
papírgyár. Schattelsz és Klein.

d) Dicsérő oklevelet nyert: Darázsy Fáni, 
M.-Bóly. Weigl Szűcs Ilka, B.-Sellye.
V ffl. É lelm i szerek , m in t ip a rc /ik k e k .

a) Állami bronzérmet nyertek: I. pée*i 
ezukorka-gyár, özv. Wursterné, Pécs.

(b Díszoklevelet : Weidinger Feroncz, 
Pécs. Első bajai gőzmalom. Gr. Teleky'Ar

véd, Drassó. Kaposvári gőzmalom. Schwap 
pach Ágoston, Pozsony.

c) Kiállítási érmet: Gruber Mihály, 
Budapest. Edenhofer Mihály, Póos. Lenek 

i Samu, Sopron. Mocznik L., Budapest.
Gettler A., Sz.-Szombat. Zámkiony Moser 

■ A., Körmend. Mauks Kálmán, Sz.-Szombat. 
i Szalády Antal, Budapest. Ber.ezenleitner S.

Pécs. Fleischer M. és társa, Brassó. Pick 
Márk, Szeged. Klein Ignácz, Tolna. Marx 
Nándor. Lélek István, Makó. Schwab 
András. Krompecher E. M. fiai, Felka. 
Fördős Dezső, Kecskemét. Özv. Bors Má- 
tyásné, Pécs. Döntő István, Szabadka.
Freund és társa, Mohács. Seidl Nándor, 
Uj-Verbász. Herczeg Sándor, Kanizsa. Hart- 
mann és Dorner, Pécs. Weil Ede fiai, Buda
pest.

d) Elismerő oklevelet: Sipőcz Fábry 
Frida. Pécs. Dr. Hetényi Lipótné, H.- 
Szoboszló. Virág Ida, Szentes.

IX. Borok és egyéb szeszes italok .
1. B o ro k .

a) Díszoklevelet nyertek: Gr. Apponyi 
Sándor, Lengyel. Ennél Vojnits Erzsi, Ö- 
Falu, Károly Ignácz, Pécs. Nádosy Kál
mán, B.-Szt.-Lőrincz. Pécsi püsp. uradalom. 
Pécsi káptalani uradalom. Szily László, 
Gödre.

b) Kiállítási érmet: Csató G. Gyula, 
Villány. Eizer János, Pécs. Jankovits Hugó, 
Pécs. Ehrenfelsi Normann gr. uradalma. 
Krausz Lajos, Pécs. Mangold és Bergl, Bu
dapest. Mindszenty Aurél, Mohács. Ott Már
ton, Pécs. Szalay Károly, Kaposvár. Dr. 
Sehaurek Bódog, Pécs. Schattesz Mihály, 
Lúgos. Magyaráti bortermelők szövetkezete, 
Arad. Ifj. Scholtz Antal, Pécs. Scbuth Vin- 
czs, Villány. Schwartzkopf Géza, Szegzárd. 
Schwabach Zsigmond, Pécs. Tauszig Zsig
mond, Pécs. Hoffmann és Fuchs, Verseez. 
Weiller N. János, Pécs. W urster Antal. 
Pécs. Brázay Kálmán, Pellérd. Müllherr 
Alajos, Pécs.

c) Dicsérő oklevelet: Árt hold József, 
Mágocs. Gayer Gyula, Hidasd. Csigó János, 
Pécs. Dvorszky Béla, Péesvárad. Dallos 
János, Martonfa. Elversz Nándor, Karancs. 
Frenkl Ferencz, Pécs. Hergenrőder János, 
Babarcz. Jantsits Sándor, Siklós. Jilly Alá 
jós, Pécs. Kindl Ferencz, Pécs. Mitrcz Jó 
zsef, F.-Mindszent. Nagy Károly, CsaJcadia. 
Nendtvich Sándor, Pécs. Nendtvich Gyula, 
Pécs. Otrokóczy Lajos, Beremend. Podgo- 
relátz N., Nádasd. Koch Antal, Péesvárad. 
Pécsi papnövelde uradalma. Pécsváradi bor
termelők szövetkezete. Reberics Imre, Pécs. 
Ritter András, Árpád. Schaumburg-Lippe 
dárdai uradalma. Sipőcz István, Pécs. Szivér 
István, Siklós. Szuly János, Pécs. Spengler 
József, Kéménd. Tóth Fülöp, M.-Egregy. 
Trischler János, Olasz.

d) Elismerő oklevelet: Alföldi Sándor, 
Kórós. Beierlein János, H.-Hetény. Bősz 
Mátyás, Kéménd. Hoyck Jakab, Péesvárad. 
Csinos József, Karancs, Czupy Ede, Patacs. 
Freytag Gyula, Szászvár. Frcytag Ferencz, 
D.-Szekcső. Fürhan Józsefné, Pécs. Gauser 
János, Kéménd. Gerjovits József, Somberek. 
Gött Ádám, Mágocs. Gundy Miklós, Sásd. 
Götk Ede, B.-Szt.-Lőrincz. Hegedűs Imre, 
Pécs. Horváth János, M.-Ürügh. Jámbor 
István, Garé. IQ. Jeszenszky Ferencz, Bü- 
kö8d. Lengyel József, Marczali. Kremmer 
Antal. Kaiser H. F. Pécs. Köröm Mihály, 
Siklós. Lamping Ádám, Gödre. Özv. Lincz- 
bauer Paulin, Pereked. Mostbacber Fülöp, 
Szederkény. Marócz Lajos, Somogy. Neib 
Márton. Pucher János, Árpád. Rácz Mihály, 
Kárász. Szandtner Antal D.-Szekcső. IQ. 
Sauska Jenő, Baar. Szigvárth Ignácz, V.- 
Donibó. Seligmann B. Arányos. Schmidt 
Ignácz, Nádasd. Szondy Alajos, Pereked. 
IQ. Somogyi Lajos, Kaposvár. Tóth Dániel, 
K P»*terd. Török József, Martonfa. Vághó 
Jár. Pécs. Wittinger Sándor, Tolna.

2. E g y é b  i i s u t s  ita lo k .

o) Állami ezüst érmet nyárt: Ifj. Scholtz 
Gyula, Pécs.

b) Kiállítási érmet nyertek: Hirschfeld 
S., Pécs. Seidl Ferdinand, Uj-VerbíLsz. Tre- 
bitscher Ábrahám, Mohács. Adler és Gold, 
Kassa. Blau M. fiai, N.-Kanizsa. Frommer 
Jakab, Simontornya. Kleinberger S., Szepes- 
Béla. Satzger Keresztély, Ádánd. Samnala- 
nits Markó, Illők. Dratsay Lajos, Arad. 
Joncz Ferencz, B.-Gyula.

c) Elismerő oklevelet: Némcdi Katalin, 
Pécs. Uray Atala, B.-Baán. Vadász Jusz
tina, H.-Hetény puszta. Gr. Somssich József, 
Kapu-Újlak. Tóth Pál, M.-Egregy.

X . Agyag- és üvegipar.

o) Díszoklevelet n yert: Zay - ugróczi 
Tiveggyár.

b) Kiállítási érmet: Fischer Vilmos, 
Kolozsvár. PiBztor György, Szt.-Lőrincz. 
Weich F. Károly, Pécs, Kovács Ferencz, 
Csurgó. Heim F. és fia, Eszék. Marath Jó
zsef, B.-Mágocs. Bach Gyula, B.-Mágocs. 
Marath J., B.-Mágocs. Spiczuly Károly, 
N.-Bánya. Gergurovits József, Mohács. Si- 
monovits György, Mohács. Kecskés Ferencz, 
Mohács. IQ. Bencze Mihály, Mohács. Gaál 
Dénes, Baté. Trischler Sebestyén, Mais. 
Daempf József, Pécs. Rauhofcr testvérek, 
Sopron. Palme F. E., Zvecevo. Ruppi István, 
Nádasd. Burghardt János. Vogl N. János. 
Pécs. Küblmeyer József, Kaposvár. Krom
pecher E. M. fiai, Felka.

XI. Vas- és fém ipar.
a) Állami ezüstérmet nyert: Ivic J., I 

Pécs. Kindl Ferencz, Pécs.
b) Állami bronzérmet: Kaiser H. I., 

Pécs. Csukás Zoltán, Pécs. Zosel Ede, Pécs. 
Kópicz Imre, Pécs. Hillebrandt Ferencz, 
Pécs. Maranics Raj már, Pécs.

c) Díszoklevelet: Stemlicht S. és társa, 
Losoncz. Tanezer András, Pápa. Osztr.- 
magy. Fairbanks-társaság, Budapest. Ley- 
ritz L. Temesvár. Krautschneider József, 
Bpest. Zellerin Mátyás, Bpest. Winterstein 
József, Pécs. Schober F. Bpest.

d) Kiállítási érmet. Brunner József,
K.-Dorogh. Asztalos Nándor, Pécs. Tichy 
Ödön, Pécs. Fülöp Lajos, Szegzárd. Marko- 
vits István, Mohács. Papp Mihály, Kaposvár. 
Matrosch János, Pées. Balsam, Bécs. Schőn- 
dorf József, Pécs. Blazek Adolf, Budapest. 
Egerszeghi Ferencz, Szt.-Lőrincz. Steiger 
József, Pécs. Strakosch L. és Boner I., Bécs. 
Gold Tivadar, Marczali. Rinke János, Pécs. 
Balozsa József, N. Atkád. Roth Ernő, Gy.- 
Fehérvár. Müller V. Brassó. Peterka János, 
Bécs, Spitzer Samu, Siklós. Sándor Ferencz, 
Körmend. Schottola Ernő, Budapest. Gauser 
Bálint, Mohács. M irek Nándor, Apatin. 
Szomju Mihály, Szegzárd. Schneiper József, 
Bpest. Ruzicka Ferencz, Hohenbruck. Btik- 
ker Alajos, Pécs. Wőber R. Bécs. Pőhner 
Ottó, Drezda. Sefcsik János, Döbrököz. 
Gianone Sándor, Pécs. Stadler Ferencz, Ka
locsa. Heck Ádám, Boroszló. Nagy Ignácz, 
Bpest. Hayn Frigyes, Segesvár. Gutermann 
Lajos, Bécs. Ullmann Antal, Fehértemplom. 
Jelasits István, Mohács. Rózsa József, Esz- 
terágh. Kempl Frigyes, Mohács. Ehrenhaft 
Ferencz. Pécs. Sckmied János. Sulkó test
vérek, Budapest. Palasovszky Ödön, Mohács. 
Fischer F., Mohács. Scback Ferencz, Pécs. 
Radin Makab, Lippe. Horváth és Klusch, 
Brassó. Dicenty Ernő, Bpest. Leicht Mór, 
Bécs. Schönwald Imre, Pécs, Girardi József, 
Pécs.

e) Emlékoklevelet: Tóth István, Mozsgó. 
Stern Sándor, Budapest.

X II. F a ipar.
a) Állami ezüstérmet nyert: Reisch Gás 

pár, Pécs.
b) Díszoklevelet: J. Engel Adolf és fiai, 

Pécs.
c) KUíllitási érmet: Deutsch István, 

Szent-Lőrincz. Popovits György, Mágocs. 
Schler Antal, Pécs. Kéky Imre, Budapest. 
Schmiedt Nándor, Szigetvár. Becker József, 
Apatin. Perlfaster G. és fia, Karansebes. 
Schmidt és Perlfaster. Boskó János, Ko- 
pács. Ilováth M. J., Feketebalom. Kiss 
Gyula, Szebény. Berg Vilmos, Leibitz. K. 
Kuchta Dániel, Tiszolcz. Bresslauer fia, 
Daruvár. Czettel Dániel, Budapest. K. Halas 
József, Szt.-Dienes. Hangyái József, Pécs. 
ürnstein Ignácz, Veszprém. Juhász Jáuos, 
Monostor. Osőgl János , Pécs. Fleischhacker 
A., M.-Bóly. Simony Jónás, Szent-Dienes 
Peleskey Lajos, Csúza. Gutheil János, 
Kaposvár. Strohmayer János, Pécs. Hegedűs 
Imre, Pécs. Nuber Ferencz, Eszék. Mitter- 
mayer Adolf, Mucsi. Reitzer Jakab és fia, 
Szeged. Molnár Ferencz, Temesvár. Brézits 
Ferencz, Pécs. Buday Károly, Pécs. Steg 
müller László, Kőszeg. Weiss Fülöp. Király 
Imre. Lakatos György.

X III. B őripar.
a) Állami ezüstérmet nyert: Kovátsits 

Antal, Pécs.
b) Állami bronzérmet: Rostás Géza, 

Pécs. Dusinszky József, Paks.
c) Díszoklevelet nyertek: Margulics 

Miksa, Bpest. Grünwald J. fia, Szombathely 
Reppa András, Eszék. Klapka János Buda 
pest.

d) Kiállítási aranyérmet: Fried B. 
és fiai, Simontornya. Gyetván I. és társa, 
N.-Bóly. Stirling Adolf, Szombathely. Jaboda 
Ede, Mohács. Rupp György, Mágocs. Síkos 
György és fia, Szt.-Lőrincz. Lindinger 
András és fia, D.-Földvár. Kreyzelmeyer N.

XIV. Pap íripar.
KUíllitási érmet nyertek: Schnell Sán 

dór, Szt.-Pótervár. Gottermayer N., Buda 
pest. RihmerJános, Pécs.

XV. Fonó- és szövőipar.
a) Állami bronczcrmet nyert: Sebők 

Mihály, Mohács.
b) Díszoklevelet: Scholtze Adolf, N. 

Szeben. Brossek Antal, Brassó. Fűrész Kon- 
rád, Pécs. Fogl Mihály, Baja. Steidl János, 
Mohács. Forster János, D.-Kömlöd. Scherer 
Lajos, Kölesd. Bak Eugénia, Temesvár.

c) Kiállitási érmet: Posch Mihály, 
Pinkafő. Posch János, Pinkafő. Scherg 
Vilmos és társa Brassó. Beszterczebányai 
szürposztógyár. Wessel Lipót, Veszprém. 
Schlesinger Lajos. Meister Nándor,Budapest. 
Dorner Emma, Pécs. Schlitt József, Pécs. 
Gerber József, Pécs. Kiiszdorf Gáspár, N.- 
Bóly. Obetkó Zsigmond, Pécs. Pamutfonó- 
és sző- vőgyár, Dugaresa. Schwarcz Károly, 
Pécs. Matzák Mihály, Segesvár. Weisz 
Jakab, Hodrusbánya. Jauch Mihály, Mccso-

Iád. Starha Manó, Késmárk. Siska Győző, 
Pécs. Szalóky Sándor, Kaposvár, llüfier 
János, Mágocs. Udvary József, D.-Földvár. 
Krásal József, Szt.-Lőrincz.

