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A polgári Házasság.
Sok vajúdás után végre folyó hó 2-án az
igazságügyminiszter a polgári házasságról szóló
törvényjavaslatot letette a képviselőház aszta
lára s igy most már szemtől-szembe láthatjuk
és vizsgálhatjuk ezen törvényhozási alkotásnak
eddig gondosan titkolt részleteit.
A 167 §-ból álló törvényjavaslat a házas
sági jogot az á l t a l á n o s a n k ö t e l e z ő p o l
g á r i h á z a s s á g alapján rendezi s igy a
polgí ri házasság leghelyesebb formáját válasz
totta, bár ugyanazon igazságügyminiszter, ki
most ezen javaslatot előterjesztette, nem is oly
nagyon régen a kötelező polgári házasság ellen
s a facultativ polgári házasság mellett tört
lándzsát.
A polgári házasság megkötésének szabá
lyozása a javaslat szerint a legszorosabb összefüggésben van a polgári anya könyvvezetés tár
gyában megalkotandó törvénynyel, a mennyiben
a javaslat 48. § a szerint a házasságot rend
szerint a polgári anyakönyvvezető előtt kell
megkötni s az 50. §. értelmében a törvényha
tóság első tisztviselője, a főszolgabiró vagy a
rendezett tanácsú város polgármestere előtt a
jegyesek csak akkor köthetik meg a házassá
got, ha a főispán erre külön engedélyt adott.
Hogy a javaslat ezen intézkedését a gya
korlati élet szempontjából méltathassuk, a pol
gári anyakönyvvezetés törvényhozási szabályo
zását kellene bevárnunk, mert amig nem tudjuk,
kiket fog a törvényhozás a polgári anyakönyvek
vezetésével megbízni, addig arról sem mondha
tunk végleges Ítéletet, vájjon a házasság meg
kötésénél való hatósági közreműködést rábíz
hatjuk e teljes megnyugvással az anyakönyv
vezetőkre.

Ha a polgári anyakönyvvezetés tárgyában most mindehhez még a házasságkötés körüli
a képviselőházhoz már beterjesztett törvényja teendőket is rájok hárítjuk, képzelhető, hogy
vaslat álláspontját elfogadjuk, úgy a fenti kér ezek teljesítésében minő pontosságot, lelkiisme
retességet s előzékenységet fognak tanúsíthatni.
désre határozott nemmel kell válaszolnunk.
De a községi jegyzők hazánk igen nAgy
Az anyakönyvvezetésről szóló törvényjavas
lat ugyanis, hogy a reformmal különben járó részében, különösen a nemzetiségi vidékeken,
rengeteg költséget elkerülhetővé tegye, az anya- műveltség és javadalmazás tekintetében nagyon
könyvvezetők díjazását oly csekélyre szabta, is messze állnak a korszellem színvonalán álló
hogy ezért a kellő qualifikáczióval biró s a dunántúli kartársaik mögött, ezeknél tehát az
erkölcsi és értelmi megbízhatóság szükség*
köz- és magánérdekek elengedhetetlen biztosi
tékát képező feltétlen megbízhatósággal rendel mértékét sem találhatjuk föl s ki vagyunk t é t
kező magánosok a nagy felelősséggel, lekötött- annak, hogy ezek közreműködése mellett akj^
séggel és sok munkával járó anyakönyvvezetésre tudatlanságból, akír haszonleső roszhiszemüsegvállalkozni nem fognak, mit a törvényjavaslat ből érvénytelen házasságok tömegesen fognák
szerzője is elismert, midőn szükségesnek tartotta létre jönni, úgy hogy sokkal nagyobb és mélyre
a városi tisztviselőket, a községi- és körjegyző hatóbb családjogi zavaroknak nézünk eléje, mint
ket az anyakönyvvezetés elfogadására kötelezni, a minőkkel jelenleg a különböző felekezeti há
holott nálunk különben nem kell valami uj hi zassági jogok folytán küzködünk.
Kétszer is meg kell tehát gondolni, hogy
vatalra kötéllel fogni az embereket ; — kétség
telen tehát, hogy Magyarországon elenyésző mily közegekre bízzuk a házasságkötésnél való
csekély kivétellel városi tisztviselők, községi és hatósági közreműködést, mert a javaslat sze
körjegyzők fogják az anyakönyvvezetést telje rinti eljárással többet ronthatunk a családjogi
viszonyokon, mint a mennyit építünk.
síteni.
De a házasságkötési aktus fontossága, az
Az anyakönyvvezetés tehát nálunk alárendeltebb közigazgatási hivatalnokok mellékfoglal abban rejlő nagy erkölcsi momentum magasztc
kozása lesz s hogy ezekre a házasságkötés volta is követelőleg azt igényli, hogy annál s
hatósági ellenőrzése megnyugvással rábízható állam tekintélyét előkelőbb közhivatalnok ké
lenne, azt határozottan kétségbe merjük vonni. viselje. — Ha sokkal csekélyebb fontossá'Ezek a közigazgatási tisztviselők, különö közigazgatási ügyek ellátására a járási tisztvi
sen pedig a községi és körjegyzők rendes hi selő, s a szintén nem oly életbevágó törvény
vatali teendőkkel a községi, megyei és állami kezési ügyek a rendes kir. bíróságok hatáskörébe
igazgatás ezerféle ágaiban annyira el vannak utalvák, nem látjuk be, hogy a házasságkötési
máris halmozva, hogy oly nagy körültekintést, ügyek mért ne lennének a városi polgármeste
óvatosságot és időtrabló munkásságot igénylő rek és járási íőszolgabirák elé utalhatók, hisz
újabb hi\atalt, minő az anyakönyvvezetés, el ha a feleket ujonczozási, kihágási vagy cseléd
nem láthatnak a nélkül, hogy ennek úgy rendes ügyben be lehet rendelni a járási székhelyre,
hivataluk, mint a mellékfoglalkozáskép űzött | akkor ezt annál inkább meg lehet követelni
anyakönyvvezetés kárát ne vallja ; — ha már *1 házasságkötési ügyben, s ez utóvégre a nép
■ m
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A ..Pécsi Figyelő"4 tárczája.

