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fi. utóda Honiján l.f 0fc utoa), Hochreln József es fial (Széchenyi-tAr), Bőhm Manó (fő-ateza) papír- és könyvkereskedésoibrn.

A fü ggetlen ség i és á8-as párt
Kossuthnál.

Hétfőn, Kossuth születése napján, járt 
ott Turinban a függetlenségi párt küldött
sége, hogy megvigye a 90 éves honta
lannak a függetlenségi és 48 as párt üd
vözletét.

Thaly Kálmán, a küldöttség veze
tője a párt albumát a következő beszéd
del nyújtotta át :

, Beszéddel nem jöttünk, szivünk egész 
melegét hozzuk s örvendünk, hogy meg
értük e történelmileg nevezetes és nagy 
napot. Mint pártunk küldöttei honfiúi tisz
teletünket, tántorithatlan ragaszkodásunkat 
fejezzük ki. Történelmi nevezetességű e 
nap, az ezredévvel legdicsósebben esik
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össze. Árpád nagy államalkotó volt haj-
r

dankorban, Árpád nagy munkájának méltó 
zárköve Kossuth neve, te nemzetünknek 
világra szóló dicsősége. A mit a múltban
Árpád megszerzett, ezt a magyarok iste
nének intéző keze akarta úgy, hogy Ár
pád nemzetének szerzett hazáját Kossuth 
visszaszerezte ismét a magyar nemzetnek. 
Azon kezekkel, melyekkel dicső elődünk
nek, Rákóczi Ferencznek tetemeit emel
tem ki sírjából, adom át a függetlenségi 
párt albumát, mint hódolatunk változhat- 
lan, törhetlen ragaszkodásunk szimbólu
mát.*

Könyezett e jelenetnél mindenki, K o s 
s ut h  is meghatva volt, midőn imigy vá
laszolt :

,Higyjék el, szegény személyemet 
illetőleg kitüntetésnek tartom e napot, | 
de nem örömnapnak. Azon emlékek,

melyekkel nevem összekötve van, nem 
vesznek el, mint a rózsa szirmai, de hagy
tak maguk után maradandó nyomokat. 
Ez azonban nem eredm<*iy, ka. a kor 
szükségét látja, szül olyan férfiakat, kik
nek érzelmeiben a nemzet saját érzel
meit kifejezve találja. Vegyék ki a leg
nagyobb ember háta mögül a támaszt, 
akkor megsemmisül az, megsemmisül 
az a nyilvános életben. Közvéleménny ez 
a támasz ! Reám ruházott dicsőségek 
összefonják, márczius 15-ikét nem én 
teremtettem, csak exponensévé lettem 
a nemzet akaratának. Miután pártja ne
vében üdvözölt, kijelentem : köztünk ür 
van, én egész vagyok, önök kettémet
szettek, de önöknek nemes hivatásuk 
van : a nemzeti élet fejlesztése, s ez nem 
más, mint elfogagni mindent, a mi előre, 
semmit, a mi hátra megy. A nemzet ébre
désben van. És édes istenem ! hova fej
lődnék ha ez nem volna ? Önök részé
ről hiba, hogy a mostani haladást vé
gezetnek tekintik, mert a magyar ál
lam eszméjének erősítése furcsa jelszó 
akkor, ha az állameszmét feladták. Tu
dom, falnak fejjel menni nem szabad. 
Hogy a mostani tüntetés mivé fejlődik, 
nem tudom, de az irás mondja: kicsiny 
mustármag kikelt terebélyes fává nőtt, 
az ég madarai fészkét raktak, ébredés 
jele a mostani tüntetés. Az ébredésből 
nemzeti akarat fejlődhetik, érzem becsét 
szivessegüknek, kérem teremtsenek aka
ratot, nemzetben, ne adják fel a czélt, 
mert ez nagy baj lenne, ha fel nem 
adják czélt, a mustármag talán meg
nőhet, lehet rajta fészek. Természetes,

ezt nem érem meg, de figyelmeztetem 
önöket, hogy jövőnek múltban a csirá
ja, ezért meg ne szűnjenek tisztelni a már
tírok emlékét, azok adtak nedvet a föld
nek, melybe a lüggetlenség eszméi el 
vannak hintve, mely eszmék nélkül az 
emberek semmik. A múlt eszméjéből 
meritett lelkesedés önöknek is meghozza 
talán azt, mi minden nemzetnek kell, 
hogy valóban nemzet lehessen.*

A beszéd után Kossuth sokáig tár
salgóit a küldöttekkei. Másnap —  kedden 
—  Kossuth ebédet adott a küldöttek tisz
teletére. A pezsgőnél |usth Gyula, az 
országos függetlenségi és 48-as párt al- 
elnöke köszöntötte föl az öreget, mire 
Kossuth következőleg válaszolt :

, Fogadják köszönetemet jó  indula
tukért. Jó kivánataikból hagyják ki az 
embert, mert az emberek keveset nyom
nak a nemzetek életében. Egy nemzet
nél legelső az önbizalom, amely nemzet 
nem bir önbizalommal, annak pusztulnia 
kell ; de amely nemzet át van hatva az 
önbizalomtól, annak jövője biztosítva van, 
ha lesujtatik is, fölemelkedik, mint egy 
ó-világi Anteus, j mely erőt merit az anya
földből. Amely nemzetben erős az ön
bizalom, abban bízni lehet, hogy önmagát 
nem fogja áruba bocsátani az oppor- 
tunitás vásárán. Ilyen nemzet előtt még 
a fátum is meghajlik. Porszemnek tekin
tem magamat, ki említésre sem méltó, 
de volt idő, midőn a hazafiui kötelesség- 
érzet óramutatójává tett nemzetem, óra
mutatójává, mely nem csinálja, de jelzi 
az időt. Én is rámutattam, hogy eljött 
az idő. Ma e karokat emelem istenem-

A „Pécsi Figyelő11 tárczája.

„ H u l l ó  l e v é l . * 4
— Várady Ferencznek. —

Tegnap a „Hulló levelekéből 
Én hozzám ifi betévedt egy,
A sok hervadó levél között.
Ha véle több van, egy : nem egy.

Épp* Íróasztalomra fújta 
Az őszi szellő egyenest, 
így aztán könnyen íelismerhetém 
Enyéim közt az idegent.

De hát különbség íh van köztük, 
Színe még tiszta, nem fakult,
Formája ép . . . nincs egy napja tán 
Hogy fája lombjáról lehullt .

Ölemre vettem s kikérdezéin,
Oly édesen panaszkodott ;
Meglátszék rajta, hogy ez útja 
( sak első fáradalma volt.

Említe bút én keservet is, 
Viharról is regélt nekem,

De mindezt olyan könnyű hangon,
Hogy úgy mondjam: negédesen.

Majd csalódásról panaszkodék 
8 oly híven íesté bánatát.
Hogy már-már elbivém ueki 
Mindezt, hogy maga élte át.

Ó is hivé, hogy véle törtéüt,
És fájó könyekre fakadt,
De a reménynek színe rajta,
A fényes zöld — az megmaradt.

8 a hogy egy bokrétába tettem,
Kedélye hamar felvidult,
Egy kedves pirosló virágra 
Csókért epedve ráborult.

A bokréta levélkéi közt 
Már alighogy felismerőm,
Restellni látszék nagy keservét,
Mert már mosolygott a remény.

S hol még remény van, vágy is él ott,
Nem tört a s z í v , a mely sznret . .  .
Te legkorábban felejted el 
Ezt a pár „Hulló levelet- !

Bolgár Kalman.

A i  utolsó szüret.
— A tellcggytljtö hatalmas Jupiter konven- 

cziós patkómíivesze bi I iu csel j en meg Rachus, te 
vén sibeder !

Ilyféle szidalmak hagyták el káromló aj
kaim sövényét, amiut megálltam a még néhány 
év előtt is impozáns begyoldalon, mely. t borbau 
való gazdagsága miatt „Aranyhegyinek hittak. 
A neve megmaradt, de jelentése más. Vézna 
knkoriczaszárak borítják az egykor zöldülö, ősz 
felé kékültí halmot; kuriózumképeu lézeng még 
itt-ott egy szölőtő, mintha csak parodizálni akarná 
a letűnt boldog időket. Mert fUrtöt hiába kere
sünk. Erről a reményről le is mondtam, mikor 
egyszerre a társasagunktól elmaradt házi kisasz- 

8zony csengő hangját hallom :
— Ide, ide urak, hölgyek, jöjjenek ! No, 

hamar, — segitség ! !
Megijedtem szörnyen, de nem is ok nélkül, 

mert négy holdnyi óriási kukoriczaföldön sok 
kellemetlenség érheti a férfit is, hát még a höl
gyet . .  .

Rohantam lefelé, mialatt fölizgatott képze
letem a legfurcsább képeket idézte föl. Láttam 
a szőke angyalt, amint a lekete földön unatkozó
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hez, e karokat, melyekkel hajdan az 
időt mutattam és kérem, hogy Árpád 
nemzetét erősítse meg önbizalmában.*

D örgő éljen, leirhatlan lelkesedés kö
vette Kossuth e fölköszöntőjét.

Meszlényi röviden Kossuth Ferenczet 
köszöntötte föl, mire ez könyes szemekkel 
igy szólt: , Egyelőre nem mondhatok egye
bet, mint hogy üdvözlöm azokat, a kik ott
hon vannak!* Ezután még Uray Imre és 
Thaly Kálmán szóltak, majd Kossuth be
szélt hosszasan, a függetlenségi pártot és 
az egész nemzetet érdeklő nagyjelentőségű 
nyilatkozatokat téve.

K árolyi István gr. Kossuthért.
A Kossuth ünnepeket megroutani igyekvő 

kormány megérdemelt arczulütést volt kénytelen 
eltűrni Kossuth születése napján, s ez az ütés 
annál is inkább súlyos, mert a saját pártjához 
számitolt egyéntől jött, s mert hozza még olyan
tól, aki függetlenségével fölöttük állvan, ueái 
még vissza se adhatják. K a r o l y i  István gróf, 
ki nagyon őszintén szokott beszélni, s ki uemrég 
az uradalmához tartozó papságnak is nagyon is 
nyiltan megmondta a mondám válóját, a nagy- 
karolyi Kossuth-üuuepélyen mondott beszédében 
értésére adta a szolgalelkü kormánynak, hogy 
miként vélekedjék Kossuthról, s hogy miként 
keli a Kossuth iránti kegyeletet egyesíteni a 
király iránti hűséggel.