\  XVI. R u h áza ti ipar. 
ttl Állami bronzérmet nyertek: Altmann 

Áron, Pécs. Beck testvérek, Pécs.
/ Kiállítási aranyérmet nyertek: Topp 

Antal, Pécs, Krausz A. és fia, Uugvar. 
Brück Samu, Pécs. Müller György, Mágocs. 

Vinkovits Milán, Mohács. Kalikin Mátyás, 
D.-Szekcső. Angyal Alajos, Szegszárd. liácz 
Péter, Szigetvár. Szander Emma, Pécs. Hor
váth Lajos, Siklós. Horváth Pó-ter, Siklós. 
O rf Gáspár, Pécs. Gyuiay Ignácz, Paks. 
Ladiszlaidcsz János, Paks. Jandó Péter, 
Szt.-Dienes. Szíjgyártó Ferencz, Szigetvár, 
liolny Károly, Budapest. Kelemen Lajos, 
Mohács. Müller József, Mágocs. Kovács 
György, Mohács. Gyula József, Erzsébet
város. Ásványi Lajos, Mohács. Kiss Sándor, 
Szt.-Lőrincz. Ifj. Oláh Ferencz, H.-Büszür- 
mény. Stefán Ferencz Mohács. Klaska Má
tyás, Mohács. Balázs János, Pécs. IQ. Ben- 
czenleituer József, Pécs. Kiss József, ^Pócs. 
(Jsemezy Ferencz, Budapest. Kreuter József 
N.-Szt.-Miklós. Steiner S., Pécs. Vajda 
István, Siklós. Matyók Mihály, Péesvárad. 
Laufer Ignácz, Pécs. Killer Róza, Pécs. 
Kohn Katicza, Pécs. Zsivánovics Ferencz, 
Mohács. Brachfeld Sziglried, Budapest. 
Brachfeld F., Budapest. Wein Károly,^Kés
márk. Tauszig Ármin, Pécs Kreiner és 
Krausz, Pécs. Kepes Kálmán, Pécs. Mauth 
ncr Gyula, Veszprém.

X V II. B ú to r-iparé*  d eco ra tiv lak 
berendezés.

a) Állami ezüstérmet nyert: Hoffmann 
Károly, Pécs.

b) Állami bronzérmet nyertek: Stol- 
lár Ferencz, Mohács. Held Gusztáv, Pécs. 
Kremling Károly, Pécs. Hoppéi Lajos, Pécs.

c) KUíllitási aranyérmet nyertek : Peles. 
key Gyula, Pécs. Pétertí Sándor, Marczali 
Auguszt István, Pécs. Szeifert H. és tia 
Budapest. Zunii Péter, Pécs. Schwartz 
Vilmos, M. Sziget. Klein Adám, Pécs. Ta
más Gyula, Mohács. Engel Lajos, Budapest. 
Zsolnay Imre, Pécs. Mann Jakab, Kölesd. 
Moldoványi Ede, Mágocs. Gercsics Ferencz, 
Pécs. Prekop Márton, Pécs. Szűes Márton, 
Szt.-Gál. Dómján Otrnár, Pécs. Sehmidt Ká
roly, Pécs. Sehöberl Róbert, Budapest. Garai 
és Rosenzweig, Budapest. Lederer Manó, 
Pécs. Rifesscr J., Gröden. Jaiser Gyula, 
Budapest. Jiratko Albin, Pécs. Ruzsinszky 
Kálmán, Pécs. Graits Endre, Pécs. Pfet- 
fermann Imre, Budapest. Foschner T., 
Budapest. Ehrenhaft Ferencz, Pécs. Bla- 
zsek István, Pécs. Mühle Vilmos, Temesvár.

X V lII- D íszm üipar é s  ap róá ruk .

a) Kiállitási aranyérmet nyertek: Ve- 
licze József, Pécs. Prell Ádám, Vürösmarth. 
Feitli Bódogb, Pécs. Stangl li. E., Grácz. 
Singer I., Bécs. Lengyel Tivadar, Arad.

b) Elismerő oklevelet : Nagy Gyula, 
Dárda.

c) Pénzbeli ju ta lm at: Nagy Ignácz, So
modor. Molnár József.

XIX . Sokszorosító  ín iiiparágak.
a) Állami ezüstérmet nyert: Taizs Jó- 

zsel Pées.
b) Kiállitási aranyérmet: Engel Lajos, 

Pécsett. Domonkos Péter, Győr-Gyarmat. 
Bienenstock L., Bpest. Gerl Károly, Kör- 
möczbánya. Taizs Mihály, Pécs. Blándl J á 
nos, Mohács, llátsek Ignácz, Budapest. 
Kéthelyi Miksa, Kaposvár. Beránek János, 
Temesvár. Lengyel Lipót, Arad. Laubner 
Károly, Eszék. Magyar testvérek, Temesvár. 
Suránvi János, Győr.

c) Elismerő oklevelet: Farda Vincze, 
Szegzárd.

d) Dicsérő oklevelet kiállított irodalmi 
müvekért: Lenkei Lajos, Pécs. Lágler S. és 
Kálmán, D.-Kölesd. Várady Ferenez, Pécs. 
Németh Béla, Pécs, Hakseb Lajos, Pécs. 
Hetesy Viktor, Csúza. Streicber József, N.- 
Bóly. Igali Szvetozár, Martincze. Jung Fe
renez, Batina.
XX. H angszerek  és zen es/e rzeinéuyck

a) Állami ezüstérmet nyert: Angsztcr 
József, Pécs.

b) Állami bronzérmet: Unger Miklós 
és fia, Mágocs.

c) Díszoklevelet: Langer Viktor, Pécs. 
Hoffer Károly, Pécs.

d) Kiállitási aranyérmet: Schmidt 
János, Grislitz. Pokorny József, Baja.

é) Dicsérő oklevelet: Goldstein Izidor, 
Pécs. J. Engl József, Pécs.

f ) Eismerő oklevelet: S. Orosz Klára, 
Kalocsa. Müller József, Bonyhád. Hoffer 
István, Bonyhád, Jónás János, Pécs. Stefán 
Péter, Dárda.

XXI. É pítési ipar.
a) Díszoklevelet nyertek: Uradalmi cze- 

ment gyár, Tarnócza. Nádosy Kálmán, Szt. 
Lőrincz. Pécs szab. kir. város Kővágó-Szől- 
lős-Község.



Saeptember 8-án.

b) KiáUitási aranyérmet: Csonka lát
ván, Pécs. Piacsek Károly, Pécs. Vogi N. 
János, Pécs. Schaumburg Lippe, hg. dárdai 
uradalom. Blau Münster és Frank, Mohács. 
Tauszig D., Mohács. Uscsodál János, Szi
getvár. Eisner Dóczi, Pécs.
X X II. G épipar és közlekedési eszközök.

a) Állami ezüstérmet nyertek: Mayer 
Vilmos, Kaposvár. Ruepprecht János, Pécs. 
Haberényi Pál, Pécs. Péterfay Eördügh 
Lajos, Pécs.

b) Állami bronzérmet: Láng G. és 
társai, Mohács. Kriezer György, Mohács.

c) Díszoklevelet: Ganz és társa, Bpest. 
Kronaszt J., Varasd. Dunagőzhajózási tár
saság pécs-hányatelepi mflhelye. M. kir. 
államvasutak gépgyára, Budapest, Selten- 
hoffor Frigyes fiai, Sopron. Mayer L. fiai, 
Szombathely. Ki\hne Ede, Mosony. Lmrath 
és társa. Budapest. Sehlick-féle vasöntöde 
és gépgyár. Budapest. Leszih M., Mrékolcz.

(T) Kiállítási aranyérmet: Reichenauer 
József, Pécs. Jung György, Pécs. Herczeg 
Lajos, Pécs. Merk Ferencz, Mohács. Tímár 
János, Szegzárd. Reinhardt János. Pécs. 
Náray Dezső, Bpest. Flander József, Pécs. 
Hasznos János, Pécs. Szabó János, Csepel. 
Lakstos György, Vásnok. Schilli és társa, 
Frankfurt. Huss Gyula, Devecser. IQ. Mi- 
lánovics János, Győr. Landesz Károly, Pécs. 
Csolics István, Pécs. IQ. Zelenák András, 
Csaba. Lieber József, Pellérd. Trogmayer 
Gyula, Újvidék. Pecsét János, Báta. Ben- 
gyel Ferencz, Eszék. Pichler J., Mozsgó. 
Brankovits József, Iklad. Walk Miksa, Mün
chen. Kresztics O., Eszék. Kvasz Mihály, 
Csaba. Kreiser György, Hont. Rizek J. Pécs. 
Junker és Gártner, Bpest. Beleskey és 
Vonady, Csúza. Elversz Nándor, Karancs. 
Varga József, Pécs. Muschinek János, 
Budapest.

X X III. a) Női kézm űipar.*)
а) Kiállítási érmet nyertek: Glück 

Dezső, Arad. Kemény Béla és társa Buda
pest.

б) DíszokleveletChalupni Mária, Pécs. 
Fürst Adél, Pécs. Miasszonyunkról nevezett 
női zárda, Pécs. Petrás Hedvig, Pécs. Buday 
Róza és Mari, Szegzárd. Mayer Vilma, Baja.

c) Dicsérő oklevelet. Farkas Irma, Pécs. 
Retzer Mariska, Szigetvár. Weigl Mariska, 
B.-Sellye. Sipőcz Fábry Fridrika, Pécs. 
Spitzer testvérek, Pécs. Wertheimer Gizella, 
Pécs. Wertheimer Matild, Pécs. Vizkeleti 
Fenena Pécs. Böhm Berta, Pécs. Koszér 
Mariska. Budapest. Mendlik Teréz, Pécs. 
Lukács Eugénia, Debreczen. Gábor-Simonyi 
Maria, Pécs. Lehner Etel, Pécs. Szakváry 
Margit és Aranka. Főherczeglak. Hegedűs 
Iledwig és Margit, Pécs. Deutsch Aranka, 
Arad. Bükki Gyürgyné, Szegzárd. Holló 
Lina, Pécs. Lachinger Mari, Pécs. Getjovits 
Józsefné, Somberek. Kuszmann Teréz, 
Bonyhád.

d) Elismerő oklevelet: Kaufer Gizella, 
Pécs. Maiczek Ida, Cservenka. Molnár Mi
hály né, Pécs. Rozgonyi Florentin, Pécs- 
bányatelep. Stockinger-Riedl báróné és két 
leánya. Budapest. Ponluzsányi Sarolta és 
Róza, Pécs. Kovácsics Mariska, Pécs. Her- 
ger Szilvia, Mohács. Özv. Rédl Károlyné, 
Siklós. Zitrin Róza, Pécs. Deutsch Ádámné, 
Pécs. Grün Etelka, Pécs. Müller Irma és 
Etel. Özv. Gutmann Regina, Pécs. Breiner 
Olga, Siklós. Fazekas Jolán, B.-Sellye. 
Krisiiinkovits Szidónia, Fadd. Kálmándy 
Józsefné, Pellérd. Hángl Sarolta, Fadd. 
Palián Katalin, Siklós. Böhm Etel, Pécs. 
Pámmer Mária, Pécs. Hordóssy Gizella, N.- 
Dobsza. Hollósy Mária, Pozsony Keresztúr. 
Lukrits Lujza, Bécs. Krónásth Anna, Pécs. 
Bárány Josefin Villány. Tauszig Zsig- 
mondné, Pécs. Kösztler Valéria, Bécs.

X X III. b) H áziipar.
a) Kiállítási érmet nyertek: Auerham- 

mer Gyula, Almamellék. Csik Antal, Vízvár. 
Gál István, Bel várd. Németh Gyula, Pécs. 
Olach János, Pécs. Pjerg-szélaknai gyer
mekjáték-készítő tanműhely. Prökl Gyula, 
Budapest. Sebesy Ede, Pécs. Scultéty Antal, 
Vaiszló. Schmalcz Adolf, Dályok. Stikl 
György, K.-Szabak. Studer Mátyás, Ba- 
barcz. Szőnyegszövő tanműhely, N.-Becskc- 
rek. Traiber János, Mőzs. Innfeld Ferencz, 
Pécs.

b) Díszoklevelet: Gróf Bethlenné Mau- 
rer Berta, Nagy-Selyk. Egyesült Szegzárd- 
lolnamegyei nőegylet. Gyarmathy Zsigáné, 
Bánffy-IIunvad.

c) Dicsérő oklevelet: Kovalszky Sarolta, 
Elemér. Pécsi kir. ügyészség.

d) Elismerő oklevelet: Elversz Nándor, 
Karancsrév. Kállay Zsigmond, Pilis. Gulás 
Katalin, P.-Bogád. Szabó Varga Juli. Mi- 
chajlovics L., Eszék. Török Rózsa, Mar- 
tonfa Vranesits Mari, Nagy-Kozár. IQ. 
Szabó Sándorné. Zsikó Jánosné, Nyék.

e) Pénztteli jutalmat: Nyitray Josefin, 
Hodrusbánya.

XXIV. Közoktatás.
a) Kiállítási érmet nyert: Klingenberg 

J. Pécs. Feivel Lipót, Budapest. Záray 
Ödön, Arad.

b) Díszoklevelet nyertek : Pécs szab. kir. 
város nép- és polgári iskolái. I. cs. kir. duna
gőzhajózási társaság közös iskolája Pécs- 
Bányatelep. Sehultz Imre, Pécs. Verner 
Magdolna leánynevelő és tanintézete, Pécs. 
Záhver József. Izraelita népiskola, Pécs. 
Nendtwich család, Pécs. Tafferer Béla, Lú
gos. Főreáliskola Pécs. Csurgói állami ta- 
nitóképezde. Baranyamegyei kir. tanfel 
ttgyelőség, Pécs.

c) Dicsérő oklevelet nyertek : Liebscher 
Vilma leánynevelő és tanintézete, Pécs. 
Pécsi nőegylet. IQ. Csáthy Károly, Debre
czen. Horovitz Adolf, Nagyszombat. Állami

*) Azon Kiállítók, kiknek nevei a XXIII. cao- 
» őrt névsorából hiányozn.ik,em lákoklevslet fognak

j a n i ,  t ű k  névsorát a jövő számban hozzak.