A szivarszipka.
Gondolkozom, tehát vagyok, — mondá a görög
bölcs. Én akkor gondolkozom, ha irok, tehát én akkor
„vagyok." Péter akkor gondolkozik, ha iszik, tehát
ö akkor „van“ (berúgva). Pál pedig csak akkor gon
dolkozik, ha menyecskéken jár az esze, ergo az imposztor (nem annyira görögül, mint törökül) bölcsen él.
Az én hősöm akkor gondolkozott, ha szivarozott.
Hogy tehát létezhessék, naponta bejárt egy trafikba,
a hói megvásárolta a szükséges létanyagot : négy
darab regalitást. A trafikosnak szép leánya volt, a
kinek Kupecz János (ez az én emberem) életre és
halálra udvarolt. Igen, életre-halálra, mert el volt
tökélve, hogy ha a kisasszony meg nem hallgatja,
véget vet életének. És ez nem is ment volna nehezen.
Nem szivarozik — nem gondolkozik
nincs
punktum. Ilyen öngyilkosságot a kis trafik-tündér nem
engedhetett meg, mert ez négy regalitászba került
volna papájának naponta.
János barátunk tehát meghallgatást nyert. A
kicsi hallgatta szerelmi áradozásait komolyan, fenkölten. Sőt egyszer azt is megvallotta, hogy oly szépen,
mint Kupecz úr, még az a herczeg sem tud beszélni,
a ki a képes újság regényében tegnapelőtt vallott
szerelmet imádottjának.
János barátunk rózsákat küldözgetett a kis lánynak, melyekhez szerelmes leveleket mellékelt. A kicsi
a rózsát keblére tűzte, a szerelmes levelekből pedig
staniczlikat csinált tubákos öreg urak számára. Enyn^ire haladt Kupecz János a szerelemben.
Egy napon a kicsi szép ajándékkal lepte meg :
- *y gyönyörű tajték szopókával. Kupecz ur majd
kivTgott örömében bőréből. Első ajándék tőle!
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Szíttá is a szipkát kitartóan, híven, mintha ro
botba menne. Vigyázott rá, mint a szemefényére.
Hogyne ! A kicsi mindennap megnézte a szipkát s
valóságos gyerekes öröme telt benne, hogy milyen
szépen pirul.
Ez a szipka fűzte őket össze. A szipka, melyen
át a füst folyton csiklandozza azt a fogát, a melyik
a kicsire fáj s mely fogak, ha nem is vásnak a ki
csitől, de legalább édes reményekben feketédnek. Egy
folyton égő, recte füstölgő szerelem ez.
Az idill azonban egy napon avval végződött,
hogy összezördültek. Kegyetlenül összevesztek. A kicsi
adta hozzá az agit. Kapecz ur úgy rohant el a trafik
boltból, mint egy megőrült Othelló.
A kicsi visszaküldte a hervadt rózsákat, mire
Kupecz ur viszont visszaküldte a szipkát.
Kupecz ur elhatározta, hogy ő többé nem megy
a trafikba, nem szivarozik, nem gondolkozik, nem
létezik, — punktum. Szóval in theória kivégzi magát.
Midőn azonban másnap búsan, lesütött fővel el
ballagott a trafik mellett, a kicsi ott állott az ajtóban
s bűnbánóan nézett reája. E tekintettől még a kövek
is meglágyultak volna, nemcsak a Kupecz Jánosok.
Persze hogy lépen ragadt. Szépen besompolygott a
boltba, megvette a négy regalitászt, szavalt, küldött
ismét rózsát, szerelmes levelet. A rózsák megint a
kicsi keblére kerültek, a szerelmes levelekből pedig
tubák-staniczlik lőnek.
A z idill tehát ismét megkezdődött, csak egy
hiányzott belőle : a szivarszipka. A kicsi nem találta
sehol. Úgy segített tehát a dolgon, hog> egy újdonatúj
| gyönyörű szipkával lepte meg, a mit Kupecz ur csak
| oly kitartón és hiven szívott, mint az előbbit.
I
Hej, de az ördög nem alszik. Alig pirult ki
i
rózsaszínűvé a szipka, uj katasztrófa következett be.
Uj összezördülés, uj harag, uj fogadalom, hogy többé
I