K a r o l y i  István gr. beszéde — kivonat
ban — a következőket tartalmazza :

A szónok azt hiszi, hogy nehéz és sokak 
szerint tálán kényes föladatra is vállalkozott, 
midőn elmondandó szavában egyesíteni akarja 
a haza nagy fiával, a szellemi óriással, Kos 
suth Lajossal szemben erzett halat és tiszteletet 
a nemzet koronás királya iránti hűséggel és 
ragaszkodással. A magyar nemzet e két alakja 
oly magasan áll minden houpolgár szeme előtt, 
hogy az egyik irauti kegyeletünk és lelkesedé
sünk nem cshetik soha a királyhoz való hüsé- 
güuk rovásai a. Nem politikai esnem pártünuep- 
hez gyűltek össze, hanem a kegyelet Uuuepéhez, 
a mely kegyelettel minden magyar ember, a ki 
még tisztelui tud polgarérdemet, Kossuthnak a 
mai napon adózik. Kileuczveu év nagy idő és 
végtelen hosszú és kínos aunak, a ki az idő 
felét szivében, lelkébeu megtörve élte at. Felét 
a hazabau, küzdve, (áradozva, tálán túlmerész 
remények teljesülésében bízva, de a másik felét 
mint bujdosó száműzött, mint hontalan. Elveszí
tett mindent, hazáját, nemzetét, rcméuyét a jö
vőben, csak két fiat hagyta meg a sors, hogy 
a száműzött könyeit két másik hontalau feltő- 
rülje. Kossuth Lajos is magasztos fogalom a 
nemzet lelkében, mint I s t e n ,  II a z a, K i 
r á l y .  Kossuth ujjaalkotta az alapzatot, a me
lyen alkotmányunk és joguuk biztosítékai vau

nak elhelyezve ; fölszabadította a jobbágyságot, 
szabad polgárra alakítva át a rabszolgát ; öntu
datra ébresztette az álomkóros nemzetet Kos
suth megváltója akart lenui nemzetének, de a 
végzet másképp r<*ndelé. Ma már csak eszmény
képét siratja. 1867 ig még rcmeuykedett, kísér
leteket tett, d e m i ó t a  a u e m z o t  k i b é 
k ü l t  k i r á l y á v a l  é s  l é t r e j ö t t  a 
b é k e ,  K o s s u t h  L a j o s  n e m  é r i n 
t e t t e  a z t  s o h a .  Kossut nem jön haza, mert 
nagy volt, mint honpolgár, nagy mint száműzött, 
és majd mint halott is nagy akar maradni. Ha 
átlépné a magyar határt és megjelenésével meg* 
kisérlené a lehetetlent : — lehullana magaslatá
ról. Kossuth ma 90 éves, adja a Mindenható, 
hogy még sokáig büszkesége legyen a magyar 
nemzetnek. De ha egy napon öt is elszólitaua 
a halai és az uj nemzedék tiai megláthatnák 
öt a túlvilágon, nem gyűlöletet és átkot olvas
nának le arczáró!, hanem azt a kívánságot :
Áld meg Isten a magyart, a hazat és a királyt ! 
A szónok Kossuthra emeli poharat, a kit a 
Mindenható áldjon meg az egyetlennel, a mi e 
földön a boldogság érzetét juttatja szivébe : 
amaz öntudatot, hogy a melyik magyar hazáját 
igazáu szereti, az Kossuth érdemeit és nagy 
nevét soha feledni nem fogja.

Fölhívás előfizetésre.
Kérjük t. előfizetőinket, miszerint az 

előfizetéseiket minél előbb megújítani szí
veskedjenek.

Vidéki előfizetőink részére lapunkhoz 
póstautalványt mellékeltünk.

Egyúttal fölszólítjuk hátralékosain
kat, miszerint az amúgy is csekély elő
fizetési dijat pontosan küldjék he, mert 
a lap fenntartása nagy költséggel jár.

Lapunk előfizetési ára a , Veréb Jankó“
i n g y e n  melléklettel

negyed évre . . 1 frt 50 kr.
egy hóra . . . .  50 kr.

Hazafiui tisztelettelA „Pécsi Figyelő*
(„Pécsi Hírlap'4)

kiadóhivatala.

-  (Kossuth P écs város díszpol
gára.) Vasárnap délelőtt 10 órakor polpárok 
értekezlete lesz —  p á r t k ü l ö u b s é g  né l kül  
— a Hattyu-bau, ahol a Kossuth Lajosnak Pécs 
díszpolgárává leendő megválasztása s eunek 
módja felöl tanácskoznak. A megállapodást az 
tau indítvány alakjában a legközelebbi városi

közgyűlés elé terjesztik, (mely okt. 13-au vagy 
20-án lesz), hogy t. i. a város válaszsza meg 
Kossutbtot díszpolgárrá, a Király utcza folytatá
sát képező íöutczát pedig nevezze Kossuth-ut- 
czáuak. Az indítványt —  reméljük — vita nélkül 
fogja elfogadui a varos közgyűlése, s ekkor a 
polgárok baukettet rendeznek Kossuth tiszte
letére.

— (K ossuth ünnep a vidéken.)
Nemcsak varosuuáüau ünnepelte az itjuság nagy 
hazánk tiauak, Kossuth Lajosunk, 90. születés
napját, hanem a vidékeu is mint a hozzáuk 
beérkezett tudósítások mutatjátok. így Siklós, 
nagyközség pártkülöubség nélkül ünnepelt folyó 
hó 18-án. Az egész községet föllobogózták, s 
reggel 10 órakor a rét. templomban istentiszte
let volt ; estve pedig a város fényes kivilágítása 
mellett fáklyásmenet indult a Pelikáu uagyveu- 
vendéglőből több utczán át a városház előtti 
térre, bol K ó s s a Dezső, volt orsz. gyűl. kép
viselő, mondott nagyhatású beszédet, melynek 
végén kérte az ezrekre menő közönséget, hogy 
Kossuthtól tanuljak meg a hazát szeretni. Az- 
utáu a menet visszatért a Pelikáu veudéglö 
keithelyiségébe, a hol 200 teritékü vacsora vult, 
melyen az első fölköszöntöt V á g  hó Lajos rét. 
lelkész mondotta, beszélt utána még Z e k e  
Lajos ref. lelkész ; majd ismét K ó s s a Dezső 
mondott szép fülköszöutőt a jelenlevő nőkre, 
buzdítva őket, hogy a hazauak jó haza
fiakat u e v e l j e u e k .  Végül a czigauyok 
kezdték el húzni a legjobb hazatias nótákat, 
mely mely mellett a íiatalság reggeli 3 óráig 
együtt maradt éltetve gyakran Kossuth Lajost. 
— Szegszárdon az n01vasó-küru fényes Kossuth- 
Uuuepet rendezett, melyen B o d a Vilmos és 
B o r z s á k  rel. lelkész moudottuk hatásos be
szédeket. — Szigetvaron is megünnepelték Kos
suth Lajos 90-ik születésnapját az „Olvasó-egy
l e t  tágas helyiségben fényes baukettet, melyen 
ijreu sokan vettek részt. Fölköszöutőkbeu tenné- 
szetesen itt sem volt hiány.

— (A  m egye közgyűlése.) Barauya-
vármegye október üó 10-éu délelőtti 10 órakor
évnegyeden rendes közgyűlést tart. A közgyűlés
tárgysorozatából kiemeljük a következőket: Al-• •
ispau évnegyeden jelentése. Ozv. Baross Gáborné 
köszönő levele a hozzá iutézett részvétiratra. 
Lukacs Béla értesítő levele kereskedelemügyi 
miniszterré történt legkegyolmesebb kiuevezteté- 
sérül. A i.isebb javadalmazásu megyei központi 
tisztviselők kérvénye fizetés emelése, esetleg 
drágasági pótlék iráut. Kacskovics János mo
hácsi lakos tülfolyamodványa a Mohács nagyköz
ségi péuztaruoki állas betöltése alkalmával kö
vetett kijelölési és választási eljárás ellen Czéh 
Antal dardai lakos fölebbezese a barauyavári 
körjegyzői állás betöltésénél megejtett választási 
eljárás ellen. A vármegye háztartásának 1893. 
évi költségelőirányzata. T.-főorvosnak maga és 
a jarasorvosok részére megfelelő utiatalauy meg- 
állapítása iránti kérvénye. Az elöfogatozási ügyre

sapadt gyümölcs kúszó ’ndájába lépve utat mó
dot keres a szabadulásra, de a bitang bajtváuy 
nem engedi szép foglyát. (Máig sem tudtam meg
fejteni, hogy ez a teheneknek való bibircsós 
növény miért szerelmes annyira a kukoriczába, 
hogy csak velő együtt terem meg ?) Tőle kis tá
volban egy mezei hörcsög czirógatja nagy Heg- 
mával pelyhes fülét, egyszer csak fölnéz, ágas
kodik, fölogrik és .. . de tovább nem lesthettera 
a borzalmas képet. Egy rakás kukoriczaszár 
leverésével a helyszínén termettem, sápadtan, 
minden izemben reszketve.

—  Mi baj ? mi történt kisasszony ? — kér
dem izgatottan.

—  Nézzen csak oda ! Arra jobbra, oda 
az egycsövű kukoricza alá.

— Nos, ott egy béka pislog.
— De merre pislog ?
— Hát. . .  az északi pólus felé ! —  tör

tem ki a türelmetlenség miatt.
—  De ne tréfáljon ; nem látja odébb azt 

a sarga tövet ?
— Sőt igen. Föltalálója volt Noé, elvesz

tői a fin de siècle emberei.
—  Helyes. Es mi vau rajta?

— llarom naraucssziuü levél és néháuy 
millió gyilkos féreg.