I agyagipar iskola, Mágocs. Miasszonyunkról 
I nevezett pécsi zárdaiskola. Tarcsa-pusztai 

iskola. Kőszegi Jóasef, Kőszeg. Rém. kath. 
iskola Szegszárd. Kereskedelmi kőaépiskola,

. Pécs.
d) Elismerő oklevelet nyertek: Községi 

polg. fiúiskola, Siklós. Pammer Júlia leány
nevelő és’ tanintézete, Siklós. Pécsi kath. 
tanitóképezde. Francsics Teréz, Sásd. Rém.
kath. iskola, Vásnok. Róm. kath. iskola, N. 
-Kozár. Róm. kath. iskola, Paks. Róm. 
kath. iskola, Dunaföldvár. Tamási iskola. 
Vörösmarti iskola. Evangélikus iskola, Me- 
kényes. Evangélikus iskola, Rácz-Kozár. 
J. Engel Adolf és fiai, Pécs.

XXV. TanoncziininkakiállitáH.
o) Állami bronzérmet nyertek: Boda 

József, Karch Alajos, Keil Ferencz.
b) Dicsérő oklevelet nyertek: Mayer Vin- 

cze, Bauman Imre, Farkas József, Gál An
tal, Válter Antal, Reisch Ferencz, Bader 
Antal, Póla Mátyás, Nagy Géza, .Stojánovics 
Dániel, Szalay Károly, Kaponya Gyula, 
Reiszelmayer Ferencz, Fessel Károly, Erb 
Mátyás, Kirsteier Gyula, Skaritza Antal, 
Schmidt Antal, Vonicsek Gyula, Hájek 
János, Spániel György, Sifrich Antal, Horák 
Gyula, Zsebe Imre, Janisch György, Mikola 
Tódor, Berger József, Hank József, Herczeg 
János, Máy József, Schwartz Zsigmond, 
Müller János, Pávlik Ferencz.

ej Elismerő oklevelet nyertek : Vospiel 
János, Schultheisz Ferencz, Szeidl István, 
Sterner Henrik, Valtér Károly, Schnecken- 
berger Károly, Spacsek József, Várdai J á 
nos, Feuerstrahler György, Güntner György, 
Vancsura Ferencz, Kolonics József, Wünk- 
ler Adám, Krisz Lajos, Dergács Károly, 
Witzl János, Kaufmann József, Kelemen 
Béla, Grünwald Béla, Ortlieb Ferencz, Márz 
András, Minker Ignácz, Ferenczfy Ferencz, 
Reizner Ferencz, Steimayer József, Fried- 
mann Ferencz, Balázs Lajos, Windischmann 
Nándor, Kreizelmayer István, Wagner Péter, 
Schlitt Henrik, Dobszay István, Lösz Imre, 
Dobi József, Matiovies Ignácz, Matakovics 
András, Técsi István, Kovács József, Fledrik 
Gyula, Sudár József, Honig Henrik, Wern- 
dorfer Károly, Cservenka Oszvald, Schadolt, 
Schreiner, Staub József, Mikula Károly, 
Czirhan Rezső, Gayer Antal, Bertraud An
drás, Jaczkó Jenő, Petrovics Ferencz.
XXVI. m űvészeti és régészeti rajzok.

а) Kiállítási érmet nyertek: Knuth Ká
roly, Budapest. Dunky fivérek, Kolozsvár. 
Goldberger Rezső, Siklós. Szabó István, 
Muth. Kató József, Arad. Menzel Lajos, 
Deés. Oroszi Lajos, Nagy-Becskerek. Patz 
Hermin, Pécs. Kalmár Péter, Budapest. 
Kossák József, Temesvár. Petridesz Já 
nos, Pécs. IQ. Haybeck K., Bécs. Hubatsek 
J., Bécs.

б) Díszoklevelet nyertek: Orsz. m. kir. 
mintarajziskola, rajztanárképző- és iparmű
vészeti iskola, Budapest. Orsz. magy. képző- 
művészeti társ. Budapest. Irinyi Sándor, 
Pécs. Kratzmann Ede, Budapest. „ Pécsi 
dalárda**.

ej Dicsérő oklevelet nyertek : Dombrov- 
szky Karola, Korompa. Caldevey C., Pécs. 
Holló Zsigmond, Pécs. Szigetvár város.

d) Elismerő oklevelet nyertek: Garay 
Ákos, P.-Apáti. Szabó Etelka, Pécs. Hftus- 
ler J., [Besztercze. Zülchner Albin, N.-Bóly. 
Br. Eötvös Fáni, D.-Földvár. Br. Schwartz 
Károly, Bécs. Mendlik Ágoston, Pécs. Ker- 
schek Gyula, Temesvár. Garay Antal, P.- 
Apáti.

Körjárat a kiállítási területen.
(Folyt, és vége.)

Elversz Nándor karancsi bérlő ,,Cham
pion1* amerikai gazdasági 2 kerekű kis 
kocsiját állította ki. Az egész kocsi 85 kiló.

Atanászy Crestic Eszékről egy Noé 
idejéből való nagy utazó bárkát, akarjuk 
mondani határt állított ki. Hál biz ezt 
kár volt kiállítani.

Tímár János szegzárdi kovácsmester 
is szebb kocsit állíthatott volna ki.

Reinhardt János pécsi kocsigyártó fö 
deles phaetonjáért dicséretet érdemel.

Péterfai Eördögh Lajos pécsi kocsi
gyártó a legcsinosabb kocsikat állította ki. 
Öt kocsija van a kiállításon, 2 födeles 
phaeton, I nyitott magyar hajtó (jncker) 
és egy női nyitott phaeton. Igazi diszkó 
csik, valódi kiállítási darabok. A vasten
gelyeket kivéve a legkisebbke darab is 
pécsi munka, a kiállító gyártmánya. Finom 
ízléssel vannak ö.-szcállitva, szép és gon 
dog munka látszik meg mindegyiken. Ki
váló előnyük, hogy mind rövid állitásuak 
s könnyűek. Péterfai Eördög kocsigyártó 
üzlete 12 év óta áll fenn is igen jó hir- 
névek örveud. Az általa gyártott kocsik 
nemcsak itthon, de a szomszédos megyék
ben is el vannak terjedve. Boszniából is 
kapott megrendeléseket. Mindez csak azt 
bizonyítja, hogy jó gyártmánya van Eör- 
dögnek. Legutóbb az országoz ipartársulat 
érdemeinek elismeréséül bronz-éremmel lön 
kitüntetve. Ez oly elismerés, a melyre 
méltán büszke lehet.

Igen szép kocsikat állított ki Mayer
V. kaposvári kocsigyártó. Öt drb., niiud- 
egyik díszkocsi.

Ifj. Sándor Ferencz Körmendről saját
ságos szerkezetű toronyórát állított ki. Az 
óra önműködő olajazó gépezettel van el
látva. Az 1887-iki vasmegyei iparkiallitá- 
son aranyéremmel lön kitüntetve.

Heiczeg Lajos pécsi gőzzel berende
zett rézgyára, mely 1882-ben alapittatott 
s ez időszerint 12 segéddel dolgozik, igen 
szép kollckcziót állított ki. A fiatal s törekvő 
gyárosuak van két saját találmányi! és 
szabadalmazott müve a kiállított tárgyak 
közt: egy hordóaárja és 1 üvegezett bor- 
szivattyuja, mely utóbbinak kiváló előnye,

hogy » szelepek működése folytonosan lát- 
ható. Figyelemre méltók kutszivattyui, me- 
Irakét az egész országban 12 írtjával árul* 
nak. Harczeg ezeket hasonló, vagy még 
jobb minőségben 8 frt 50 krért adja. Te
hát olcsóságánál fogva is versenyképes 
Nagy választékú lószerszám-őri kkei 25 /,- 
kai olcsóbbak, mint az országban bárho.. 
Ezt nevezzük aztán iparnak ; az ilyennek van 
jövője. Állított ki még rézmérlegeket, mo
zsarakat, vasalókat, vasúti harangjelzöket, 
stb. A cséplőgépekhez való, érczből készült 
s úgynevezett ,.pereelyei“ t úgy készíti, 
hogy rendszerént 2 évi kezességet vállal 
érettük. Schnierer miniszteri tanácsos itt 
léte alkalmával s Kardos Kálmán főispán, 
majd dr. Dulánszky Nándor püspök kiál
lítási körútja alkalmával igen elismerőleg 
nyilatkoztak a fiatal gyáros és kiállított 
gyártmányai fölött.

Gauz és társa budapesti nagy gép- 
gyáros elég kUlönbiiiö örlli-gépeket állított 
ki az iparcsarnokban.

A z  o s z t r á k  m a g y a r  F a i r b a n k s - t á r s a s á g  
k ü l ö n b ö z ő  m á z s á ló  m é r l e g e k e t  á l l í t o t t  k i  

B u d a p e s t r ő l .
Kindl Ferencz jó hírnévnek örvendő 

pécsi géplakatos gyára igen szép tárgyakkal 
van képviselve kiállításunkon. Takaréktüz- 
h- lyéről, mely a Hoffmaun-féle ipavillon 
bán vau kiállítva, már megemlékeztünk.
A csinosan és gondosan kidolgozott tűz
hely beosztása s szerkezete mintaszerű. 
Gondoskodva van róla, hogy minden köve
telménynek, a mely csak a sütés-főzés 
körül fölmerülhet, meg eleljen. Az ipar
csarnokban kiállitotott tárgyai is meg
győző tanúságot tesznek arról, hogy Kindl 
Ferencz géplakatos gyára nagyszabású be 
rendezésével hazánk bármely hasonló gyá 
rával képes versenyezni ügy miuőség, 
mint ár tekintetében s mint ilyen méltán 
megérdemli bogv a legmelegebb elismerés
sel adózzunk ueki. Láttuk fürdő-készülé
keit, vizforralóit, kádját, sirkeritését, tele- 
fou ládáit s villamos készülékekhez való 
eszközeit, egytől egyig mind olyan müvek, 
melyek a lakatos4ipar becsületére válauak. 
Gyártelepe, melyben körülbelül 20—30 
munkás dolgozik naponta, villamos világí
tással vau berendezve. S képzelhető, hogy 
egy olyan géplakatos gyár, mely Pécsett 
annyi munkást foglalkoztat, állandóau, 
mint a Kindl télé gyár, annak meglehetős 
munkaanyaga is van, amiből világosan ki
tűnik, hogy széles körben s előnyösen is
mert a ezég. Készít a gyár a legkisebb s 
legfinomabb géplakatos tárgyaktól kezdve, 
a legkombinaJtabb vas és rézmechanikai 
eszközökig miudenféle e szakmába vágó 
czikkeket. Szóval Kindl Ferencz a pécsi 
iparosoknak kiemelkedő alakja, ki gyárá
val s működésével az ipar terén mara
dandó érdemeket szerzett.

Papp Mihály lakatos és gépjavító 
Kaposvárról szépen kidolgozott vasrácsot 
állított ki

Marék Nándor apatiui iparos köteles 
műszereket állított ki.

Flilöp Lajos szegzárdi órás torony
órát állított ki. Rendkívül erős szerkezet 
és tiszta munka jellemzik a hatalmas 
toronyórát.

Rauboffer testvérek Sopronból tükrö* 
két állított ki.

Mint kuriósumot említjük föl, hogy 
Prell Márton vörösmarthi esztergályos fá
ból készült órát állított ki. Nem tudjuk 
jár-e a fa óra, vagy csak akkor jár, ha 
viszik, annyi bizonyos hogy a külseje nem 
sokat mutat. S az tagadbatlan tény, hogy 
semmi- gyakorlati haszna sincs.

Engel Adolf és fiai, kikkel a kiállítási te
rületen annyiszor s oly szép és nagyszerű 
tárgyaknál találkozunk, az iparcsarnokbau 
szebbnél-szebb parkett-mintákat tartalmazó 
álványukkal szerepelnek s kötik 1c a kö 
zönség figyelmét. A kiállított minták a 
legváltozatosabb s legizlésesebb összetéte
lekben igen tetszetős hatással vaunak. 
Kidolgozásuk s összetételük oly fin->m, 
hogy a legpompásabb mozaik uem lehet 
sikerültebb. Azt hinné az ember, hogy 
a szebbnél-szebb alakzatok a sima lapra 
úgy vanuak fe tve, pedig az érdekes szin- 
vegyüléket s változatos alakokat a gon
dosan s pontosan összerakott fadarabok 
alkotják. Álialáuosan elismert, hogy az 
Eugel ezég a legszebb talajkoczkákat ké
szíti. Egyébként e mellett szólnak azok a 
kitüntetéH érmek és rendjelek, melyek az 
állváuy lábánál hirdetik c gyár fényes si
kereit. Tizenkét érem és két rendjel ra
gyog ott a keretben; s erre büszke lehet 
a tulajdonos, ez nem ősöktől öröklött va
gyon, haucm munkával, szorgalommal szer
zett dicsőség.

A szíjgyártó-ipar termékeire térve át, 
örömmel konstatálhatjuk, hogy ez is egyike 
azon iparágaknak, melyek kiállításunkon 
nemcsak uagy számmal, de igen szép tár
gyakkal vannak bemutatva. Klapka Já 
nos budapesti szíjgyártó gyönyörű mun 
kukat állított ki: csupa dis/.-szerezámokat. 
Pétertai Eördög Litjos pécsi kocsigyáros 
csinos kis nyitott női phaeton ja elé fogott 
kitömött lovat föls/.erszáiuozva. Külön két 
áliváuyon különböző lószerszámokat, kan
tart, hámot, nyergeket, fékezőket stb. a 
szíjgyártó szakmába vágó dolgokat helye
zett el. Sok nézője van a nagy elegau- 
cziaval készített finom szerszámoknak s 
valóban meg is érdemlik a figyelmet, mert 
ritkán lehet ily remek szíjgyártó munkát 
látni.