»

nem szivarozunk. A rózsák megint visszaszármaztak,
a szipka megint visszakerült adójához.
Ámde másnap Kupecz urat ismét megfogták a
trafikajtóban a kicsi szép szemei. Kupecz ur kibékült,
szivarozott, szavalt, rózsákat küldözött s kapott megint
egy ujdonat uj gyönyörű szipkát.
Amint előre lehet látni, az idill most sem volt
tartós. Rózsák és szipka egy szép napon visszaván
doroltak.
Kupecz ur bujában betért egy vendéglőbe, ahol
nagyokat ivott. Az asztalhoz odatelepedett egy is
merőse is. — Mi baj János ? — kérdó az ismerős.
— Eh ! . . . megharagitottak . . . összevesztem . . .
— Derék. Engem is megharagitottak, én is
összevesztem valakivel.
— Én a kedvesemmel.
— Én is avval.
— Az asszony ingatag. . .
— Álnok és csapodár . . . Igaz, — te, kibe vol
tál szerelmes ?
— A torony-utczai trafikos lányba.
— Derék. Én is abba. De én már kijózanodtam.
— Én is. De azok a szipkák .. •
— Hehehe ! Te is szipkákat kaptál ?
— Micsoda? Kaptam-e? Nem is egyet, de
hármat.
— Én meg négyet. Vissza is küldtem, mikor
összevesztünk.
— Ej ni. Hisz én is visszaküldtem.
A szerelemben pályatárs mosolygott. Kupecz
úrhoz hajolt s halkabban kezdett beszélni.
— Csöndesen beszéljünk, hogy meg ne hallják.
En rájöttem a dolog nyitjára, A hamis kicsi csak
azért bolonditott minket, hogy kiszívjuk a szipkákat.
— De mire való ez neki ?
— A kiszívott szipkák h á r o ms z o r o s á r o n
kelnek.
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szemében is csak emelni fogná a polgári há
zasság uj intézményének tekintélyét, mire pedig
népünknél — főleg kezdetben — ennek nagy
szüksége lesz.