— Meg egy fej szőlő !
—  Micsoda?
— Egy teljes tej szőlő, szép hamvas szó- 

mckkel. Bppeu le akartam tépni, mikor az a 
csúnya állat előbukkant.

Hurrák ! Hisz ma is törtéunek csodák, —  
elmélkedém jámborul, és elővettem metsző esz
közömet. Késő volt, mert a visszatért társaság 
gyilkos szándékomnak elejét vette. Es megszó
lalt mézes baugjau a háziasszony :

— Ily fölfedezésre jutván, tartsuk meg az 
utolsó, a legeslegutolsó szüretet! A végen aztáu 
megosztjuk köztünk a kékes bogyókat.

De engem elfogott egy eddig ismeretlen 
íajdalom. . . Szüret! Hova tűntél te, kedves veu- 
dége mindnyájunknak, kit költők vettek lantjuk 
búrjaira, s te bálából életet öntöttél azokba, kik 
nem sajnálták a fáradságot, nem a verejtéket, 
hogy annál szívesebben üdvözöljenek újra és 
kérjék tőled a munka bérét! — Szegény fiam, 
ki esetleg a jövő században látod meg a nap

világot, te előtted már olyan lesz e fogalom, 
mint előttem a —  krinolin.

Hát hogy is megy az a szüret ?
A piucze előtt lobogva ég a láng, a vén 

vinczellér fújja, s a nagy buzgalomtól majd bele 
veszti avas lelkét. Előkerül aztáu a paprikásnak 
való is, de mikor a lábos -  lottyan, kisül, hogy 
eltogyott a viz. (A szomszéd kút meg zárva van.) 
Quid nuuc ?

— Öntsük föl borral, szüretkor ez úgy is 
igy szokás. —  Ajáulotta egy hölgy.

Altaláuos ellentmondás. A borhoz az urak
nak vau jussuk — sült kukoricza mog igen jó 
vacsora lesz. Az am ! — csakhogy a hölgyek
nek vagy paprikás vagy kávé kell — az meg 
nincs. (Hogy változuék kávéfa erdővé az egész 
hegyoldal !) Természetesen engcduüuk kellett, 
mit sajnosán bizonyított be az a fél üveg bor 
(az egész készlet két üveg volt) — mit elnyelt 
a szomjas hústömeg.

Azután az urak leültek kártyázni, a höl
gyek bevonultak vacsorahoz készülődni vagy •• • 
politizálni (külöubcn mindkettő beillik a szüreti 
kép keretébe) ; jó magam mog ott settenkedtem 
a nefelejcs szemű liázikisasszouy mellett, kinek
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vonatkozó szabályrendelet tervezet lélretételével 
a m. tisztviselőknek megfelelő utiátaiauyuyal 
való ellátása tárgyában. Az 189J—94 ik évekre 
szeike8ztett közúti költségelőirányzat. Két új ál
latorvosi állomás rendszeresítése. A vármegye 
tulajdonát képező mágocsi nagy megyeház, el 
adaaa A szalántai (pécsi járási) orsz. képv. 
választó-kerület székhely kérdése tárgyában. A 
m.-t.-nyugdij szabályreudelet G. éa 17. §§-aiu esz 
közlendő módosítás. A legtöbb adót fizetők 1893. 
évi névjegyzéke tárgyában. A bizottsági tagok 
választása iránt. Zólyom vármegye közönségének 
megkereső levele a regalekártalauitási művelet 
alkalmával, a kártalanítási összegből levont és 
az államkincstár részéről visszatartott türvéuy- 
hatósági és községi pótadő összegek kiszolgál
tatásának elrendelése végett a képviselő házhoz 
intézett föliratának pártolása iránt.

— (G róf K árolyi István Kossuth
é rt) A Kossuth iránti kegyeletnek utáuzasra 
méltó fényes páldaját adta —  nem csupán löszt* 
tál, hanem tettel is Károlyi István gr., a ki 
— mint halljuk — az Iratok ujabbi köteteiből 
25.000 f r t n y i  ö s s z e g  erejéig reudelt meg 
példányokat és ezáltal már eleve biztosította 
nem csak az újabb közlemények anyagi sikerét, 
de egyúttal hozzájárult ahhoz is, hogy Kossuth 
nemes munkáját anyagi eredmény is kövesse.

— (Beck báró balesete Pécsett.(
Beck br. vezérkari föuök a pécsi hadgyakorla 
tok alkalmával egy árkon akart atugratni s oly 
erővel Utödött bele egy másik lovasba, hogy 
jobblábát megsértette. A táborszernagy kezdet
ben uem vette komolyan a bajt s a hadgyakorlatok 
befejezésig a király kiséretébeu maradt. De 
mire Bécsbe érkezett, lába földagadt e azóta 
kénytelen ágyát őrizni.

— (A  Pécsi Oalkoszorn) f. évi okt. 
hó 2 án a „Hattyú* bau saját alapja javara 
tánczczal egybekötött szüreti dal estély reudez. 
Az estély műsora: 1. „Olajág* férfi kar, Poldiui 
Edétől. 2. „Dalünuepen* kar, Them Károlytól.
3. Három eredeti magy. népdal, Lányi Ernőtől.
4. „Mirthusvirágu keringő zeuekisérettel Strausz 
Jánostól. Belépti dij : Előre váltott jegy : 60 
kr., este a peztaruál 80 kr., partolótagok sze- 
mélyenkiut 30 krt. fizetnek. A zenét, valamint 
a keringöböz a zenekiséretet Darázs és Jónás 
kedvelt zenekara szolgáltatja. A dalkör rendező 
bizottsága fölkéri a hölgyeket, hogy minél szá
mosabban népjeimezbeu jelenjenek meg. Jegyek 
előre válthatók : Dómján Izidor, Engel Lajos, 
Alt es Böhm és Posch Vilmos urak kereskedé
sében. Pártoló tagok jegyeiket megválthatják 
Ganter Ferencz urnái (kölcsönsegélyzö épület.)

— (Pisztoly a gyerm ek kezében.)
Ez előtt 10 nappal, a király elutazása uapjáu 
történt az alabb közölt esemény, melyről azon
ban csak a napokban vettüuk tudomást. Kozaron, 
Aidinger polgármester pusztáján a polgármester 
ott időző budapesti rokonaihoz tartozó kis ' 
Pocher fiú egy revolvert kerített valahounan elő I 
s azzal játszani akart. De alig forgatta meg a | 
kezében uehanyszor a pisztolyt, ez elsült, s oly |

szerencsétleuül, hogy a fiú mellett álldogáló kis 
leánynak, az egyik szolga gyermekének a mel
lébe fúródott a golyó. A kis leány szörnyet 
halt. Ez esetet azért Írjuk meg auuak daczára, 
hogy már majdnem két hete törtéut, mert azt 
a képteleu s épp oly aljas rágalom hírét is 
vettük, miutha mi ez esetet a polgármester iránt 
való tekintetből s általa megvesztegetve elhall
gattuk volna. Az ilyen — némelyek által osto
baságból, de masok által rosszakaratból táplált 
és terjesztett balhiedelmek eloszlatása s a ma
gunk reputacziójanak megvédése késztetett ben
nünket arra, hogy — bar más körülmények 
közt az ily későn tudomásunkra jutott hírekre 
reflektálni nem szoktunk — ez esetben e szó 
kasunktól eltérve utólag közül'ük ez esetet.

— (Öngyilkosság.) Löffer Gusztáv 19 
éves fiatalember, ki mint inas a szemináriumban 
volt alkalmazva, Löffer pécsi órás öcscse, csü 
törtökön este 9 és fél órakor sógora lakásán 
agyonlőtte magát. Hulláját kivitték a halottas 
házba.

— (A gyüm ölcskiállitás ügyében)
a baranyai kertész egylet választmánya folyó hó 
22 ikén délutáu 5 órakor a városház nagyterűié 
ben gyűlést tartott. Az elnöklő K é z b a n y a i  
János bejelentette, hogy a múlt gyűlés által ki
küldött bizottság megkérte D u l á n s z k y  Nán
dor megyés püspököt, hogy fogadja el a kiállítás 
védnökséget, mit Dulánszky uomcsak örömmel 
fogadott, hauem meg is ígérte, hogy hozzá fog 
járului a kiállításhoz a birtokán termett gyümöl
csökkel; és a telket is szívesen rendelkezésükre 
bocsátja. Másod sorban kiemelte az elnök amaz 
érdeklődést, melylyel a közönség vállalatukat 
fogadja, igy T a u s z  2 drb aranyat ajánlott föl 
jutalmul, és pedig egy 10 frankosat annak, aki 
eredeti amerikai vagy amerikaiba ojtott vessző
ről a legszebb szőlőt állítja ki ; a másikát pedig 
aunak, aki a legjobb pécsi ó bort mutatja föl. 
Megengedte azouban az ajánló, hogy a bizott
ság megváltoztathatja a tételeket, mely jogával 
élt is a bizottság, amennyiben a második ara
nyat annak adja majd, aki amerikai vesszőről 
szedett szőlőből a legjobb bort állítja ki. Jury- 
tagokul az elnök indítványára a következőket 
választották meg : A g y ü m ö l c s ,  k e r t i  t er 
mé n y ,  b e f ő t t e k  és  k e r t i  e s z k ö z ö k  
e l b í r á l á s á n á l  elnök : Banífay Simon, al- 
elnök : Szeifritz Antal, tagok : Dulánszky Adolf, 
Fekete Mihály, Hegedűs Imre, Nowotarszky An
tal, Megyeri János, Vörös Mihály,Zsolnay György, 
Brázay Kálmán, Komáromi Tivadar és Moluár 
János. A bor  e l b í r á l á s á n á l  elnök: Littke 
József, alelnök : Ottocska Géza, tagok : Károly 
Ignácz, Szeifritz Antal, Szeredy József, More 
Nándor, Sillai József, Kazgha Gyula, Schutt 
Vilmos, Tauszig Zsigmond, Kellauer Sándor es 
Egedy Sándor. Ha a megnevezett tagok közül 
valaki a tagságot el nem fogaduá, joga van az 
elnöknek helyebe mast meghívni. A kiadások 
fedezésére a belépti dijat fölnőtteknek nappal 
20, este 30 kr.-bau állapítottak meg; katonák 
s gyermekek telet fizetik. A menuyibeu ezek a j
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költségeket nem fedeznék, a minisztériumhoz és 
varoshoz förduluak a hiányzó összegért.