Egy nagy s éles üvegszekrényben 
Kovácsics Antal és Rostás Géza (Hoppo 
Reinbold utóda) pécsi szíjgyártók lószer
számai vonják magukra a látogatók figyel
mét. Kovácsics Autal, kinek legszebbet! és 
legjobban berendezett szíjgyártó-üzlete van 
Pécsett, bármennyire is irigykedjenek is 
rá vetélytársai, be kell ismerniük a mi

„pfecsi figyelő*______
általAnosao tudvalévő dolog, hogy oly dí
szes és tartós tárgyakat készít, a minőt 
as országhaii kevés halyeu produkálnák. 
Kovácsics nemcsak lóaaoiszámokai, nyer 
geket készít, de a legfinomabb péntestai- 
czák, szivartartók, utazó bíiriiedök készi- 
tésélieu is dioséretes Ügyességet cs toké- 
ietesaéget tauusit. Volt alkalmunk a 
műhelyét is megtekinteni s tapasztalatból 
mondhatjuk, hogy megvoltnok lepetve a 
látott finom rnuokák Miatt. A azijgyartó- 
ipar terén határozottan nagy haladás az, 
amit Kovácsics Antal elért. Kiállított 
tárgyai kűzt ktllönűsen figyelmet érdemel 
az a fonott díszítéssel föleziezomázott ló
szerszám, melyet dr. Erreth Lajos orvos 
s városi kórházigazgató rendeletére ké
szített Kovácsics ezzel remekelt. Igazán 
kiállítási darab.

Rostás Géza is igen szép munkáról tett 
tanúságot kiállított tárgyaival s amennyiro 
egyszeri látás után meg lehet ítélni, 
csak előnyöset és dicséreteset mondha- 
tank róla.

Kiállítottak még a következő szíj
gyártók: Kreizelmayer M. és Rupp György 
Baranya-Mágocsról, Jahoda Ede Mohács
ról Gmaze Mátyás Baranya Sellyéről, 
Rcppa János Eszékről, Liudmger András 
és fia Duna-Szekcsőröl, Szigethy Lajos 
Budapestről.

A bőripar illetve a tabakos-ipar elég 
uagy számmal van képviselve, de hiba, 
hogy a pécsi bőriparosok kivonták magu
kat s ezt tenniük nem volt szép nem volt 
illő. Pécsett nagy bőriparosok vannak s 
hiányzanak a kiállításról. Ez vétkes mu
lasztás, melyet sohse hozhatuak helyre. 
Csupa idegeuek állítottak ki, igy : Hockel 
Gál Szigetvárról, Duschiuszky József Paks, 
ról, Fried Bernát és fiai Simontoroyáról, 
Gyetván J. és társa Német-Bólyról, Stir- 
liug Adolf Szombathelyről, Margulies Miksa 
Budapestről.

Wöruer J. budapesti vasöntödéje kü
lönböző gépeket állított ki.

Ernhaft Ferencz pécsi iparos ruganyos 
sodrony matraczaival vonja magára figyel
münket. Igen praktikus tárgy, nemcsak 
azért, mert a czélnak igen előnyösen meg
felel, de azért is, mert igen tartós. Vas
ból lévén, elpusztíthatatlan. S mint ilyen 
igen ajánlatos.

Reisch Gáspár pécsi kaptatagyára is 
kiállított pár száz kaptafát. Mondja most 
már valaki, hogy Pécsett nem virágzik az 
ipar. Még kaptafagyárunk is van.

A szitás ipart Schler Antal pécsi és 
Popovics György B. Mágocsi szitás képvi
selik kiállított tárgyaikkal.

A fazekasok illetőleg a gölöncsérek 
is kitettek magukért. Van körülbelül 20 
kályha a kiállításon és sok korsó, tál stb. 
agyagból készült tárgy. Igen szép kály
hákat állított ki Daempf József pécsi 
fazekas. Említésre méltók Trischler Sebes 
tyén maisai. Kreschka József bonyhádi, 
Maroth József mágocsi gölöncsérek kályhái, 
az utóbbiak különösen tetszetösek. Állított 
még ki Pisztor György Szent Lörinozről 
és Ruppi Istváu. B Nádasáról, Kovács 
Ferencz Csurgóról.

Vogl N.Jáuos és Sehultz János kőfa
ragó-munkákat állítottak ki.

Üveg-tárgyakat láttunk gazdag és 
szép választékban a zaj-ngróczi gyárból, 
Pacher E. képviseletében.

Bach Gyula Mágocsról cserép edénye
ket állított ki.

Az első iparcsarnokból kilépve a fél- 
födeles helyiségekben legelső helyen talál
juk Slavonia erdő-ipari czikkeit. Nagy he
lyet foglalnak el, de nem valami nagy 
jelentőséggel birnak; legnagyobb része 
közönséges faszersz&m, miül pl. lapát, la- 
vella stb. kellette egy bányatelepi lakós 
különféle virágasztalokat, virágcseréptartó- 
kát s madárkalitkákat állított ki. Meglehetős 
kezdetleges és gyarló munka. De uem 
is lép fel a kiállító semmiféle igényekkel. 
Mindössze a napi kenyerét akarja fedezni 
kézimunkájával.

Ezen tül a pécsi fogház rabiparának 
készítményei foglalnak helyet. Hogy minő 
keresett ezikkek, bizonyítja az a körül
mény, hogy a kiállítás alatt közel 400 
frtos bevételt csinált.

Figyelemre méltó Pécs szab. kir. vá
ros kiállitványa, nem azért, mintha nagy
szerű dolgokat állított volna ki, hanem 
azért, hogy ily kicsiségekkel, oly semmi
vel ki mert rnkkolni. Ott látjuk rettentő 
sok hervatag dekoráczió közt a „hiresu 
városi téglaégetü termékeit, a girbe-görbe 
cserepeket, halavány téglákat. Vannak 
ezenkívül különböző márvány kövek kiállítva. 
A pécsi híres kövezet koczkaköveivel talál
kozunk itt. A vidékiek közönynyel nézik, 
mi pécsiek pedig íölsóhajtnnk, ba látjuk. 
Hát biz’ ez nagyon szegény kiállítás.

Igen szép köveket állított ki Piatsek 
Károly pécsi kőfaragó. S nemcsak szép 
minőségű köveket, de egyszersmind szépen 
kidolgozott köveket állított ki.

Bárány amegy e köveinek c^opotos ki
állítása igen érdekes. Itt látják a megye 
valamennyi köfaját járásonként csoporto
sítva. Valóban meglepő, hogy mily gazdag 
megyénk különböző kövekben.

A félfödél alatt ismét találkozunk 
Zsolnay-gyárának kiáltványaival. Igen íz
léses elhelyezéssel vannak itt összerakva 
Zsolnay szebbnél szebb terakotta-készit- 
ményei.

Zsolnayn tül a tarnóczai (Somogy- 
megye) czement-lemez-gyár állított ki kü
lönféle czement-készítményeket.

Ezzel szemben a szabadban emelke
dik Lauber Rezső derék polgártársunk 
tégla-piramisa. Lauber ezen kiállitványa 
annál is inkább megérdemli a figyelmet, 
mert minden túlzás nélkül elmondhatjuk, 
hogy Pécsett a legjobb téglákat Lauber

tMÍm.r

gyártja. Tiszta anyagból dolgozik, jty 
munkáltatja föl és jól égetteti ki az agyag, 
koczkákat. Kitűnő minőségű kuli, kerti 
talaj- és épület téglái, cserepei általánoi 
keresettségnek örvendenek. E mellett szól 
az a körülmény is, hogy az aj katona- 
kórház építésénél, e katouai műszaki ősz 
tály parancsnoksága kikötötte, hogy t
tégla és cserép kizárólag Laubertól szer- 
zendö be. Ez nagy elismerés.

Ezentúl már a gazdasági gépek fog. 
lalnak helyet. IQ. Milánovics Nándor győri 
gazdasági gépgyára vetögépet állított ki

Elversz Nándor karancsi bérlő boronáit 
állította ki.

Rizek János pécsi kazánkovács egy 
kisebb gőzgépet állított ki, mely kisebb 
műhelyekbe, hol legfölebb másfél lóerejtt 
mozdonyra van szükség, igeu alkalmas.

A kádárosok éppen nem erőltették 
meg magákat A mi a kiállításon látható, 
az rendkívül csekély s az egy Stromayer 
János pécsi kádáron kívül alig állítottak 
ki oly tárgyakat, melyek megérdemlik a 
figyelmet, az elismerést. Az az egy pár 
nagy hordó, közönséges kádármunka, uiég 
ki sincsen tisztán dolgozva. Annál szebbek 
Stromayer hordói. ízléses a tormában, 
tanulmány, gond s gyakorlati előnyök 
jellemzik muukáját. Egy igen szépen ki- 
dolgozott 20 hectoliteres bordót, szállító 
hordót, franczia módszertt hordókat s egy 
igen csinos és erős kerülék hordót állított 
ki. Igyekezet, szorgalom s tehetség látszik 
meg a derék kádáron b méltán megérdemli 
a törekvésért s haladásért elismerésünket 
— Állítottak ki: Mittermayer Adolf leveli, 
Juhász János és fiai monostori, Csőgl Já
nos pécsi kádárok is, azonban ueiu sokat 
érő eredményt tudtak felmutatni.

Következik a különböző gépeknek 
egész légiója. Láng Gáspár mohácsi gaz 
dasági gépgyára igen szépen állított ki. 
A leggyakorlatibb gazdasági gépek van
nak itt kiállítva Nágy is a kelendőségük. 
Hosszú sora olvasható azok ncveiuek, kik 
már részint vásároltak, részint megrendel
tek egyet-mást a jóhasztiu gépekből.

Sulkó-testvérek Budapestről fujtatókat 
állítottak ki.

Huss Gyula devecseri (Veszprém- 
megyei) gazdasági gépgyára vetőgépeket, 
ekéket stb. gazdasági eszközökkel van 
képviselve.

A Schlick-féle vasöntöde és gépgyár 
részvénytársaság negyszámu ujabbnál-ujabb 
rendszerű s nagy gyakorlati fontosságú 
gépeket állított ki. Úgyszintén Mayer E. 
fiai szombathelyi ezég, mely 25 éremmel 
van már kitüntetve, rendkívül nagy helyet 
foglal el s a mezei gazdaságban használa
tos gépek leguagyobb részét kiállította. 
Az előnyösen ismert gépgyár jó vásárt 
csiuált; jele, hogy a gépek jók. Khüne E. 
budapesti gépgyára igen szépen állított 
ki. A m. k. államvasutak gépgyára Fehér 
Miklós főltgynök nevével szintén képviselve 
van kiállításunkon. Cséplőgépe és rostája 
kisérlet alá is vétetett s a szakértők uagv 
előnyére működött. A m k. államvasutak 
gépgyárában készült gözcséplök szerkesz
tésénél azon alapelvet tartotta szem előtt 
a gyár, hogy a gép lehető szilárd, egyszerű 
és miuden része könnyen hozzáférhető le
gyen, hogy a lehető legnagyobb munka- 
képesség mellett eladásra kész anv&got 
zolgáltásson és hogy az eddig minden 
gépuél előfordult, arauylag nagynak mond 
ható szalma- és polyva-veszteségek lehető
leg mellőztesseuek. Az ország miudeu 
részeiben lakó mezei gazdákkal való sok 
évi szakadatlan éritkezéz folytán s a gaz
dák kívánságainak lehető figyelembe véte
lével, valamint az orezágbau ez ideig 
használatban volt gözcséplök előnyeinek 
és hátráuyaiuak beható tanulmányozása 
után sikerült olyan gőzcséplöket élöálli* 
taniok, melyek a lent említett tulajdon
ságokkal teljes mérvben birnak. Gözcséplőik 
szerkezetének könnyebb megitélhetése czél- 
jából a kiállított B. osztálya gépük egyik 
faburkolatát leszedték, miáltal az egész 
szerkezet, valamint a felhasznált anyagok 
beható szemlelése lehetővé tétetett. Ezen 
gözcséplöuek főbb alkatrészei a kővet
kezőkben foglalhatók össze: egész váza 
vasból áll, az anyag a cséplésnél előfor
duló erőknek megfelelően van felosztva; 
a csomópontok kötési helyei, különös 
lemezlapocskákkal olyképen van megnie 
ritve, hogy gépeink a cséplésnél előfor
dulható legnagyobb igénybevételnek is 
ellenállhatnak. Az összes tengelyágyak 
kivétel nélkül, valamiut általábau minden 
mozgórész ezen vasszerkezetre van ráérő- 
sitve s igy a tengelyek és más résiek 
meglazulása, valamint az ágyaknak hón- 
futása ki van zárva; — tehát az agyak 
kopása csekélyebb és azok javítása is 
sokkal ritkábban válik szükségessé, mint 
favázas cséplőgépeknél. A vasvár többi 
előnye abban áll, hogy a dob és más 
mozgó részek ütéseinek, valamint az idő
járás viszontagságainak teljes mérvben 
ellentáll, mely előnyt a favázas gép ter
mészetesen nem nyújthatja. Az összes 
csapágyak golyócsészékkel vannak ellátva, 
mely szerkezet folytán ha a csapágyak 
vagy tengelyek elhúzódása bármily körül 
méuy következtében mégis előtordulua, a 
höufutásuak eleje vétetik az által, hogy 
az ágycsésze golyó alakú lévéo, a tengely 
állásához simul s egyúttal lehetővé válik, 
hogy a tengelyeket kevésbé gyakorolt gé
pészek is köunyen és helyesen felszerel 
hetik. Az összes tengelyek aczélból van
nak előállítva s általában erősebbek, mint 
az ez ideig gyártottak. Az összes 
részek snlyai különös gonddal úgy ki van 
uak egyenlítve, hogy azoknak mozgása * 
gép tartósságára nézve semmi káros h*‘ 
tást nem gyakorolhat és a gép menése * 
mellett meglehetősen nyugodt is. A dobo
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egészen vasból, illetőleg a veröléczek 
ácséiból vannak előállítva. Az igen szilárd 
kovácsolt vasból készült, 2 [részből álló 
dobkosarak, kívülről három helyeu szabá
lyozhatók és azokuak a dobtól való távol 
i-a ik  megfelelően beosztott mutatótáblák 
alul jelöltetnek. A dobelzáró fedél sze- 
reocsétleuségektől való megóvás czéljaból 
megfelelő készülékkel vau ellátva A két 
hajlított szilárd aczélteugely által mozgásba 
hozott négy szalmarázó akkéut vau szer
kesztve, hogy azok a szalmát nemcsak 
rázzák, hanem azt fokozatosan hullatják 
is, mi által a szalmában maradt gaboua- 
•temek abból kiválasztatnak. Azonkívül a 
•talmarázók felett külön készülékek van- 
„ak alkalmazva, melyekuek czélja az, 
hogy a szalma minél tovább a szalma 
razóbaa maradjon. Különös figyelmet ér* 
dérnél a szalmarázók alatt elhelyezett 
rizó asztal, mely az eddig gyártott cséplő
gépekkel szemben, rgy egészen uj, a gép 
mellső részéu kinyúló rázórostélylyal vau 
ellátva a czélból, hogy a szalmarázók 
által már kilökött szalmát még egyszer 
kirazza, mi áltál már szomveszteség, mely 
ex ideig a cséplőgépek szalmarazóiuak 
hiányos szerkezete következtében igen 
jeleulékeny volt és a gazdaközönségnek 
jogos panaszra okot szolgáltatott, a mi 
cséplőnknél a legksekélyebh mértékre 
rednkáltatott. A tisztitómüvek, agy az alsó, 
miül a felső, akként vauuak szerkesztve 
és olyan uagyra készítve hogy a gabonát 
a dobnak lehető leguagyobb igénybevétele 
mellett is, az azokba kerülő szeméttől, 
rövid szalma, polyva, gyom, kavics és 
portol teljesen megtisztítja. Figyelemre 
méltó még a felső tisztítómű szelelőjénék 
elhelyezése, mely a gépek szelelőinek 
eddigi szerkeretétöl eltérőleg a széláram
latot közvetlenül, tehát szögcsövezeték 
nélkül, a tisztítóműre vezeti, minek hatása 
a lehető legelőnyösebb. Az elevátor a 
gép legnagyobb igénybevételéhez van 
berendezve, épen igy a sajátságos módon 
kombiualt toklászolóbenger is, mely igen 
egyszerűen és praktikusan vau szerkesztve 
hogy a gabuát külön béjazza és kalászát 
lekoptassa, a/.az mindkét működést egy
idejűleg is teljesítse; tovább a gép egy 
készülékkel bir, mely a gabuát az ele
vátorból, toklászolóbenger teljes mellőzé
sével, közvetlenül a felső tisztítóműbe 
vezeti, un főleg üszkös búza csépléséuél 
uagy el>>ny. A tisztítókefével ellátott s 
kívülről aliitbató választóheuger a gabona
szemeket uagy súg szerint bárom osztályba 
különíti.