—  ( T ű z . )  Hatalmas lángnyelvek nyaldos
tak az eget csütörtökön este 8 óra tájbau, úgy, 
hogy a tűzjelzésre kivonult tűzoltóság azt hihette, 
hogy a fél budaiváros eg. A tűz a Tettye ut- 
czábau ütött ki, M a t h i e v i c s  J á n o s  kő* 
szállítási vállalkozó hazábau, ahol a széuapajta 
gyuladt ki. A pajtaban 60 szekér széna volt 
fölhalmozva, ami kiolthatatlan anyagot szolgál
tatott a tűznek s óriási lángterrel világította be 
az egész környéket. A tűzoltók nehéz kö/.delem 
után megvédték a szomszédos épületeket s a 
pajtáu kivül —  mely biztosítva uem volt — és 
a beüt levő szénáu kivül nem égett el semmi. 
A tűz gyújtogatásból ered'.

— (Halálosások.; Folyó hó 15-ikén 
hu.iyt el városuukbau özv. B a c h  J á n o s n é  
szül. Litter Katalin, nyugalmazott (Öerdeszné éle
tének 84-ik évebeu. — M i b á l o v i t s  I s t 
v á n  életének 74-ik évében folyó bó 19-én• •
hosszas betegség után elhunyt. —  O/.v K i*p per- 
g e r  Borbála, szül. Waily életének 74 ik évében 
íolyó hó 20 ikau jobb létre szeuderült. Teme
tése 22-ikéu délutau ment végbe a nagy száma 
rokonság gyasza mellett. — Kurtz György és 
neje szül. Pártay Teréz, kisded gyermekét, J ó s- 
k á t  rabolta el folyó bó 21-ikén a roncsoló to
roklob. —  J o b s t László dr. pécsi ügyvédet 
és uejét, Fereuczy Ilkát szintén megfosztotta 
egyik |kedves kis gyermeküktől a gyermekek 
réme, a roncsoló toroklob. Csütörtökön este 
szenvedett ki 3 éves fink, P i s t i k a, kit a 
gyászoló szülők nagyszámú ismerőseinek rész
véte mellett pénteken délután 5 l/2 órakor te
mettek el.

— (A  siklósi hegy m árványai.)
A budapesti állandó országbáz nyilt termének 
falait és a fölépesőház oszlopait a siklósi hegy 
márványaiból építik ; s ezért látogatták meg a 
napokban Wagner János és Irlacsak János, az 
országbáz üzletvezetői, a siklósi szőlőhegyekben 
levő bányákat, a honnan már több év óta bá
nyásszák az uj országbázboz a vörös és szürke 
marvauyt. Mily boldogok a siklósiak, kik ’ phy- 
Uoxerás es peronoszporás szőlőiket igy értéke
síthetik ? !

— (A daindoli szőlőhegyen,) a
mely gazdanak a phylloxera úgy a hogy meg
kímélte a szőlejét, s remélt még az idén némi 
termést, ebbeli reményét meghiúsítja ama ga
rázda csapat mely oly rendszeresen űzi e be
gyen úgy most a szőlő, mint gyümölcséréskor 
a gyümölcslopast, bogy nem lehet mást föltéte
lezni, mint azt, hogy maguk a gazdák között 
van az egy két gazember. Kár, hogy buzgóbbau 
nem kutatják a sítflőtülajdohosök saját érde
kükben a garázdálkodókaf, bogy* azutan eltávo- 
öthatnak őket a szőlőhegyről.

— {Esküvő.) Csütörtökön reggel 7 óra
kor vezette oltárhoz G e r m a n  István, pécsva- 
rosi tanító, menyasszonyát : K o s z é r  Mariskát. 
Az esküvő az apaczák templomában ment végbe, 
a szertartást G e r m á n  János sumonyi plébános,

rendeltetése vsla számot adni arról, hogy a hús 
közt rotyogó krumpli a puhaságnak mily fázisá
ban van, s ha kell, a kiszökő gőzt borral pó
tolni. Szép lány és bor : egész kis szüreti idill ; 
éppen csak a hold hiányzott. Hanem ma még 
ez is kedvemre tett ! hirtelen elöbnjt a felhő- 
czafrangok közül tüzes vörös képével. Ábrándozni 
?aló, kéjes éjszaka volt.

— Mitől olyan vörös a hold ? — kérdé 
a lányka.

— Nézzen rám, a tüzfény lehetővé teszi, 
hogy meglássa arezomat. Mitől olyan piros, Iá 
zag a z ? . . .  A hold is ideáljánál volt; a napnál. 
Ott pirult ki.

—  Hát az a sötét kék folt a közepén ?
—  Az a sóhajok tengere ; bizonyára jó 

ismerőse e színnek : a tükör a kegyed szemét 
adja ilyennek vissza.

— És mély ?
—  Kevésbé mint az az önzetlen vonzalom, 

a mely engem kegyedhez fűz, édes, egyetlen . . .
—  De talán meg is főtt a krumpli ?
És most megtartotta az én hölgyem a 

szakértői szemlét. (Ami nem is rossz fogás olyan 
esetben, ba valakinek nem akarónk beleegye-

zöleg felelni, de ellentmondaui uem). És az 
irigy krumpli bizony megfőtt (elég rossz pilla
natban), mit nekünk jelentenünk kellett, a miért 
még dicséretet is kaptunk.

És most bűzd rá czigány, a ki lelke van, 
érzékitsd meg lelkedet kopott búrodon, húzd 
búsan, édesen, . . . azaz hogy fújj egyet Joczi, 
vén vinczellér a tilinkódon, melylyel a régi jobb 
napokban szoktad szőlőérés idején úntatoi az 
éhes verebeket. No, rajta !

— Más annak már a hangja, aram. Nincs, 
a mivel meglocsoljam. Vinkó kellene neki, vinkó.
Hej !!

A keserű hang elvette kedvemet a muzsi
kától. Hát akkor szavalok egyet. És elkezdtem :

„Fölfelé megy borbau a gyöugy, jól teszi,
Senki tőle e jogát el nem veszi . . .“

Hanem én se vehetem el a szcmbenülö 
„években dús* hölgynek ama jogát, bogy evés 
közben savanyúnál savanyúbb arezot ne vágjon. 
Okát nem kutatva elnevettem magamat. Elég 
indiskrét dolog volt tőlem, mit éreztetni is kí
vánt velem, mert azt kérdezte :

— Nincs megégve ez a fözemény ?

—  A paprikás? Nincs bizony, hisz olyau 
jóízűen böfögöt, bogy még föltölteni sem kellett !

— Igen ?
— S mikor keverni akartok, már meg is 

főtt ! Az én magarazatom azonban nem elégí
tette ki, mert többet nem evett belőle. Utánzásra 
méltó dolog. Mert bizony az alatt, mig én as- 
trooomiai előadásomat találtam föl főzés alatt 
a kisasszonynak — az velem együtt megfeled
kezett a pára illanásának törvényéről, és a hi
ányzó gőznek vízzel — ez esetben borral-való 
pótlásáról. A bús meg mérgében odaragadt az 
edényhez, s ba igaz, mi akkor olyan ételt pro
dukáltunk, melyet kozmásnak hívnak. (Hát bi
zony, ba az éu feleségem ilyeneket főzne, akkor 
boldogabb lenne, mert evés helyett inkább kari- 
zálnék neki.)

A „kedves egészségére váljéku ntán meg
osztottuk a „szüretet* ; a telt fej mindegyönknek 
juttatott 8 egész szemet. A mi nem is olyan ke
vés, mikor ezt se mertük remélni.

A vén Joczi meg ezalatt azzal mulatta 
magát, bogy künn egy egész máglyára való tü
zet gyújtott és kukoriczát sütött. Nem is rossz 
gondolat, s ez is a szürethez tartozik. Körül is
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a vőlegény testvei bátyja végezte, s az esketés- 
nél German Fereucz és Llaksch Lajos voltak a 
tanuk.

— (Ax iparos és kereskedő ta- 
nonczok beiratása) f. e. október no 2 an 
a belvárosi uépisk »lubau és kir. föreáltauodaban 
eszközöltetik. Az előadás pedig ugyanazon bó 
ti-an d. u 2 órakor kezdődik. A behatási dij 
az iparos lanonczokuál évi 2 trt, az épitő ipa* 
Tusoknál a téli tanfolyamért 4 írt, a kereskedő 
tauonczok tandíja havi 1 írt 50 kr.

— (Schmidt János) volt pécsi poig. 
leányiskolái tanart, jelenleg az aradi kereske* 
delmi akadémia tanarát, múlt szombaton a ko 
lozsvari egyetemen a bölcsészet doktorává avat
tak íöl.

— (A bar any a vári jegyző válasz 
tásra vonatkozólag) a „Pécsi Figyelő41 
7ti. szamában megjelent közleményre C z é h  
Antal úr a következő választ küldte be :

„Én a barauyavári jegyzői állas betöltése 
ellen azért apelláltam, mert törvénysértést lát
tam ; nyilvánosságra meg azért hoztam az ügyet, 
mert a törvény is, mely a barauyavári jegyzői 
alias betöltésénél megsértett, mint minden tör
vény : általános tehát, nyilvános. Fölfolyamodá- 
somban vizsgálat megejtését kértem, mely — 
és nem az elleuem irt közleméuy írója — hi
vatva lesz kideriteui ; vájjon nékem, vagy te
kintetes Antal Pál főszolgabíró urnák van-e 
igaza V Ami pedig a főbíró urnák ama privát 
pasz8zióját illeti, hogy a baranyavari jegyzőség 
részére Messiást akart, és e Messiást csak Wer- 
nerben tudta föltalálni, nem én reám vet árnyat. 
Már maga azon körülmény, hogy a jegyzőségek 
betöltésénél a főbíró úr privát paszsziója szerint 
jár el, elég sajuos ; még sajnosabb azonban az, 
mikor a baranyavari járás jegyzői karabau nem 
talál a főbíró úr privát paszsziója egyet se, ki 
a barauyavári jegyzöségre alkalmas lenne ! Ez 
válaszom ; első és egyúttal utolsó ; mert eu 
nem feleselgetésekkel, hanem megejtendő vizs
gálattal akaruam az ügy igazságát bebizonyí
tani.41 Dárda, 1892. évi szept. 22 én. C z é l i  
Antal.

— (K ardinálisok kinevezése.) Ok
tóber végén lesz Kómabau a püspöki konzisztó- 
rium és deczember 8-án a bíboros konzisztórium, 
valamint az uj kardinálisok kinevezése. A 17 
üresedében lévő kardinális állas közül, bir sze
rint, 13-at töltenek be, még pedig 6-ot olaszok
kal és 7-et idegenekkel: ezek közt lesz V a- 
s z a r y Kolos herczegprimás és G a l i n u b e r t i  
bécsi nnneins.

A z ázsiai kolera ellen ajánlt óvó-
rendszabályok.

— N é p i e s  e l ő a d á s b a n ,  —
Folytatás és vége.

Hogy a kolera ellen védekezhessünk, s 
anuak terjedését lehetőleg meggátoljak, első 
goudunk legyen, bogy mielőtt közelünkben már

ültük készségesen, s hogy teljes legyen a tréfa, 
elkezdtük azt az árpalé korszak előtti uótát : 
„Sógor, ügye jó bor41; meg hogy : „Nem, nem, 
nem, nem megyünk mi inueu e l ..  .u Hanem azért 
elmentünk —  és igy szüreteltem én — utoljára ! 
Ma még volt szőlő, a mustot egy fekete fogja 
pótolni. . . .  De ezután ? . . .

A hold éppen fejüuk fölött volt, mikor 
elindultunk. 1 aian ez idézte föl bennem azt az 
előbbi fájdalmas érzést. Hát igazán ellentmond 
magának a természet?! Szinte örömmel kons
tatáltam magamban, hogy nekem nincs „szőlőm,41 
8 nem kell szidnom azt a nyomorult tilloxerát, 
a mely ugyan nem fedeztetett föl még akkor, 
mikor az én apám szőleje elúszott. Ha nincs 
egy becsületes fiskális, a ki csupa jóindulatból 
el nem veszi, most az én nyakamra veszett 
volna. Pedig, tudja isten, mikor a városban egy 
csomó földig ázott polgártárssal talalkoztuuk, 
nem kellett volua-e inkább azon gondolkodnom, 
bogy:

— Fiam, — te a huszadik szazad szülötte 
— boldog vagy, mert latod a természet diadal
mát, s legalább úgy ismered a szüretet, miut 
éu ismertem a — filloxerát !
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föllépett voiua, varosunk, lakbázaiuk tisztasági 
s egészségi viszonyait javítsák, s úgy a talajt, 
mint a levegőt a kolera csira terjedésére, fej
lődésére minél alkalmatlanabbá tegyük.

Tiszta szaraz helyen ez nem szaporodik, 
főleg ba helyet az illető meg vegyileg is al
kalmatlanná teszi. Ne engedjük, hogy udva
riakban bűzös pocsolyák, trágyadombok legye
nek, sepertessük minél többször udvarunkat, s 
tegyük földtöltéssel, szárazza, s ott, hol gyanús 
helyeket sejtüuk, ott fertőtlenítsük a talajt, jól 
megöntözve, s szétseperve azt réz vagy vas 
gálicz oldattal ; 1— 2 kiló ezekből 10 liter viz- 
beu oldandó föl, s ezzel a gyanús helyek jól 
leönteudök. A vörös u. u. karbol-por semmit 
sem ér, főleg akkor, midőn már régóta áll, s 
vörös színét is elvesztette, s midőn azt nem oda 
szórjak, üova kellene : a pocsolya kellő köze
pére, bol a baj fő forrása vau, bánom ennek 
szélét hintik be s csak igen ritkán. Ezzel sem
mit sem tettünk, ez nem fertőtlenítés, ez csak a 
hatóságnak b önönmagauak amitása, aminek ve 
szélyes következményei lehetnek, mivel a jó s 
czélszerü fertőtlenítést elmulasztjuk. A rézgálicz 
10 százalék s vasgálicz 20 százalék karbolsav 
50 százalék, s a maróhigauy 200/OÜ oldatával 
nem csak a talajt fertőtlenítjük, de ba oda 
kórc8irak jutottak volna, ezeket rövid idő alatt 
elöljük, ezek nem fejlődhetnek, hanem menten 
elpusztulnak.

Fertőtlenítsük ezen oldatokkal szobáinkat 
is, ba azok padlózva nincsenek, csak földesek. 
Ez utóbbi esetbeu még a mész-viz is jó fertőt
lenítő, ba a meszel jól hígítjuk, miut a kőmű
vesek szokták meszeléskor; mindou esetre pedig 
szobáinkat évente 1— 2-szer ki kell meezeltetni, 
naponta gondosan seperni, leporolui, szellőztetni, 
röviden : tisztitaui is kell, bogy ott penész ne 
keletkezzék ; jó ezen helyeket többször berne- 
szeltetni, különösen járvány idején.

Miután a ragadós bajoknak leginkább ter
jesztői a házi legyek, s dongók, melyek tudja 
az ég, hol meg nem fordulnak, s mi miudent 
széjjel nem hordanak lábaikon, midőn szobáinkba 
beröpködnek, s rendesen ételeiukre, kenyérre, 
gyümölcsre, sokszor az embereáre is reá szál 
lanak, ott maratnak, s elhullatják a magukkal 
miudeníéle helyről hozott baktériumokat, s több, 
mint valószínű, bogy a legyek áltál inticziált 
ételek sok betegségnek is vetették már meg 
alapját. Irtsuk ezeu állatokat miudeo eszközzel.

Árnyékszékeink tisztasága is különös gon
dunk legyen ; nem azért, mintha az már maga 
mindeu körülmények között fertőző volna, ha
nem azért, mert ennek tartalma különösen al
kalmas a belekerült baktériumok tenyészetére, 
s nem tudja az ember, bogy mi módon jat ez 
áltál & kórágyba. Ezért helyesen cselekszünk, 
habar még beteg a házunkban nem is volna, ba 
ebbe vasgalicz vagy egyéb fertőtlenítő szert a 
szükséghez képest hetenként 2— 3 szór is nem 
takarékoskodva beöntünk. Mert ezzel is, ba oda 
valami közveszélyes csira belekerül, az ott al
kalmas talajt nem találván elpusztul.

Ha azután nálunk e borzasztó járvány 
mégis fölülné fejét, úgy tőle szerfölött meg ne 
ijedjüuk, s nagy aggodalommal se legyünk, mert, 
ba ellene védekezünk, többé-kevésbé, mentek 
is maradunk.

Ne igyuk a szeszes italokat liter számra, 
mert ezzel csak artuuk maguuknak, s testüuk, 
emésztésiluk ellcntálló képességét zavarjuk ; kö
vessük rendes, megszokott életmódunkat, kerülve 
a meghűlést ; tartsunk rendes életmódot, s ne 
járjunk ok uélkül sokak áltál látogatott üelyekre, 
pl. vásárokra, mulatságokra. Ne együnk gyümöl
csöt, uborkát, aalatat, nehezen emészthető gya
nús ételeket, ne sajtot, vajat, szárított húsuemüe- 
két, tejet csak jó fültorraláa után, s a kenyeret, 
zsemlyét is pirítva. Bort, jól kiforrt s kész sört, 
kevés coguacot, limonádéi, ásványvizeket élvez
hetünk, lehetőleg csakis jó meleg ételekkel él
jünk.

Ajánlatos naponta 2 —3-szor hígított só
savat par cseppet vízben iuui, miután ez a gyom
rot savauyitja, s ebben a savanyúságban a ba- 
cillnsok tünkre menuek. Mosakodj mik minél több
ször, s kezeinket is különösen tisztán tartsuk, 
s miudeu étkezés előtt öblítsük ki szamukat 
s a 1 i c yl szájvízzel, b fertőtlenítsük kezeiuket 
1 : lOUO-szereseu bigitott maróbigany- vagy 5 
százalék carbolsava-» oldattal.

Ivóvizünket csakis megbízható forrásból 
vegyük, s ba nem bízunk benne, forraljuk föl,
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s bütsük ismét le, s miudenuemü edényeinket 
forró vízzel öblítsük ki használat előtt.

Ha azonban mindeuuek daczára vagy mi 
vagy környezetünkben mások kolera-gyanús tü
netek között megbetegcduéuek, első s lögonduuk 
legyen azonnal orvosi segélyt igénybe veuni, es 
pedig rögtön, s ba hányás vagy hasmenés lepne 
meg görcsökkel, úgy ezeu ürülékeket nem sza
bad addig a mások által is használt árnyékszé
kekbe önteni, inig ezt vagy maróbigany- vagy 
5 százalék carboi oldattal leöntve 1—2 óráig 
nem fertőtlenítettük ; mert esetleg ezzel a baj 
uagyon terjedhet.

Fektessük az ily beteget rögtön ágyba, 
takarjuk le meleg takaróval, s ha teste bidegüini 
kezdene, rakjuuk köréje melegített téglát, vagy 
ilyesmit, s adjunk neki fodormenta tbeát bősé
gesen.

Titkolózni e bajjal rendkívül veszélyes, 
ennek borzasztó következményei lehetnek ; a 
rögrön alkalmazott orvosi segély nagy előnynyel 
jár a kár lefolyására.

Kolerás időben legcsekélyebb hasmenés 
is nagyou komoly jelenseg, melyet elbauyagoloi 
nem szabad.

^ beteg ürülékeit nem szabad az árnyék- 
székbe juttatni, ezt ismétlem — mig azt kellő
leg uem fertőtlenítettük. Ez az ürülék veszélyes 
a többi lakóra nézve.