SebottoU Eruö budapesti gyáros szőlő-, 
bor- és piuczegazdászati gépeket állított 
ki. A legkülönbözőbb s leggyakorlatibb 
eszküzök nagy halmaza. S a legmegle
pőbb a laikusra az eszközök nagy szauiu 
kttlönfélesége ; auuyi gép, anuyi szer
szám s valamennyi a szőlő- és borgazda
sághoz való. El sem képzelué az ember, 
hogy meunyeire fejlődött a szőlő és bor
kultúra, ba ezt a rendkívül sokféle szőlő
ét bor eszközt nem látuá. S valamennyi
nek megvan a maga gyakorlati előnye s 
uaszna v ehetősége. A Se bot tol a fe lé  gyár 
nagyban készít czekeu kivül tüzmeotes 
pépledel-Iemezeket is. Fedelek, melyek 
tuzmeutes pépfedéllemezzel állíttatnak elő 8 
melyek lűzkarbiztositó iutézetekuél a cse
répfedéllel egyenlő dijazasbau rcozesittet- 
uek. eléggé bebizonyítottak hogy ezen 
peptedéi-iemez, észszerű alkalmazás mellett, 
aun éghajlatunk alatt kitünően alkalmaz
ható s eltekintve attól, hogy ezen anyag 
mar több miut 60 ev óta fedelek fölállí
tására, ueuícsak Svédország, Dánia-, Fran 
czia-, Német- és Oroszországban, haueiu 
utóbbi idöbeu az osztrák magyar immár 
cbiabau is kitűnő eredmeuynyel baszuáltatik 
nálunk uiar is sok előítéletet küzdött le. 
Hogy ezen lemez tüzuieutes, több esetben 
bebizouynlt. 11a jó fedéllcuiez és a be* 
fedési uiuukat értő szakavatott emberek 
alluak rendelkezésre, minden nehézség 
le vau küzdve és a pala- és más befedések
nél évente előfordulni szokott fedél javí
tások is teljesen elesnek. A r llungariau 
ledéilemez a legjntányosabb anyag, mely 
egy tűz álló és vízmentes fedél előállítá
sához fölhasználható. Nagyobbszerü épü
letek, valamint iakbázaknal a „Hungária1* 
ledéilemez, miut alátét, pala- és cserépfedés
űéi is kitüuöuek bizouyult, amennyiben 
urnák alkalmazása által a padlashelyi- 
segben a bömérsék egyforma marad s a 
kéményből kitóduló korom s uiás tisztát- 
Uosagtól a padlashelyiségek megóvatnak.

Scbottola mellett Kuepprecbt János 
pécsi fémöntödéje és rézgyara foglal helyet 
nagyválasztéku tárgyaival. Euepprecht 
János harangöntödéje Pécsett már 150 
Éve áll és ugyancsak a mostani ezég neve 
alatt már 40 év óta. Három munkással 
kezdte ósdi szerszámokkal a működést és 
na már 20 -  24 munkással dolgozik foly
tonosan. A legújabb szerkezetű gépek és 
eszközök állanak a gyár rendelkezésére, 
és eddig már több mint 800 haraugot 
®otött, melyek mind teplomokban Intik 
iuiara az ájtatosokat. Készít a gyár tűz
oltó-fecskendőket is községek és uraságok 
szamara, kerti fecskendőket, melyek a 
tóvárosi gyárak gyártmányaival bátran 
kiadják a versenyt. Szállít e jőnevü ezég 
tűzoltói felszereléseket, szivattyús kutakat 
vízvezetékeket, szobafürdőberendezéseket. 
Foglalkozik a gyár továbbá borfejtőgépek 
to pioczekezelési szerek gyártásával, * 
milyenek csapok, kutyafejek, hordócsa 
varok, ruggyanta és vászoncsövek, mind 
■egauuyi legfinomabb alkotásban, ügy 

a borkereskedő, Kuepprecbt gyárá
é n  teljesen fölszerelheti magát A bor
ítotok részére készít, borpréseket, szőlő- 
totót. Mint legújabb gyártmányt, melyet 
^ o p p r a b t  m á r  i g e n  ü g y e s e n  készít, föl

említjük a  mosógépeket, ruhafacsaró ké
szülőkkel. A mellett, hogy e uagy szabású 
gyár ennyi fajú uj gépet készít, elvállal , 
még mindennemű javításokat is, gyors és ' 
megbízható kivitelre.

Haberéuyi P. pécsi gépgyára vas- 
és fémöntödéje különböző gőzgépeket és 
egy két köre járó malmot s több fém
ipari czikket állított ki. Az egyik gőzgép 
12 lóerejü, a másik 2 lóerejü fekvő gőz- 
szivattyú. — A gyártelep 1865 ben alapit- 
tatott éa Dél-Magyarországbau a legna 
gyobb kiterjedésű, miszerint uemcsak a 
környékre, de legfőbb Erdélyországba 
szállítja készítményeit. Jelenleg egy na- 
gyobbszertt gyár-berendezés és teljes sör 
báz-folszerelés készül Turn Severinbe és 
Widdinbe. Foglalkozik föképen gőz- és 
vizerőre készített gépekkel, melyoket ki 
tűnő rendszerben allit elő, miért is az or 
szagos nagyéremmel és 13 különféle érem
mel lett kitüntetve. A vas és fémöntödé- 
ben mindenféle öntvónyek miuta szerint, 
egész 50 mázsa nehézségig öntetuck, vala 
miut a kazánkovács osztályban gőzkazá
nok, főző bográncsok, sörhlltők, szesz , 
sör- és olajgyár berendezések stb készít
tetnek.

A tanügy kiállításunkon.
(Folytatás.)

Azon teremben, hol a pécsi községi 
uépiskolák képviselve vannak, az írásbeli 
dolgozatok sora után látui igen szép ki 
vitelü báziipar czikkekek, a szigeti kül
városi V. leányosztály növendékeitől és a 
belvárosi népiskola VI-ik osztályú fiuktól 
készítve,

A leányok készítményé japáni sásból 
tonott fürdöczipők, kukoricza estimából 
kötött szék, uádfouás, szalmafonás lábtörlő 
□ek baszuálva és különféle csomózasi uiun 
kák. A báziipar ezen készítményeire Nick 
Józsa szig. külvárosi tanítónő kétségbe 
vouhatlanul ügyes szakismerettel tauitá 
növendékeit, melyeket ba tovább gyako
rolnak, nem csekély jövedelmet Ígérő tisz 
teséges keresetképességre teszuek szert, 
melyet csak őszinte hala követhet buzgó 
vezetőjük iránt, ki odaadó fáradsággal a 
köteles elemi tárgyak tanitasán kívül uö 
vendékeit a felsorolt iparágak készítésére 
és mint ilyen szép kereset-forrás fölisme
résére, tehát a tisztességes és mégis köny- 
nyen megélhetés módjára előkészítette.

Nem kevesebb szakismeretet, sőt mond
hatjuk meglepő kivitelű csínt találunk a 
tiuk báziiparau, mely áll egyszerű mázoló- 
keféből közöu8éges fényesítő- és az úgy
nevezett 8pritzmunkával díszes ruhakefé
ből ; továbbá kosárfouas, szalmafouatu te
kercs, mely kalap készítésre alkalmas, vé
gül gyutatartót szalmával fonva, kirakva. 
Mindezen tárgyakat a belvárosi VI. osztá
lyú fiuk készítették Mihálovics Antal belv. 
tanító ügyes és tapintatos vezetése mel
lett, hol a kitűnő tanítási módszernek 
meglepő bizonyítékával találkozunk.

A háziiparnak e két buzgó mivelöje 
méltán megérdemli a hatóság elismerését 
és a szülök báláját, mert a növendékek 
kellemes szórakozást nyernek ezáltal, mely 
erkölcsi nevelészeti értéke mellett hasznos 
és jövedelmező tevékenységre is serkentő.

A polgári leányiskola kézimunka tár
gyai e terem egész ablaksorát foglaljak 
el. A munkák megkapó csiuual vannak 
készítve, látni több fényüzési czikket, vala
mint hasznos, egyszerűbb, de a minden
napi szükségletnek inkább megfelelő dol
gokat is. És ez helyeseu van igy, de meg 
kell vallanunk, hogy a túlnyomó eu miniatűr 
készítmények helyett teljes nagyságban 
s használható tárgyakat jobban szerettünk 
volna látui, mert hisz alig kerül több fá
radságba p. nagyobb barisuya, ing vagy 
egyéb ruha-készítése mint az efféle baba
ruha féléké és végre is ha ily játékszert 
ruhák kiállítására az a polg. iskola nőve- 
dék képes, ügy a sokkal több hatást keltő 
nagyobb ruha darab készítésére való uta 
lás a növendék serénységéro csak foko
zódó hatással lehet.

Mindazonáltal Farkas Irma kézimunka- 
tanitónö kiváló képességét igazolva látjuk 
a kiállított darabokon s a mennyiség nieg 
nagy mértékben tanúskodik a kisasszony 
szorgalmáról. Kiválóbb készítmény több 
csomózott keretmunka, belépő gallérok. 
Egy nagy függöny, mely nagy szorgalom
mal Klausz Romana I. éves polgárista ál 
tál készült. Éhn testvérek IV. évesek ág y  
térítőt, Klingenberger Irma IV. éves 
szmirna munkából pamlagváukost készí
tett. Ilonig Eugénia III. éves teppichet, 
Stróbl A. 111. oszt. tülangle kivárással 
keresztelő vánkost. Csinos még Jilly Olga 
II. oszt. növendéké. A kevés fehér hímzés 
közül különösen kiválik Zsolnay Stefánia 
3-ad éves növendék Ízléses s gondos kézi 
munkája. Azoukivül kézi munkaterv 16 
keretben, továbbá 10 keretben szabászati 
rajzmiuták.

A r a j z o k r a ,  v a l a m i n t  az Í r á s b e l i  m a  
g y á r  n é m e t  é s  f r a u e z i a  d o l g o z a t o k r a  n é z v e  
ig e n  ö r v e n d e t e s  h a l a d á s t  t a p a s z t a l u n k .  
K ü l ö n ö s e n  a  r a j z o k  m e g r a g a d j a k  a  s z e m 
l é lő t .  M i n d a z o n á l t a l  a j á n l a t o s a b b  v o l n a  
t á n  t ö b b  s ü l y t  f e k t e t n i  a z  o r n a m e n t i k á r a ,  
m e l y e t  h a s z o n n a l  é r t é k e s í t h e t n é n e k  a  k é z i

munkánál. . . .  «
A  t e r e m  n y u g a t i  o l d a l á t  d í s z í t ik  U  

F e l s é g e i k  ( e l t e l t e i t  k é p e i ,  a l a t t u k  p e d i g  
a  b e l v á r o s i  n é p i s k o l a  VI. o s z t á l y á n a k  
s z a b a d k é z i  é s  m é r t a n i  r a j z a i .  E z e n  r a j z o k  
i s  s z é p  k é s z s é g e t  b i z o n y i t a n a k  s  a  r a j z 
t a n á r  b u z g b s á g á t  é l é n k  s z í n b e n  t ü n t e t i k  
f e l .  U g y a n c s a k  e  s o r b a n  v a n  a  t a n t e s t ü l e t -  

I e g y  g y ű j t e m é n y e  8  l l v e g f e d e l ü  d o b o z 
b a n  m e ly  a l l  B a r a n y a m e g y é b e n  t a l á l t  m a r -

| v á g y ó k b ó l ,  á s v á n y  é s  k é z é t ,  t o j á s ,  s e -

lyem- és kendertermelés, csiga és kagyló, 
valamint maggyüjteinényből, melyek igen 
előnyösen használtatnak fel az oktatás 
élénkítésére és köuoyebb megértésére, fel
fogásra, mi által a természetben szemlélt 
tárgyak marad mdó benyomást gyakorol- 
uak a növendékek lelkében. A terem 
közepén inpozánsan emelkedik egy nagy 
üvegszekrény, mely telve van a tantestület 
által gyűjtött állatokkal és ásványokkal. 
Az állattömés különleges gyakorlatát lát
juk itt, mely a sikernek ritka tökélyU ki
vitelével áll összhangban és ez egyedül 
Marschal Ferencz szig. külvárosi tanító 
érdeme, ki azt egész szenvedéiylyel Űzve, 
e téren specziális képzettségnek magasla
tán áll. Ezzel befejeztük a városi iskolákra 
vonatkozó szeroléukröl nyert tapasztalatain
kat, mely általában igen megnyerő a ki
vitelben s gazdag forrását láttuk az isme
retszerzésnek. Okuljon a vidék és aunak 
szakférfiai. Ajánljuk o tanulságos terem 
megszemlélését, kövessék az ott érvénye
sített szép eredményt saját tűzhelyüknél. 
Vonják le ebből a tanulságot, miképen kell 
áldozathozatallal a népnevelés országos 
szt. ügyét előmozdítani s viszont miként 
kell a tanítónak a hatóság áldozatkész 
törekvését istápolui szív- és lélekkel oda
adó buzgó működéssel, ügy akkor a jobb 
sorsra érdemes tauiiói kar kivívja az e r
kölcsi elismerés mellett az anyagi előnyö 
két is, melylyel boldogabb és nyngodtabb 
megélhetést állapíthatnak maguknak.