A beteg által bemocskolt ágynemű fehér- 
ruha azonnal 5 százalék cárból oldatban ázta
tandó, s csak miután 2 —3 óráig benue ázott, 
adható mosásba.

A kezeket —  ismétlem mindannyiszor fer
tőtlenítsük, a hányszor gyauua tárgygyal érint
keztünk, s addig ételnemUt érinteni veszélyes 
magunkra nézve!

Fertőtlenítő szert elegendő mennyiségben 
tartsunk készletben lakasuukou, szegények a 
városházán s rendőri őrtauyakon ingyen kap
hatnak, esaa használják. S ba betegüuk föl- 
épült, úgy az orvos, s hatóság amúgy is szigo- 
ruau fertőtleníteni fogja a lukast.

U'92. szeptember 24-én

M Ű VÉSZET, IRO D ALO M .
Tizenöt éves kapitány czim alatt

egy újabb Verne regényt kaptunk, mely az 
Eisler G. kiadasábau megjelenő V e r n e  ö s z -  
h z e g y U I t ö 11 m u n k a i  czimU nagyszabású 
vállalatnak immár a IX. kötetét képezi. Ajánl
juk a vallalat megszerzését miudeukiuek, mert 
az egyes kötetek ara tűzve csak 80 kr., és e 
pénzért maradandó becsű muukát szerezhetünk.

Lapunk mai számához csatoljuk a 
, P e s t i  H í r l a p *  előfizetési fölhívását, 
melyet t. olvasóink különös figyelmébe 

j ajánlunk.

T Ö R V É N Y K E Z É S .
A  czél helyett jóbarátja . A pécsi 

kir. tvszék szept. 22 én hozott ítéletet emberölés 
sel vádolt Farkas Istyau ügyében. Lgyanis f. 
évi junius 14-éu Farkas István, kcszüi születésű 
17 éves fiatal ember, ki már egy alkalommal 
lopás gyanúja miatt a törvényszék előtt állott, 
átmeDt Kökénybe, aznap vett revolverével és 
régi pisztolyával, melyet Paulovics Józsefnek 
akart eladni. Kovács Józsefnek szólt be először 
Farkas, kihez időközbeu Paulovics is eljött. 
Itt még Farkas Paulovicscsal táuczolt, mig Ko
va *b dorombon játszott, később miután az alku 
a régi pisztolyra vouatkozólag uem jött létre, 
Farkas haza akart meuui ; de ekkor megláttak 
□ ála tarsai az új revolvert, s addig uógattak, 
mig elbatározá, hogy a szemközti piueze ajtóba 
fog lőni. Midőu már ezélzásra készen állt Far
kas, Paulovics igy szólt hozzá: „Komám, majd 
én !u Erre Farkas megfordult, s e közbeu a 
köunyeu jaró revolver elsült, jó baratjat, Patt- 
lovlcsot találta a golyó. Farkas, amiut tettét 
észrevette, elszaladt, s mire a szereucsétleuül 
járt Paulovics bátyja a hely sziuére érkezett, 
öcscse már halva volt. Farkas Józsefet a kir. 
tvszék goudatiausagból keletkezett emberölés 
miatt 9 bavi fogházra itelte, mi elleu miud a 
vádlott, miud az ügyész, mind a védö-ügyvéd 
fölei) ezet t.

# « I



i8lt2. szejitember 24 cl.

A KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL.+)
Amint az ember a kaposvári utczába ér, 

bal felöl két meter szélességben körülbelül oly 
melyre assattak le a tulajdonosok, bogy a leg* 
oagyobb ember se latszik ki, ha lehajol. 8 ezt 
a tulajdonosok ama jó reményben végeztették, 
bogy a város egyszer majd az utcza csinosítása 
érdekében az egészet leasatja.

Ebben biz csalatkoztak, s e helyett alkal- 
mat nyújtottak a vándorió-legények, stbeknek, 
hogy elvégezhessék olyau dolgaikait, melyeket 
úgy is csak guggolva lehet végezni. Valóban 
impozáns látvány tarul a járó-kelő közönség 
ele, ha egy ily legéuy megzavarva tova igyek
szik váudorolui.

így történik azután, hogy napról napra 
emelkednek a vakand túráshoz hasonló dombo
rulatok, melyek oly irtóztató szagot terjesztenek, 
hogy jó, hogy még senki sem szédült az árokba.

Mindezt a királytól kitüntetett rendőrség 
nem vette észre, a kolera legnagyobb dicsősó* 
gére, úgy hogy kénytelen voltam ez utón föl
hívni a figyelmét.

Egy ott lakó.

#) Esen rovat alatt megjelentekért uem vállal 
felelősséget A s z e r a.

K Ö ZG A ZD A SÁ G .
Tapasztalatai < il az am erikai szőlők 

körül.
— Helyi viszonyainkhoz alkalmazva. —

Vásárhelyi Gerö
Akár mennyire is iparkodom ezen, bár 

tárgyilagos munkát, tárgyához meltóau hideg 
szavakkal kezdem, az sehogysem akar sike
rűim. Talán azért, mert némileg az érzelem is 
beleuyult már az értelembe ? vagy valami más 
belső, előttem ismeretlen procedúra következté
ben e ? uem tudom. De valahányszor arra a vén 
Mecsck-oldalra kimegyek, mely csak pár évvel 
ezelőtt még csak úgy züldült a sok szőlőtöké
től, s mely most oly kopár, oly kihalt : min
dannyiszor oly lankasztó, oly leverő érzelem 
fog el, hogy bizony— bizony szinte sírni is tud
nék. 8 nem is volna cseppet sem szégyeu, ba 
meg is siratnám azokat a halottakat, azokat a 
szép szőlőket, hisz azokat én úgy szerettem, 
mint leghübb barátaimat, úgy ápoltam, gondoz
tam, miut bárki a saját gyermeket, vagy életét. 
8 csak akkor vigasztalódom kissé, ba innen 
utam a város széléu fekvő „pécsi amerikai sző* 
lötelepek„ re vezet, itt kissé vigasztalva érzem 
magamat, látva e buján nőtt erdőt, melyuek 
lombjai közé még e tikkasztón sütő nap sem 
kepes behatolui, latva a szépen fejlődő, s mar 
itt — ott szépen termő ojtasaimat, melyek mind
nyáján azt suttogjak nekem: „mi ott is helyűn- 
ket fogjuk állaui.a Beszélgetve az amerikaiak
kal-, természetesen magyar nyelven, mert én a 
kezelés, a gondozás által magyarokká tettem 
őket, jobbau megmagyarositottam, hogy így a 
magyar szokások ne legyeuek előttük ismeret 
ieuek s azoktól ne idegenkedjenek ; vagy hogy 
vilagosabbau fejezzem ki magamat : azokat, 
melyek a mi talajunknak nem feleluek meg, 
abbau uem diazleuek, halálra ítéltem, miut ide- 
geu szédelgőket s azokkal nem is beszélgetek 
mert azok nem tudnak magyarul ; azokkal pe
dig, melyek a mi talajunkban is szépen diaz
leuek, hat megmagyarositottam, hogy beszélhes
sek velük. 8 igy beszélgetve mondom kissé
luegvigasztólodom, kissé elfeledem előbbi fajdal- 
maimat.

Tovább haladok köztük, figyelve ide ia 
oda is, uézve, ba uem vehetek-e észre rajtuk 
valami újabb, változást. 8 amiut igy eljarkalok 
köztük k ö t e l o s s é g e m b ö l  folyó gondolat 
szállt uieg, mely arra bi föl, hogy csekély ta
pasztalataimat írjam le a uagyközünséguek1 ba 
H/.t akarom, hogy a vén Mecsek oldala ismét 
zöldüljöu ; ba uem akarok örökké szomorúság- 
&al járni kopasz oldalán. Ezau gondolatnak en
gedve kötelességem szerint le is Írom ez ame- 
f'kai szőlők közt tett tapasztalataimat ügy, a
hogy tudom, a hogy észleltem, sorban, eleitől 
a végéig.

A „pécsi amerikai szölötelopu 1889. év 
tavaszán 4 kát. holdou letelepült, mely azon
ban kicsiny volta miatt, úgy a rákövetkező, 
ttilut 14 jelen évbeu meguagyobbittatott s ma 
12 illetve 16 kát. holdon terül el. Vau o tele- 
peu összesen 12 amerikai szölölaj, ezek közül

8 direct teruiö, azaz olyan, melyuek szőlője es 
bora élvezhető, de azért alauynak is alkalmas, 
és 4 alauyfaj azaz olyan, mely csak ojfásra 
alkalmas. Lássuk a lajokat egyeukint.

Iacqez, direckt termő amerikai fajú szőlő, 
keresztezés utjáu állott elő, tehát neiu tiszta 
amerikai, szőlője élvezhető, minden mellékiz nél
küli ; miért is üa azonnal le vau szűrve, élvez
hető tiszta izU, világos vörös bort ad ; de ha 
héján erjesztetik, akkor megmarad valami saját
ságos egett ize s bora igen sötét kékes vörös, 
majdnem fekete lesz, miért is világos sziuü 
borok festésére (házasitasára) igen jó, s igy 
vegyítve semmi mellékiz sem érzik ki a bor
ból. Ellenálló képessége a direckt termők közt 
a második helyen áll, phylloxeranak meg a 
szárazabb talajban is, ba kap elég tápanyagot, 
elleuail- Az ojtvauyok rajta igeu szépen diszle- 
nek, a forradás kellően beáll s a túlvastagodas 
ennél észlelhető legkevésbbé.

L l e r b e m o n t ,  Ezen faj szintén direckt 
termő, szépen úgy mint a Jacqez, kereztezes 
utjau állott elő, tehat nem tiszta amerikai faj 
Szőlője minden mellékiz nélküli, élvezhető. A 
direckt termők közt, melyek a phylloxeráuak 
ellouallauak, e laj adja a legjobb a legjobb 
— a mi ízlésünknek legmegfelelőbb —-  bort. 
Azonnal leszűrve fehér bort lehet előállítani be
lőle. Egy rossz tulajdonsága miatt a mi vidé
künkön uem ajánlatos termelésre, mert nem 
szereti a szárasságot, a száraz talajt. Kövér, 
televényes és elég nedvességet tartalmazó ta
lajban azonbau elég jól diszlik. Ojtása nem 
igen ajáulatos.

York- M a d ó i r a  (nádorizabella). E szőlő- 
faj szintén amerikai eredetű, keresztezés utjáu 
állott elő, tehát szintén nem tiszta amerikai faj. 
E táj uádonzabella név alatt kazankbau mar 
rég ismeretes. Ellenálló képessége a direckt 
termők közt az első belyeu áll ; még a sová
nyabb talajbau sem képes a pbilloxera kitogui 
rajta, csakhogy a sovány talajbau igeu gyönge 
növése vau, miért is a kövér talajokra ajánla
tosabb. szőlője, úgy mint bora, izabella-poloska 
izü ; azonual leszűrve azonban már egy év alatt 
elveszti mellékizét és igeu jó, élvezhető borra 
fejlődik. Igeu jó, alauyt szolgáltat az ojtásra 
s az ojtvauyok könnyen ereduek rajta a jól 
összeforuak. Megjegyzem azonban, hogy a m e
szes talajban beojtva igeu érzékeny annyira, 
bogy míg ojtatlanul elég szépen diszlik, addig 
beojtva az ojtványok egészen megszáradnak 
rajta.

V i a I 1 a. Ezen szintén direckt termő ame
rikai szőlő, keresztezés utjau állott elő s igy 
nem tiszta amerikai iaj. szőlője úgy, mint bora 
„rókazamatu izü s ,igy bar a direckt termők 
közé soroljak, inkább csak alanynak használ
ható. Ezöu fajt kezdetben a meszesebb tala
jokra ajaulgattak, do a helyi kísérletek a me
legebb í'ekvesü meszes talajokról ezt is leszo
rítottak az aljakba, a nedvesebb talajra. Jó 
agyagos talajbau tehát igeo jól diszlik, a phil- 
loxerauak ellenáll s itt az ojtvauyok is igeu 
jól erednek rajta, igen jól összeforuak s nin
csenek kitéve a túl vastagodásnak.

A még idesorolható négy direckt termo 
amerikai szülőfajt, u. m. : az Othellot, Cauadat, 
üiuthiauat éz a Cuuninghammot, mint a melyek 
csekélyebb ellenálló képességgel bírnak, a mi 
talajuukra nem ajánlhatom s igy ezeknek leírá
sát is fölöslegesnek vélem.

(Folyt, köv.)

A  szüret Szegzárdon. Nem is kell 
mondanuuk, hogy az idén mar úgy .Szegzárdon, 
miut altaiabau egcsz Toiiiamegyébeu a szüret 
a lehető logsilányabb lesz. A fehér, korán érő 
szőlőt részbeu már megszedték, részben szedik ; 
a vörös fajta ssölö szedése szeptember máso
dik felóbeu lesz. Azou szőlősgazdák, a kik a 
perouospora ellen permeteztek, még azt a kis 
termést, a mit a tilloxéra meghagyott, bizonyos 
örömmel szedik es szűrik el ; de ez a mull 
eviekhez képest oly csekély, hogy alig jöhet 
szamba. Az eLzegéuyodés nagy mertékbeu tapasz
talható, mert ezt megérzi az ipar és kereske
delem mindeu ága.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü ZE N E T E K .
E g y  b e s o r o z o t t .  Az ezred átliolyc 

zése bevégzett tény ; de, miut mar meg is irtuk, 
a hadkiegészítési kerülete az 52. try. ezrednek 
a regi marad, s ebe/, kepest egy zaszlóalja az

PÉCSI F I G Y E L 0.
ezrednek itt állomásozik. Hogy hova helyezik át, 
mikor ? — s egyaltalabau uiitideu egyéb részle
tek felöl uem tudunk semmit.

il. L Az utolsó perezben érkező dolgokkal 
nagyon meggyűlik a bajuuk. A vidékről úgy kell 
eliuditaui a levelet, hogy hétfőn és csütörtökön 
az esti postával, legkésőbb kedden és pénteken 
a reggeli póstaval okvetctleuül megkapjuk, kü 
löubeu a leguagyobb zavarok állnak elő. A la
pot nem éjjel, hanem nappal csináljuk, s az 
utolsó napon se vehetünk föl már hosszabb czik* 
keket, csupán napi ujdousagokat. A nagyobb 
c/.ikkekuek már szombaton, hétfőn (a szerdai 
szamra) — továbbá szerdán, csütörtökön (a 
szombati szamra) szedésbe kell kerülniük, külön 
beu vagy kiszorulnak vagy kiszoritauáuak más 
aktuális dolgokat, amik pedig e öbb valók. így 
is valóságos mesterség a lapot összeállítani, a 
beérkező s megírni való auyagot úgy beosztani, 
hogy megakadás ne legyeu. Arról pedig ne is 
álmodozzék stuki, hogy kedden vagy pénteken 
estefelé állítva be hozzáuk, a czikke belekerül
jön, úgy okoskodváu, hogy hiszeu úgv is csak 
másnap jelenik meg a lap. Jöjjön és nézze meg 
a mi munkáukat, az itteni rendszert, majd más
ként vélekedik a mi dolguuk felől.

N Y Í L T - T E R . * )

Köszönetnyilvánítás.
Egy bécsi hitelsorsjegyeni a fönyereméuy- 

uyel kihúzatván, S c h a p r i n g e r  J .  úr pécsi 
valtóüzlete azt azmaial es dijtalauui beváltotta, 
miért is kötelességet teljesített, ondöu a fenti 
baukházat pontossága es önzetlensége miatt 
mindenkinek ajánlom es néki uyilvanosan k ö 
szönetét szavazok.

Dárda, 18 2 szept. 22 éu.
Dr. Jellachiclt Károly.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért uem válla l 
felelősseget A ezerk.

La p t u l a j  d o  n o t :  felelő* *zerae*ato :
NAGY FERENCZ. HAKSCH LAJOS.

_6_’

Hirdetések:
Pécsett. Kisboldogasszony- 

utcza l-so szám alatt

2 szoba-konyha-bolt-sü
töde

és egyéb mellék-helyiségek — együttesen 
esetleg külön is bérbeadók. A  bolt bár
mily üzlethez használható. (Értekezhetni a 
háztálajdonossal Felső vámház-uteza 52.ik

szám a.)

S3 BÚTOROK CSOMAGOLÁS
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Egyéves önkéntesek
részére, bármely csapatbelieknek,

teljes egyenruházati felszerelés!
szabályszerűen k iá llítv a  és ju tányos áron kapható

r t
czégnél

Pécsett, főtér, a „Nemzeti kávéház“ alatt.
A\

Árverési hirdetmény.
Közhírré tetetik, miszérint Bodony község tulajdonához tartozó

korcsmaház, istálló, mészárszék 1 hold házikert
az italniérési joggal együtt f. é. okt. hó 1 1 -éu délután 3 órakor 18930k évi 
január i-jétől kezdve három évre haszonbérbe fog adatni.

Az árverési feltételek Baksán a körjegyzőségnél és Bodonyban a biró házá
nál megtekinthetők.

Kelt Baksán 1892. évi szept. 22-én.

Kérdi Lajos Bögri József
körjegyző. biró.

6
Angol kerékpár- és varrógép-raktár.

V bd szerencsém a d. t. közönségnek becses tudomására hozni, hogy Pécsett, 
Ferencziek ntcza b7. sz. (Stiriiugíéle ház) mint («érieké Alfréd bécsi ezég kép- i 
viselője

a legkitűnőbb minőségű és valódi

au go i és varrógépekből
nagyvá larztéku raktárt állítottam és azokat a legjutanyosabb gyári áron árusítom.

Ajánlom magamat egyúttal mint szak- 
mechanika* házi és szobatelegráfok, 
villám háritók és hasonló munkák \ég
zésére.

K erékpár- és varrógépj avi
tásokat a legelőnyösebb és jutányos árou 
eszközlök.

Oktatást a kerékpározásban
csekély dij mellett elvállalok.

Árjegyzékek kívánatra ingyen.
• o

Üzletemet a n. t. közönség szives 
pártfogasaira ajánlva, maradok

mély tisztelettel

F i c h t l  K á r o l y ,
gépész és mechanikus.

OOOOOOOOOOOOOOOOO OOO

Hirdetés.
Egy 34  éves nős kovács

okleveles gépész
és jó  lóvasalló, ki a huszárok
nál a vasallé intézetben alkal
mazva volt, uradalomban évi 
állást keres. Bővebb értesítést 
e lapok kiadóhivatalában.

1592. szeptember 24 éu.

XXXXXXXXXIXXXXXXXX

Pécsett, Király-utc/.a 31.
Készít egyes m ü fogak at, valamint 

teljes m nfogsorokat, kauesuk, cellulose 
s arany alappal, meglevő korona nélküli fog- 
gyökerekre csavaros mükoronakat (Stiftzahn). 
Eszközöl fogtöm éseket (plomhálás) s fog
húzásokat, a legbatbatósabb érzéketlenitő 
szerek igéuybe vétele mellett.

XXXXXXXXIXXXXXXXXX

10788. sz. 
tkvi 1892.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy ifj. Némethy József 
végrehajtatóuak özv. Wantuch Mihályné végre
hajtást szenvedő elleni 500 frt. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi kir. 
törvényszék területén levő Pécs szab. kir. város 
határában tekvö, a pécsi 0218. sz. tikvben fel
vett 168. hszsz. 107. sorsz. hazra és udvartérre 
az árverést 3000 írtban ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte^ bogy a iennebb 
megjelölt ingatlan az 1892. évi október hó 
1 . napján d. e. 10  órakor a kir. tvszék 
árverési helyiségében megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lan becsárának 10 százalékát vagyis 300 irtot 
készpénzben vagy az 1881. 00. törvéuyczikk 
12. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. november 1-én 3333 sz. a. kelt igazság- 
Ugyminiszteri rendelet 8. §-ában (kijelölt óva
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi 00. t. ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Pécsett, a kir. törvényszék miut telekönyvi 
hatóság 1892. év. julius hó 14 napján.