(Folyt, köv.)

Levél a szerkesztőhöz.
Tekintetes szerkesztő url

Becses lapjának f. évi szeptember 
hó 1-éu megjclcut s helytelen iuformáczióu 
alapuló czikkbeu foglalt kérdésre vau 
szerencsém válaszomat következőkben kö
zölni :

1. a közvállalkozó szövetkeztek léte 
sité8e ugyan egyik fontosabb tárgya a 
szegedi kongresszusnak, de nem egyedüli, 
mert azon egyéb iparos kérdések is fog
nak megvitattatui, sőt testületünk is négy 
kiválóan fontos indítványt jelentett be ;

2. tekintve azt, hogy az ipartestületi 
elöljáróság a szövetkezetek országos ala 
kitásáuál követendő irány-elvekről és a 
szükséges elöföltételekrol későn értesittet 
vén, egy helyi fiók-szövetkezetre vonat
kozó kész tervezettel aligha léphet a 
kongresszus elé, kiküldöttei által a k ö z 
v á l l a l k o z ó  s z ö v e t k e z e t e k  o r s z á 
gos  s z e r v e z é s é r e  n é z v e  m e g á l 
l a p í t a n d ó  e l v e k r ő l  s a k ö v e t e n d ő  
e l j á r á s r ó l  ó h a j t  t u d o m á s t  sz e- 
r e z n i ,  (a mihez még különös szakértelem 
nem szükségeltetik) hogy annak alapján 
egy fiók szövetkezetnek, az illető szak- 
iparosok közreműködésével helyben leendő 
létesítése iránt a szükséges intézkedéseket 
megtehesse; ehhez pedig egy kárpitos, 
asztalos és jogasz is bir annyi képesség
gel, mint az érdekelt iparágak űzői; 
végre

3-szor az elöljáróság mit sem tehet 
arról, hogy a kongresszuson való részvé 
telte — a helyi lapokban megjelent föl
hívásra — e kitűzött batáridőre csakis 
Mészáros Sáudor asztalos űr, a szövetke
zet áltál érdekelt iparosok közül pedig 
seuki sem jelentkezett; ezért küldte ki

stb. mintegy 50 en. A gazdag és izletés 
vacsora az ujonau épült, tágas és mag°s 
műhelyben tálaltatott föl, melynek folya
mán számos fölköszöntö mondatott, igy 
Troli praelatus kiemelve, hogy iparkodó 
szorgalommal mint emelkedett Angster min 
dig feljebb, a házigazdára. Augster ven
dégeire, Jilly a házigazda fiára, hogy az 
is megérhesse a 100-ik orgonája jubileu
mát. Sávéi Pécs város iparosaiért, kik a 
kor színvonalán állanak, Rath a házi
asszonyra, Augster az ö uiaeeeuásaira, Troli 
Fereuczre, a polgármesterre és Fehér zeutai 
apátra, Fehér Apát Angsterre, Jilly Alajos 
Fehér apátra, majd Hoffmanu Károlyra, 
Feiler Mihály a háziúr leányaira, kívánva, 
hogy azok a jubiláns életét megédesítsék, 
Troli a pécsi dalárda elnökére, Aidinger 
Angsterra, ajánlva neki, hogy igyekezzék 
oly.mutatiót feltalálni, mely a pécsi dalárda 
haugját megörökítse, Várady Ferencz azon 
alkalomból, hogy Augster bár töredezve, 
de magyarul rnoudá fölköszöntőit, Angstert 
éltette, mint a megmagyarosodott idegen 
iparosok mintaképét. Schuliz Imre Aidin- 
gerre, óhajtva, hogy a harmonikus össz
hangot a városi társadalomban ezután is 
sikerüljön fönntartania, Scbaurek a pécsi 
zsuroalisztiákra, kik oly szép harmóniá
ban élnek egymással. Lecbner Gyula Sávéi 
Kálmánra. Ezenkívül még egész özöne volt 
a szeilemesbnél szellemesebb toasztoknak. 
A szünetek között eleiute a katbolikus 
legényegylet énekkara, később a pécsi 
dalárda jelenlevő tagjai Hotler Károly ve
zetése alatt énekeltek, gyönyörű dalaikkal 
az egész társaságot elbájolva. Úgy 11 óra 
felé a társaság egy része eloszlott, a fia
talság pedig zongoraszó mellett tánezra 
kerekedett. A kedélyes mulatság méltó 
megünneplése volt a jubileumnak.

— A belga fökonzul Pécsett. Duckerts 
Gyula budapesti belga fökonzul, kinek elő
szeretete Magyarország iráut általánosan 
ismeretes és ügybuzgósága, melylyel a 
kivitelre képes magyar iparczikkeknek 
Belgiumban piaczot teremteni igyekszik, 
illetékes körökben megérdemlett méltatá
sában részesül, szerdán reggel 11 órakor 
városunkba érkezett a kiállítás tanulmá 
nyozására. A fökonzul Pellérdeu régi ba
rátjánál : Brázay Kálmánnál kiszállt 8 ügy 
jött be kocsin Pécsre. Útja jelentőség és 
érdeklődését iparunk iráut mutatja azon 
körülméuy, hogy a fökonzul egyenesen 
Brüsszelből jött és még az uap oda visz 
szautazott, mi bizonyára nem a legutolsó 
áldozat a pécsi kiállítás érdekében. Du
ckerts Pécsre é rve , a Zsolnay-gyárba 
hajtatott és ott csatlakozott Matlekovits 
Sándor államtitkárhoz; ki családja és szá
mos notabilitás kíséretében a telepet be
ható szemle alá vette. A fökonzul barát
ságos villásreggeli utáu, melylyel Zsolnay 
látogatóit megvendégelte, az erre követ
kező, Matlekovits államtitkár és családja 
tiszteletére adott banketten is részt vett, 
mely a kiállítás területén tartatott s mely 
bár rögtönzött volt, de igen sikerültnek 
mondható, amit senki sem csodálhat, ha 
tudjuk, hogy a bankettet Förster Béla 
reudezte. Jelen volt a banketten Matle
kovits államtitkár, kedves neje és leáuya 
Róza, Kardos Kaluiau főispán, Jeszenszky 
Ferencz alispán, Aidinger János polgár- 
mester, Nádosy Kálmán, Krasznay Mihály 
és kedvvs neje, Brázay Kálmán, Lechuer 
Gyula rendőrkapitány, Opris Péter pósta-

tehát az elöljáróság alelnökét és jegyzőjét j  g 8 távú daigazgató, Zsolnay Vilmos, Littke
I József, Rath Mátyás, Zsolnay György, 
j dr. Záray Károly, Forray Iván, Sipöcz 

István éN kedves neje, stb. stb. A lakó- 
I mán több fölköszöntö mondatott, igy Mat

lekovits Duckerts fökonzulra, Duckerts bár

kiknek a szövetkezeti ügy tauulmáuyo- 
zásán kivül az első pont alatt említett 
indítványok, s az egyéb iparos kérdések
ben a testület érdekeinek megvédése uie 
legeu meghagyatott.

Azt hiszem, hogy az előadottakból 
eléggé kitűnik az elüljáróság választásának 
indokoltsága s ink .bb nevetséges a múlt 
számban megjelcut czikk beküldőjének el
járása, ki illetékes informáltatás nélül Ítél 
az elöljáróság elöl járásáról s törekszik azt 
nevetségessé tenni.

Maradtam kiváló tisztelettel
Pécsett 1887 évi szeptember hó 2-án 

alázatos szolgája 
Hartl Ferencz 

i|>arte»tilleti elnök.

Különfélék.
— A kiállítás ünnepélyes bezárása

vasárnap, e hó 9-én délelőtt 11 órakor fog 
végbemenni. Ez alkalommal az igazgató- 
sági iroda előtt utolszor gyűl egybe a 
végrehajtó bizottság, melynek nevében 
Nádosy Kálmán elnök szól a főispánhoz, 
ki erre a kiállítást rövid szavakkal ünne
pélyesen bezárja. De ezen ünnepélyes 
aktus daczára a kiállítás vasárnap még 
egész napon át nyitva marad és délután, 
úgy este a katonazeuekar fog játszani. 
Ugyancsak szombatról vasárnapra Tolna- 
megyéből uagy számú veudégsereg jön 
ide, hogy a kiállítást, habár utolsó perei
ben is meglátogassa.

— Orgona-jubileum. Angster József or- 
gona-épitö szerdán ünnepelte századik 
orgonája elkészítésének jubileumát. Ez al 
kálómmal nagyszámú jóbarátot és ismerőst 
hivott a derék iparos vendégszerető házába. 
Ott voltak Tioll Ferencz praclátus, a pol
gármester, Fehér Antal zom bori apát, Károly 
Ignácz esperes-plébános, Sávéi Kálmán 
törvényszéki eluök, Lecbner Gyula rendőr 
kapitány, Majorossy Imre főjegyző, dr. 
Scbaurek Bódog, Salamon Jószef tanfel 
ügyelő, Rath Mátyás kamarai elnök, Strai 
cber József németbólyi, Schultz Imre német 
mároki plébánosók, Jilly Alajos tanácsnok, 
Hofl'mann Károly, Repich Vincze igazgató, 
Reberics Imre, Glatt szentszéki jegyző, a 
belvárosi és székesegyházi kápláuok, Vá 
rady, Haksch, Lenkei és Feiler birlapirók

töredezve, de magyar uyelvcu és később 
fraueziául Pécs városára és a jelenlevő 
hölgyekre, Kardos Kálmán Matlekovicsra, 
Rath Mátyás Duckcrtsre. A vig hangulat
ban eltölt lakoma után a fökonzul meg
szemlélte a kiállítást, azután a székesegy
házat és végül a Littke féle pinezét, ismét 
találkozva az államtitkát ral és kíséretével, 
kiknek a házigazda finom pezsgőket és 
borokat szolgáltatott föl. Az indulás ideje 
elérkezvén, fél 6 órakor bűcsut vett a fő- 
konzul pécsi barátaitól, kiknek száma je 
lentékeny és pedig még a múltból, mert 
2 év előtt már volt egyszer városunkban, 
megszemlélve ipartelepeinket. Bűcsubeszé- 
dében nagy elismeréssel szólt városunk 
tett előmeneteléről és kiállításunkról azt 
mnndá, hogy az legnagyobb dicséretét, 
sőt csodálkozását keltette föl. A magyar 
barát fökonzul legrokonszenvesebb jó ki- 
váuatainkat vitte magával brüsszeli útjára.

— Zichy bankett. Csütörtökön délben 
1 órakor Siskovits Tamás földbirtokos, 
mint Zichy Jenő gróf pécsi házigazdája 
a „Hajó“ vendéglőben a gróf tiszteletére 
ebédet adott, melyen Jeszenszky Ferencz 
alispán, Aidinger János kir. tanácsos pol
gármester s a város és megye főbb tiszt
viselőin kivül jelen voltak Miklós Gyula 
borászati kormánybiztos, Opris Péter 
pósta- és távirdaigazgató, Dragouescu 
Dömjén pénzügyigazgató, Nádosy Kálmán 
kiállítási elnök, Sávéi Kálmán törvény
széki elnök, Riemer sásdi járásbiró, dr. 
Záray Károly kiállítási titkár, dr. Hölbliog 
Viktor, Koch Fereucz bányabérlö, Salamon 
József kir. tanfelügyelő, Forray Iváu főszol
gabíró, Dezső Miklós borászati váudor-tanár 
s a helybeli birlapszerkesztök. A negyedik 
fogásnál Nádosy Kálmán emelt elsőnek 
poharat, éltetve gr. Zichy Jenőt, a ma
gyaripar terjesztőjét, ki soha sem szűnik 
meg buzdításával, jótanácsaival serkentem 
s útbaigazítani a magyar iparosokat Zichy 
Jenő hosszabb közöntöben az ipar fejlő 
dósét s az által az ország vagyonosodá 
sát, politikai s társadalmi erösbödését fej
tegette és a jelenlevőket buzdította arra,

hogy soha se szűnjenek meg az iparért 
minden erejüket latba vetni. Siskovita 
Tamás miut házigazda vendégeit éltette 
Miklós Gyula kormánybiztos ajánlva, Jbogy 
a baranyi borvidék megvédésére a megye 
8 a város kezet fogva működjenek közre, 
éltette a megye és a város első tisztvise
lőit, Jeszenszky alispánt és Aidinger pol
gármestert. Aidinger a házi gazdára, Sis
kovits Tamásra emelte poharát. Zichy 
Jenő gróf második toasztjában a pécsi 
iparosokat köszöntötte föl; Majorossy vá
rosi főjegyző, Miklós Gyula kormánybiztosra 
emelte poharát, ki aztán Nádosyt éltette, 
miut Baranyamegye Zichy Jenőjét. A rend
kívül kedélyes ebéd 4 órakor végződött, 
a mikor is a gróf a tovautazás előkészü
leteit megteendő már távozni volt kény
telen, mielőtt azonban a jelenvoltaktól 
meleg búcsút vett.