Bogyay Pongrácz.
kir. turvBzéki biró.

b u t o r r a k t á r a  és m ű h e ly e
(tetem esen nagyobbitva)

PÉCSETT Ferencziefc-utcza II. szám.
(A  pécsi edénygyár raktár ugyanott.)

Nagy választékban teljes és stylszerüen berendezett alvó-, disz- és ebédló-oso- 
bák, mindennemű fa-, vas- es kárpitozott bútorok, képek, tükrök, függönyök, függönytar- 
tók, és minden c szakmába vágó czikkek.

Abban a helyzetben vagyok, hogy bútorvásárlások  nálam ép oly jutányosán 
eszközölhetók, mint Budapesten vagy Bécsben.
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L o í í o l c s ó b b  b t v á i á r l á s l  f o r r á s .

Az Iris illatszertár Pécs Király-utcza 13. szám.
Illatszertáram a tiszteit közönség részéről nem remélt pártfogásban részesülvén s 

mostani kll földi utazásom alkalmával frauczia és augol gyárosokkal direkte összekötte- 
tésbe lépvén, azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy aruc .ikkeimet az eddigieknél 
alantabb árakon adhatom .

Különösen ajáulom átható és tartós illatú valódi angol es frauczia illatszereimet 
úgy eredeti üvegecskékben, valamiutdeka számra, továbbá a bőr ápolása s gyen
géddé tételére íelUlmuihatlau folyékony Hungária creme és Hungária hölgyporomat, ujhuuu 
javított s minden hasouucmU készítményt fel ül múló dr. Spitzer tele arczkeuöcsömet, frau
czia gyárbau készült valódi tojás olaj szappan, ügy akaczvirag, liliomtej, Speick és or- 
gouavirág szappauaiinat Kitűnő hatású Hungária fogpor és HuDgaria togvizemet, melyek 
rendszeres haszualata megszünteti a fogfájást, erősíti a fogbust és megakadalyozza a fogak 
odvasulását.

I ártok raktáron valódi frauczia gumi óvszereket és szivacskákat 2, 3, 4, 5, 0 és 
7 frtjávai tuczatonként.

A tetemesen leszállított árak mellett üzletemet csakis úgy tarthatom fenn, ha a 
nagyon tiaztelt közönség tömeges támogatásával szerencséltet, minek ellenében fötörekvé* 
sem leend a lehető legjutáuyosabb árakért mindig a legjobbat szolgálni.

Mély tisztelettel M agassy L. K. oki. gyógyszerész.
Viszonteladok árengedményben részesülnek — Vidéki megrendelések utánvét m ellett csak I frton felül

foganatosíttatnak

Egyidejűleg a mélyen tisztelt höliry közönség kegyes purtlogasaba ajánlom üzlet 
helyiségemben levő nagy választékú női divatkalap, derékfüző , művirág, 
disztoll s gyerm ekkalap raktáram at, mely szaxmaba vágó mindennemű meg
rendelések, átalakítások, gyászkalapok készítésé mérsékelt ára* mellet* elvál 
laltatnak s gyor.au s pontosan eszközöltetnek.

Védjegy 
(lej)oiiál va. Nincs többé buza-rozsda !

vetemciiymagpácz,
a tudás li.'italom. IcghathatÓBabb páczolási módszer a rozsda olleu búza,

arpa, zab, köles, tengeri stb.-uél. Díjazva és ajánlva  
sok íöldm. egyesület és előkelő gazdasz áltál. —  Kap
ható az Osztrak-Magyar monarchia minden nagyobb fii- 
szer- és vas-kereskedésében 2 métermázsához való 
csomagokban =  körülbelül 2 %  hektoliter =  250  
liter m aghoz 25 krért ; i métermázsához =  
körülbelül 1'/, hektoliter =» 125 liter m ag
hoz 13 krért.

Minden értesítést iugyeu és bér mentve ad

Aranyérem  
T e m e s v a r o t t  

IC9I I

: -y ^jcheniiyches Laboratórium
W ien, VI. Wiiidinülilgasse 33.

Főraktár P é c s e t t ,  Spitzer Jakabnál

A KOLERA.
A legutóbb beéikőzett hírek — sajnos — neinmi etséget sem hagy
nak fen az iránt, hogy h kolera immár Nyugat-K a ró jában  is ter
jeszkedik. Klóré látható tehát az a nagy veszély, mely az emberiséget 
e borzasztó betegség tovább terjedése által fenyegeti. Ugyanazért 
csak helyeselni lehet a hatóságoknak serénységét, melylyel az óv
intézkedéseket megteszik és melylyel a r ismeretes óvszereket a 
közönség figyelmébe ajánlják. Orvosi tekintélyek állítása szerint

a legjobb ó vszer a cognac.
Legjobban ajánljuk

üíiíí Esterházy Gi:za sa áC ti 9
ját, mely francain mód szerint idegen anyagok hozzá vegyítése 
nélkül tiszta borból kószül s melynek jóságat és tisztaságát a/, 
a körülmény is igazolja, hogy a legutóbb tartott párisi Cgész8Pg- 
ügyi kiá llításon az aranyérmet díszoklevéllel nyerte el » a 
többi kiállításokon is, melyeken eddig részt vett, mindenütt a leg

nagyobb kitüntetésekben réhZesült.
Központi iroda: BUDAPEST, VI. Külső vaczi-ut 23. sz.

9336.
tkv. 1892.

HZ

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék miül telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy barauyauiegye 
gyámpénztára végrehajtatnak Gregorits Péter 
és neje végrehajtást szeuvedök elleuni 200 frt. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási 
ügyében a pécsváradi kir. jbfróság területén levő 
Vémend község határában Kkvö a vémeudi 13. 
sz. tjkvben felvett I 24. hsz. 51. sor számú 
házra, udvartérre, 25. hszsz. kertre, 553 í -riut 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, s hogy a 
tennebb megjelölt ingatlanok az 1892 évi ok 
tóber hó 22. ti a pj au ü. e. 10 órakor Vé- 
mrnd kÖ/ség házában megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron 
kifli is eiadatui fognak

9

Arverezui szándékozók tartóznák az ingat
lanok 10 százalékát vagyis 55 forint 30 kraj- 
czárt készpénzben vagy az 1881. 00. t.-czikk 
42. § ában jelzett árfolyammal számított és az 
1881. november 1 jéu 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügymiuiszteri reudelet 8 g-ábau kijelölt óvadék- 
kepes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. 60. t. c /.  170. § a értelmében 
a bánatpénznek a birósaguál elöleges elbelye 
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt at- 
szolgáltatni.

Pécsett, a kir. tvszék mint tclkkönyvi ha
tóság 1892. évi junius hó 13. napján.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvftftéki bíró.

GRIFFON
a legjobb szivarkapapir

ttHjiható A l t  ó *»  I t o l i  n i  keresksd 'M -l *;i Pécset.

3101. sz.
1892.

Árverési hirdetmény.
A dárdai járásbíróság mint tlkvi hatóság

közhírré te-zi, hogy Schlőgl Ádám, Sehlögl Ká
roly s neje Müller Katalin villányi lakósok kér
vénye lolytáu a végrehajtási joghatályu önkény 
tes árverés a dárdai kir. járásbíróság területén 
levő Villany községben fekvő a villanyi 178. 
tjkvben telvett 149. hszsz tekvőségre es 160. 
sz. házra 835 frt. a 467 a 546 i 647a 651a 836b 
997a 1038b és 1177a hszsz. fékvöségekböl álló 
% telekre az árverést 2572 Írtban ezennel 
megalapított kikiáltási árban elren lette, s hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1892. évi 
október hó 15. napjánkd. e. 10 órakor 
V illán y  községben a jegyzői irodá
ban megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsáráuak 10%-át vagyis 83 forint 50 
krajezán es 257 toriut 20 krajezárt kész
pénzben, vagy az 1881.évi 60. t.-cz. 42. 
§ ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
évi uov. hó l én 3333. sz. alatt kelt igazságügy* 
miniszteri rendelet 8 g-ban kijelölt óvadékká- 
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez leteuni, 
avagy az 1881. évi 60. t.-cz. 170. g a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhe
lyezéséről kialllitott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Dárdán a kir. járásbíróság mint tcleköuyvi 
hatóságnál 1892. évi május hó 14. uapjau.

Joint Róla
kir. albiró.



ezü st-tá rg yak  g yára  és g y á ri rak tá ra
íly(-fö)tdcza, a h at tyt (•termek épületében.

é k s z e r-, a ran y- és
F ö ü z le t :  Pécs, Kit

Legnagyobb választék a legújabb
párizsi és angol

M Mezüsttárgyak és órákból, valamint
legfinomabb - ""

p á rizs i szem üvegek
és chinacziist-tárgyakból.

I. szám. Salon renaisance-óra 
művel, legszebb modern 

\ l  ; felben

II. szám. Ingádra ütöművel, jó, pon
tosan járd szerkezettel, csinos 
faragott diófaszekrény ben, fé
nyezve

III. szám. Amerikai, pontosan kipró-
bált ébresztő-óra csinos állany- 
tokban 0 f

IV. szám.^Finom amerikai, pontosan járd 
ébresztÓ-<5ra

V. szám. Moca-service 6 személyre, valódi 
tömör fémjelzett ezüstből

Ugyanaz legjobb china-ezüstből, elegáns ki
vitelben

szám. ^Felszolgáló-tálcza fa 
yencze-betéttel, finom china 
ezüst-keretben

Saját vésnöki műterem. Egy moro- »
gram csinos kivitelben 15 kr

Egy latin betű vésése 4 kr.

Továbbá készítek minden
nemű pecsét-nyomókat, czi- 
mereket stb. legjutányosabb

árak szerint.

Orajavitások lehető pontosan és jutányos árak mellett készíttetnek, nemkü
lönben mindennemű arany és ezüsttárgyak, melyek gyorsan és csinosan készíttetnek.

Magyar diszékszerek : kardok, mentekötők, gombok, sarkantyúk stb. legszebb 
kivitelben.
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>vo«iatntt Taizi* JnzhciDél PecNett, 18S42