—  Perczel Miklós Pécs város kép
viselője a napokban érkezett városunkba. 
Beszámolóját azonban nem fogja megtar
tani, mert ez évben egyátalán egyebütt 
sem volt szokásos beszámolni, zavarosak 
s bizonytalanok lévén a potitikai viszonyok, 
nem alkalmas az idő rá, hogy határozott 
beszámolóval lehessen előallani.

— A honvédelmi miniszter kiállításun
kon. Szombaton d. u. a honvédelmi minisz
ter sürgönyt intézett a főispánhoz, Kardos 
Kálmánhoz, hogy vasárnap délben érkezvén 
Becsből Pécsre, kiállításunkat óhajtja meg
látogatni, de egyszersmind minden Unne 
pies zinezet elkerülése végett mint ma
gánember jön csak közénk. Az indóbáznál 
Kardos Kálmán főispán, Nádosy Kálmán, 
kiállítási eluök, Aidinger János, kir. ta
nácsos, polgármester, Lecbner Gyula rend
őrkapitány, Troli praelátus, a miniszter 
két fia, sógorai várták a vendéget. Katonai 
képviseletben Bcrnolák honvédezredes és 
Laky buszázredes fogadták a magas ven
déget, kinek, mihelyt ruganyos léptekkel 
polgári öltözetben elhagyta a kocsit, je
lentést tettek, mindjárt megbeszélve a 
másnap tartandó bonvédgyakorlatok pro- 
grammját is. Erre előlépett Kardos Kálmán 
főispán és üdvözölte a minisztert, ki saj
nálatának adott kifejezést, hogy hivatalos 
teendői akadályozták már a megnyitási 
ünnepélyünknél megjelenni. Erre még Ber- 
uolák ezredest kérte, hogy a sátortáborban 
minden teendő rendes mértékben folyjék 
és miatta semminemű előkészület ne tör
ténjék. A fogadtatás után a miniszter 
Biedermanu négyes fogatán a főispánnal 
oldaláu a kiállítási területre hajtatott, hol 
a katouazeuekar a Rákóczyval fogadta. 
Miutáu a Littke pavilonban megreggelizett, 
a tornacsarnok épületében kezdte a kör
járatot, melynél a főispán, Nádosy Kálmán 
eluök, Rath Károly kamarai elnök, dr. 
Záray Károly titkár és a vasútnál jelen
volt ezredesek kisérték a minisztert, ki 
élénk érdeklődést mutatott minden egyes 
kiállított tárgy iránt több kiállítót meg 
8zólitott. Délután 2 órakor Üszögbe haj
tatott a miniszter, hol a Biedermann csa
ládnál étkezett. Hétfőn reggel a honvéd 
csapatok fölött szemlét tartott.

— Zichy Jenő gróf a kiállításon. A 
nagy „ipargróf** a magyar ipar lelkes 
fejlesztője, szerdán délátáu érkezett váro
sunkba, hogy kiállításunkat megtekintse. 
A vasútról egyenesen a kiállítás területére 
hajtatott, a hol először is a Littke pavil- 
lonba ment, a hol rövid uzsonnát vett ma
gához 8 aztán dr. Záray Károly titkár 
kalauzolása mellett a kiállítást tekintette 
meg — kezdve a Iloflfmann-pavillonon s 
végig a félfedeles épületek alatt levő gép
kiállításon, a nagy iparcsarnokon 8 a bú
toriparon a 8zinkr*rben levő mezőgazdasági 
kiállításig, a melyet másnapra hagyott. 
Mindenütt régi ismerőseit látta a kiállítási 
iparosok között, kikre még az általa léte
sített székesfehérvári kiállítás alkalmából 
emlékezik s kiket szívélyesen üdvözölve, 
velük barátságos beszélgetésbe elegyedett. 
A kiállítás több részletét apróra a legkis- 
sebb részletegik vizsgálta meg s oly szak
értelemmel nyilatkozott egyetmásról, mintha 
csak maga is iparos mesterember volna. 
Másnap — csütörtökön — délelőtt a fölső 
kiállítást, a vártemplomot s az alsó kiál
lításban a mezőgazdasági csarnokot és a 
ruházati ipart tekintette meg; délben 
egy órakor pedig megjelent a Siskovits 
Tamás által az ö tiszteletére a r Hajów- 
bán rendezett ebéden, s még az uap 
délután a 6 órai vonattal elutazott.

— Uj törvényszéki bíró. A király 
Saágby Viucze pécsi kir. jásbirósági al- 
birót a pécsi kir. ‘törvényszékhez bíróvá 
nevezte ki.

— Matlekovics Sándor töldm. ipar- és 
kereskedelmi minisztériumi államtitkár, neje 
és leáuya kíséretében hétfőn délután ért 
Pellérdre, mint Brázay Kálmán vendége és 
keddeu reggel 10 órakor jelent meg a 
kiállítási területen, bol a végrehajtó bízott 
ság a főbejáratnál csaknem teljes számmal 
fogadta. Nádosy Kálmáu hosszabb beszé
det intézett az államtitkárhoz, ki a kiállítás 
fontosságát emelte ki, őszinte bírálatot 
óhajtott hallani a pécsi iparosok és keres
kedők, valamint gazdászok termőképessé
géről. Erre kezdődött a körjárat különböző 
pavillonokbau. Délben a főispánnál volt 
ebéden az államtitkár, este megjelent a 
jury tiszteletére rendezett banketten és 
tegnap szerdán megszemlélte a Zsolnay, 
Engl, Hofi'mann, Rupprecbt gyárat, bánya
telepet s a Littke-téle pezsgő-piuezét.

— Hymen. K l e t z á r Lajos pécsi 
törvény széki joggyakornok eljegyzte D é- 
v é n y i Gábris kisasszonyt, Dévényi Iván 
pécsvárosi főpénztárunk leányát.

— A mohácsi vész évfordulóját, augusz
tus bó 29-éu Mohácson az idéu is — mint 
minden évben — megölték ; csak az a 
sajnos a dologban, hogy e nagy ueveze.
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—  Az „Első pécsi munkás beteg- 
segélyzS egylet" által saját bázában (Ágos- 
ton-atcza 22. sz.) folyó évi szeptember 
8 án (KisasszoDy napján) saját alapja ja 
vára tánczmnlat8ágot rendez, egybekötve 
versenytekézóssel. A versenytekézésnél a 
nyereményt egy csinosan kidolgozott csu 
tora képezi, tele a legjobb pécsi borral. 
Belépti díj személyenként 25 kr. A zenét 
a helybéli polgári zenekar szolgáltatja. A 
kerti helyiség este lampionokkal Icbz fé
nyesen kivilágítva. Jó ételek- és italokkal 
szolgál mérsékelt áron az egyleti vendég
lős. Kezdete: délután 4 órakor. Kelemet 
len időjárás esetében vasárnap szept. 9-én 
tartatik meg.

— Kiállítók bankettje. A kiállítók ked 
den este tartották meg a Scholtz féle sör 
ház nagy termében kedélyes bankettjü
ket. Körülbelül 150 teríték volt. A vpcso 
rára megjelent Matlekovics Sándor állam
titkár is. Notabilitásaink közül ott voltak: 
Kardos Kálmán főispán, Aidinger János 
polgármester, Nádossy Kálmán, Brázay 
Kálmán. Ott voltak m ég: Majorossy Imre 
városi főjegyző, Zsolnay György kir 
ügyész, Kath Mátyás kamarai elnök, Littke 
József pezsgőgyáros és boruagykereskedő, 
Förster Béla, Fekete Mihály tiszti fő
ügyész, Jiliy Alajos tanácsnok, Lechuer 
Gyula rendőrkapitány, Cs. Schapringer 
Joachim, Blum Gyula, az államépitészeti 
hivatal főnöke, dr. Záray Károly, dr. 
Daempf Sándor, stb. stb., iparosaink szine 
java a kiállítók nagy sokaságával. Az első 
pohár köszöntőt Kardos Kálmán főispán 
mondotta, éltetve Matlekovicsot, mint a ki

ipar és kereskedelem érdekeit nem 
hangzatos szavakkal emlegeti, hanem tet
tekkel szolgálja. Közvetlen utána Kath 
Mátyás kamarai elnök emelte poharát 
Matlekovicsra. Matlekovics viszonzásul él- 
tgtte a magyar ipart és kereskedelmet s 
éltette a kiállításra megjelent iparosokat. 
Nádossy Kálmán a munkás gazdák- és 
iparosokra ürített poharat. Dr. Záray Ká
roly a mezőgazdákat köszöntötte föl. Förs
ter Béla Kardos Káluiáut, Nádossyt és 
Aidingert éltette, Tauszig Zsigmond a pécsi 
sajtót, Feiler Mihály Nádossit, kívánva,

Hirdetések. 
Egy boíthelyisóg

é l é n k  f o r g a l m ú  h e l y e n ,  
hozzátartozókkal, u. m.

szoba, konyha, padlás, piacze- 
helyisóg* <»-» 

november hó 1-étől bérbe kiadó. 
PelsS-TáBhát-atcii 18. u .  sartkhii.

SERTÉSPOR
a leghath atósabb szer és biztos 
segély a sertés étvágyhiányánál,
mely eddig m ég m inden k ísérletnél 
hebizonyult. M iért is aján lom  a  gazda
közönségnek a beteg á lla tok  m egkísér

lésére.
Á ra : 1 k ilónak (50 darab  sertés vagy 

100 darab  m alacznak) 2  ffrt. 
Á ra : 1 csom agnak (1 db. sertésnek)

10 kr. (5-i>

kapható: Lili János füszerkereskedésében
P É C S E T T .

9 8 9 _  
rég r 188». '*

Árverési hirdetmény.
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 188!. 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a pécsi kir. jbiróság 
f. é. 8811,9158. és 10857. számú végzése 
által Hirschfeld S., Deutsch Ádáui és Fillér 
Mátyás végrehajtatók javára Schvarcz Pé
ter somogyi lakos ellen 87 frt 90 k r, 57 
frt 80 kr. és 525 frt 76 kr. töke s já  u- 
lékai erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 476 

hogy sok ily derék polgárt adjon az isten fr( jg fc,ra becsült bátor, bor és tehenek- 
hazánknak. Dr. Daempf Sándor igen szép bői álló ingóságok nyilvános árverésen
pohár-köszöntőt mondott a jó egyetértésre. 
Aidinger János polgármester pohárköszön- 
tőjében a pécsi polgárokat éltette, a má
sodikban Kardos Ká|mánt. Volt még toaszt 
de annyi, begy kiállítást is lehtett volna 
belőlük rendezni. Minden volt csak étel 
és pezsgő nem volt elég. Sokan éhen ma
radtak, még többen a pezsgőnek sziuét 
sem látták. Egyébkéut kedélyhaugulat 
dolgában nem volt hiány; többen hajualig 
mulattak.

Irodalom.

te8ségü nap kegyelete mindinkább keve 
sebbeknek marad meg emlékében, s az e 
napon tartani szokott istentiszteleten, 
csatasik közelében épült kálvária templom
ban mind kevesebben és kevesebben je 
lennek mog. Három egyházi beszéd is volt; 
a horvát s a német ajknak számára, mig 
a föistentisztelet a magyarok számára volt 
föntartva. Ezen Beck Lajos szónokolt, mely 
hazafias tartamánál fogva oly nagy hatást 
keltett, hogy — a mi pedig egyházi be 
szédeknél nem szokásos — a jelenvoltak 
megéljenezték. Az iparos olvasókör társas 
vacsorával ülte meg a mohácsi csata év 
fordulóját.

— A pécs baranyai kertész-egylet gyü- 
möicsészeti értekezlete. Szeptember 2 án a 
pécs baranyai kertész-egylet gyümölcsé- 
szeti értekezletet tartott, hol a sokféle 
Uuuepélyesség daczára igen szép számmal 
jelentek meg az érdeklődők. Nádosy elnök 
felszólítására Dezső Miklós a „Pécs-bara
nya kertész-egyletről" értekezett. Előadói 
felemlíti, hog/ csak oly szakegyletet vél 
életrevalónak, melynek tényleg területe van 
az illető téri lény kultiválásához, és ezt 
most a jelenlevő elnöknek, Egry József 
urnák köszöni éti, ki a kertet az egylet 
tulajdonává tette ez évben; a telep nélküli 
szukegyletek zöld asztal melletti theoriák.
Az egylet ma méltau örülhet kertjének, 
mely kerített helyiség s melyeu kertész- 
lakas vau, de legfökép több száz 25—30 
éves anyafa vau a telepen, melyek na
gyobb része igen nemes gyümölcs, a miről

jó körtetermés lévén — az idén győ
ződhettek meg. Kolozsvárról Szentgyörgyi 
veteráu pomologus is tetemesen előmozdí
totta a fajok meghatározását, melyek a 
Dezső által már 4 év előtt felvett törzs- 
küuyvbeu is jó részben megvannak, igy 
25—30 évi tapasztalatra bukkaut az egy 
let, most tudhatja hiteles ojtvanyait és ojtó 
gályáit ajánlani, melyek akklimatizáltak, 
nálunk jó termők, tehát kipróbált fajok.
Végül kérte a jelenlevőket, hogy most 
már, miután 4000 alany is áll rendelkezé
sére és benemesitésre — terjeszszék az 
egylet ily haladását, hogy többen köny 
nyebben viselhessék a kitartó munkát 
igénylő gyümölcsószet terheit. Ezutáu Lieb- 
bald Béni tartott szakfelolvasát, melyben 
éles krittkával nyúl a gyümölesészet hátra 
maradottságának okai közé; (elolvasása 
általános tetszéssel fogadtatott. Délután 
Dezső Miklós és Sziebert Nándor kalauzo
lása mellett a kertész-egylet kertjét, a 
szölőtelepet, Nowotarszky A. és fia kerté
szetét, végül Fekete Mihály jeles franczia 
baraczk telepét tekintette meg Baranyai 
István kiküldött, mindenütt teljes megelé
gedéssel s uagy érdeklődéssel kérdezős
ködve. Feltűnt a kertész-egylet kertjének 
nagy és szépen fejlett körte- és cseresznye- 
gyűjteménye, úgy a kísérleti szőlötelep 
czélszerüségét igen helyeselte, bámulva tá
vozott a Fekete Mihály óriási és finom 
franczia báraczkjai közül, bol rögtönzött 
gyümölcs-kóstolás is tartatott.

— A távírda forgalma a kiállítás alatt.
Hogy a kincstárnak a távírda révén mily 
szép jövedelmet hozott a kiállítás, azt a 
következő számadások mutatják. A kiállí
tás tartama alatt föladatott Pécsről 2611 
távirat, érkezett Pécsre 3339 távirat, á t
menő távirat volt 2136; összesen tehát 
8086 darab volt a táviratforgalom. E sür
gönyök átvételére és továbbítására négy 
táviróti8zt folytonosan, megszakítás nélkül 
állott rendelkezésre, kik a uagy forgalom 
daczára minden egyes táviratot fönakadás 
nélkül továbbítottak vagy vettek át s jut
tatták az itteni czimekhez. Tudtunkkal 
csak őfelsége a király ittléte alatt volt 
ilyen forgalma a mi taviróhivatalunknuk.

— A pécsi athletikai klub őszi nyílt 
versenyét miitt vasárnap tartotta a tett vei 
fönsikon. Daczára a kedvezőtlen időjárás
nak, kis számú ngyao, de díszes közön
ség nézte athletaiuk gyakorlatait. A ver
seny annyival is inkább érdekesnek ígér 
kezelt, mert a szabadkai athléták is be
jelentették részvételüket, azonban utolsó 
nap megjelenésüket visszavonták, a mi 
közvetlenül a verseny előtt a közönség
nek tudomására hozatott. A verseny a 
következő eredméoyuyel végződött. 1. Iáik 
verseny. Táv. 300 méter. Neveztek : Keeh 
György, Kellauer Gábor, Egry Dezső,
Külley Pál, kik n. e. sorrendben érkez
tek be. D ij: bronz érem az elsőnek. 2- 
Magas ugrás. Kezd. 140 cmétcrnél. Neve. 
zett: Kellauer Gábor és Ott Béla. Győz
tes Ott Béla, ki 165 cm. magasságot 
ugrott á t ; egyleti ezüst érmet nyert. 3.
Gátverseny. Táv. 200 m. — 4. gáttal.
Dij: elsőnek egyl. ezüstérem, második
nak bronz érem. Jelentkezők : Dr. Egry 
Béla, Egry Dezső s Kellauer Gábor, kik 
u. e. sorrendben értek is be. 4. Súlydobás 
magasba. Dij : bronz-érem az elsőnek 
Jelentkezők : Kellauer Gábor, Köuig Fe- 
rencz és Ott Béla. Győztes Ott Béla, ki 
a 12 kg. vasgolyót '2.m. magasságra ve
tette föL 5. Ezután következett a verseny 
legérdesebb pontja, s kardvívás, melynél 
a győztes díjnál a pécsi hölgyek által 
fölajánlott aranynyal-ezüsttel díszített üveg
kancsó tűzetett ki. Jelentketek: Liszkay 
Bálint és dr. Egry Béia. Győztes Liszkay 
Báliut lett. 6. Hülyémé lés. D ij: bronezéretn 
Jelentkeztek : Ott Béla és Liszkay Bálint 
Az 50 kilós sülyt a/, előbbi négyszer, 
utóbbi 9-szer emelte feje fölé. 7. Utolsó 
pontja volt a versenynek a vigasz-verseny, 
melyben Külley Pál és Egry Dezső vet
tek részt. A 200 méteres pályát Egry
Dezső futotta be elsőnek, dija bronzérem aryr-rcmimry . . . .
volt. A verseny este hat órakor ért véget, Pécsett, ngos o Z L Ir  K 11Z kanonok és tdkorm ányzó ú r lakásán  r e g g e l i  1 0  
a szünet alatt a katonazenekar játszott, j ó r a k o r  1889. ja n u á r  1-től 3  év re  bérbeadatnak , zárt a ján la tok  is elfogad 
Este a casino nyári helyiségében tán ez- . ta tnak .
estély következett, mely a szakadó eső Pécs, 1888. alig. 23.
daczára kitünöcu sikerült és csak a késő ' A J  1 • x *  z. -
éjjeli órákban ért véget. | (3— 1) U r& U & lIIll tl8Z t»50^,•

Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában.

=  A gyakorlati kereskedelmi tudományok 42.
füzete a következő tartalommal jelen t m eg : az 
első ív hozza az Általános üzleti könyvitel 42. 
ivét, melyben különböző üzleti tervek vannak és 
ezzel a könyvvitel befejezéséhez közéig. A m áso
dik iv a kereskedelmi isme folytatását közli, mig 
melléklapjai „A kereskedelmi és pénzügyi szemle" 
és a „Kereskedelmi és pénzügyi szaktanfolyam* 
a rendes gazdag tartalommal birnak. melyekből 
fölemlítjük a kamatláb vázlatos története (dr Csá
szár Károly), az áruk vegyészeti (Mókus Károly) 
czimü czikkeket s a mérlegéit álatokat, kereske
delmi levelezés, keresk. számtan stb. rendes rova
tokat. — A gazdag tartalm ú és kiváló értékű 
szaklapot, mely Budapesten (Albrecht út) Zachár 
Gyula tanár szerkesztésében jeleu  meg, melegen 
ajánljuk olvasóink szives figyelmébe.

== A legjobb bará t egy jó  tauácsadó s ilyet 
csekély 6 írtért minden háziasszony szerezhet 
magának, ha m egrendeli a „M agyar H áziasszony- 
czimü háztartási, gazdasági és szépirodalmi heti
lapot, mely a konyhában és a m unkaterem ben, a 
kertben és a gazdaságban, a gyermek éa a beteg
szobában egyaránt hű, gondos és megbízható 
tauácsadó. „Munka után-  czimü szépirodalmi m el
lékletében a  szórakozásról sem feledkezik meg 
s a lap olvasóinak évről-évre növekedő száma 
legjobban bizony.tja, mily derekasau felel meg a 
„M agyar Háziasszony- aa eléje tűzött feladatnak. 
A „M agyar háziasszony" előfizetési ára egész évre 
6 frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 5'* kr. s a 
kiadó hivatal (Budapesten, nagykoroua.utcza 20. 
sz.) melyhez az előfizetések legczélszerübben 
postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek 
ingyen és bérmentve szolgál m utatvány-számokkal.

=  1888-iki XXIII. T örvényczikk: A cznkor- 
adóról. Az eddigi, a k incstárra nézve káros rend
szeren akar ezen törvény segíteni s azért mind az 
1*88. évi 47. módosító törvényczikk mind az 
1878-ban hozott ezukoradó törvény a jelen  tör
vénynyel ismét m ódosítást szenved. Első sorban 
term észetesen a répaczukor-tennelőket érdekli te 
hát, de nélkülözhetetlen a nagykereskedők s vi
szont elárusítóknak is. A nagy közönségnek pedig 
m int fogyasztónak épen úgy szükséges ezen tö r
vényt ismerni, mint az előbbieknek. Megjelent és 
kapható Lampel R óbert (Wodian> r  F . és Fiai) cs. 
és kir. udvari könyvkereskedésében Budapesten, 
Andrássy-ut 21. sz. Á ra 30 kr.

i T - A - C r S r  F B B E 1 T C Z
laptulajdonos.

KIS JÓZSEF, VÁRADY KERESI/,
lapvezér. felelős szerkesztő.

ngóságok nyilvános
eladatnak.

Mely árverésnek a 10275/1888. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a hely 
színén, vagyis Som ogybán, a lperes laka  
sán leendő eszközlésére 1888. évi szep
tem ber lió 13 ik nap ján ak  d. u. 2 ó rá ja  
batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat- 
uak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsárou 
alul is eladatui fognak.

Az elárverezendő iugóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. § á-ban meg
állapított feltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt Pécsett, 1888. évi szept. hó 3 án.

Kremmer Ferencz,
kir. bir. végrehajtó.

9078
tkv. 1888. “ •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék, mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bárá
ny amegye gyáiupénztára végrehajtat nak 
Schuell András úgyis mint k. k. Scbnell 
Anna és Gertrud gyámja véméndi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 297 frt tőke
követelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsi kir. törvényszék (a pécs 
váradi kir. járásbíróság) területén levő, 
Véméndeu fekvő, a véméndi 259. sz tjk- 
beu felvett 33. sz. házra, ehez tartozzó 
belsőségre 6/» telekre 3346 frt becsárban 
az árverést ezenuel megállapított kikiál 
tási árban clreudelte és bogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1888- évi ok tóber 
hó 2-ik nap ján  d. e. 10 ó ra k o r Vém énd 
község házáuál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsáráoak 10*/,-át, vagyis 334 frt 
60 krt készpénzben, vagy az 1881: LX. t. ez. 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november bó 1-én 3333. sz a. 
kelt igazságUgymiuiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881: 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat 
pénznek a bíróságnál időleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

Kelt Pécsett, 1888. évi junins hó 2-ik 
napján. A pécsi kir. tövényszék mint telek- 

1 könyvi hatóság.
Lukrits István,

l-ir. törvaz. b.

Hirdetmény.
A pécsi káptalani uradalmi korcsmák: 

Dráva-Keresztur, Bogdása, Kemse, Piskó, Lúzsok, Vejti 
községben, az utóbbinál a rév-csárda, révátjárási jog és 

halászattal,
bakonya! és hetvehelyl korcsmákto v á b b á :

csárdák
és cserkút-deréki

f. é v i  s z e p t e m b e r  2 2 - é n

H i r d e t m é n y .
MáROCB község elöljárósága részéröl ezennel közhiné tétetik, miszerint 

Máeocs község a tulajdonát képező (egyesitett uradalmi és községi) italmérési 
és vásári jogát 1889. évi január 1-től számított 3 évi időtartamra nyilvános 
árverés utján 3 évre és részletezve folyó évi szeptember hó 23-án és szükség 
esetén szeptember hó 80-án délután 2  órakor a városháza helyiségeiben -  
a jegyzői irodában betekinthető — árverési feltételek mellett haszonbérbe adja.

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási árnak megfelelő 107.
bánatpénzzel magukat ellátni. . . . . . .

Netáni Írásbeli zárt ajánlatok az összes ítalmérési jogra nézve az árve
rés foganatba vételéig a község birájánál benyújtandók, ezen ajánlatokhoz 
szintén 107. bánatpénz csatolandó és^enne megjegyzendő, hogy ajánlatot tevő 
az árverési feltételeket ismeri.

Mágocs, 1888. évi augusztus hó 31-én.
Az elUljáróság.

E ltö rt és rosszjárásu

ó r s i k  p o n t o s a n

5  és legjutányosabb áron ^  Műhelye:

5 év Írásbeli jö tá llá ssa l K ir á ly -( ío )-u tc z a  38. g
jav ítta tn a k  B

~ N agy ra k tá r  p >

I III \  \l 1 M) a r a n y  é s  szO st  ESS

zsebórákból,5
Binga, iroda, konyha £«•

-  B
ébresztőórák §

■

ó r á s

és aranyművesnél.

Raktárüzlet:
P é c s e t t ,

K i rály-(fö)-utcza
a H attyú-épületben.

gyáriárak szerint B  
B  
Badatnak el.

Dús választék mindennemű ékszerek arany és ezllst arukból. ~ V C  j§
Órásoknak nagy raktárt tartok mindenféle órarészekből, g

A siklósi uradalom hoz tartozó

nagyliarsányi puszta
1889. évi január 1-töl számítandó 6 vagy 12 évre bérbeadó,

Területe 912 (1200 □ öles) hold; évi haszonbér 6500 frt. <3-i)

B ővebb értesítés t n y e rh e tn i L Ö S c h  János  uradalm i szám tartóná l a  siklósi 
várban , vasárnap i, szerdai vagy pénteki napon a  délelőtti ó rákban.

n  h e z s ő

a k a p t á l
(P é c s e it ,  M á r ia -u tc z a  Á. sz.) 

i ii 1 k o r c s m a  F ö l ö t t  j o b b r a

téglagyár tulajdonosa és cserepes
elvállal mindenféle cserepes munkákat és javításokat 3 vagy 6 évi szerződés 
m elle tt, valamint uj te tő z e te k  b e fö d é s é t ' • B  ezy  évi jótállás mellett 

Szállít él árul téglát, centit letett, oltiit neszei és homokot a legméltányosabban szabó t áron.
Bér- és fu va rko csik

m iudeukor a l e g j u t á n y o a a b b a n  kaphatók.

0 C  A k ö zö n sé g  k é n y e lm é re  te le fo n -ö s s z e k ö tte té s
a házzal és a téglagyárral.

m i i

Malomtulajdonosok figyelmébe!
L egújabb szerk eze tű  és szabadalm azott

( P r o t f r e s i w 4 49 9 J

gabnakoptató
gépünk

a pécsi kiállításon
megtekinthető,

a  m ire a  t. ez. m olná

ro k a t és m alom tu la j

donosokat ezennel tisz

te le tte ljesen  m eghív juk

Wömei T .  és társa Budapest,
n ialo inép itészet, g épgyár és vasöntöde.

T T T T

The Neuchatel Asphalte Company Limited
kixárólagos engedményese a Vsl de T ra re rs  asphalte  bányáknak H elréciiában

részvénytőke 1 , 0 0 0 , 0 0 0  font  S ter l in g
Főszékhely: L on d on .

Fióktelep: Budapest, V., Ferencz József-tér 6. sz.
elvállal mindennemű asphalte-muukákat, nevezetesen : koem iutak, já rd ák , 
u d v a ro k , k a p u a lja k , is tá lló k , k o n y h á k  stb. beburkolását és különösen

nedves falak kiszárítását
O  jutányos árak és kedvező fizetési feltételek mellett, melyeknek köszöni, hogy a 
O  nevezetesebb magyar vidéki városokban eddig majdnem kizárólag minden, 
N  1887. végéig összesen 90,000 Q m éterre  rugó munkát készített, Budapesten 
Q  235,000 □  m étert és az egész világon közel 7 m illió  [jj-métert.

0  M T  Felvilágosításokkal árjegyzékekkel szívesen szolgálunk. " W
X Az igazgatóság.
■ooo<