Országgyűlés.
A képviselőház deczember 4-iki ülésén a ki
sebb tárczák költségvetésének tárgyalását tolytatták.
A babinetiroda tételénél M e s k ó László kijelentette,
hogy a függetlenségi párt most már harczolni fog a
külön magyar kabinet irodáért. H o i t s y Pál pole
mizál a miniszterelnökkel, a ki azt vitatta Ugronnal
szemben, hogy a magyar udvartartás kérdésében
nincs szükség törvényhozói intézkedésre. A tételt el
fogadták. A delegácziók tételénél V á r a d y Károly
kijelenti, hogy a függetlenségi és 48-as párt a dele*ácziók ellen, mely a nemzet szellemével nem egyez
tethető össze, mindig tiltakozott. A tételt a többség
elfogadja. Az állandó országház tételénél V a j a y
István kifogásolja, hogy nincs elegendő hely a kép
viselők és a közönség számára. T h a 1y hasonló ér
telemben szólalt föl. A támadásokra T i s z a Lajos
gróf válaszolt. Védelmezte az országház építésénél
követett eljárásokat. A közösügyi kiadások tételénél
S i m o n f f a y János a függetlenségi és 48 as párt
részéről csak annak kijelentésére szorítkozik, hogy
miután a függetlenségi és 48-as párt bármilyen néven
nevezendő közösügyi intézményt az ország érdekére
nézve károsnak és hátrányosnak tart, miután ezen
párt azon nézetben és meggyőződésben van, hogy az
országnak teljes állami ftiggetlensége úgy az ország4> nak és a polgároknak jóléte a közösügyes törvények
megszüntetése nélkül nem érhető el : ennélfogva ezen
közösügyes költségeket a költségvetésben el nem fo
gadja. A tételt elfogadták. Ezután W e k e r l e mi
niszterelnök beterjesztette a milleniumi ünnepségek
ről szóló törvényjavaslatot.
A képviselőház deczember 5-iki ülésén Wekerle
beterjesztette az indemnity-javaslatot. Aztán folytat
ták a kisebb tárczák költségvetésének tárgyalását.
A szőlődézsmaváltság tételénél A n d r e á n s z k y
báró határozati javaslatot terjesztett be a filloxéra
által elpusztult szőlők összes hátralevő dézsmaváltság
tartozásainak törlése iránt. S i m o n f f a y János,
S z e d e r k é n y i s H e r m a n elfogadásra ajánlták
javaslatot, de a Ház 45 szótöbbséggel mellőzte,
z ülés végén József főherczeg jubileuma alkalmá51 ünnepies fölszólalások történtek.

Külföld.
Törökország. A szultán újabban csakis a
franczia nagykövet tanácsait követi ; a német nagy
követ kegyvesztett lett. Az olaszok iránt is ellen
szenvvel viseltetik. Azt hiszi, hogy Olaszország egyet
ért Angliával Törökország kizsákmányolására s ez
ellen a védekezést Francziaország támogatásában
reméli. A szultán ezen hangulata egy újabb hármas
szövetsóg létesülését helyezi kilátásba. A porta tud
niillik hozzájárul az orosz-franczia szövetséghez.
Olaszország. A Zanardelli-kormány meg
alakult ; csak a pénzügyi tárcza nincs még betöltve.
A miniszteri liszta [ismeretlen emberekből áll s föltünést kelt egész Európában. — A király 15 millió
lírányi czivillistáját le akarják szállítani. Azt beszé
lik, hogy a király ebbe beleegyeznék.

F ran cziao rszág. Alig mutatta be magát
az uj kormány a kamarában már is támadásban ré
szesült, még pedig csinos botrány kíséretében M é r y
boulangÍ8ta képviselő alávaló nyomorultnak mondta
Raynal belügyminisztert, mert ez nem látta elérke
zettnek az időt, hogy hazaárulóknak megkegyelmez
zenek. Méry a hazaáruló szót személyes sértésnek
és rágalomnak vette. Az elnök közbelépésére Méry
visszavonta kifejezését.

Hírek.
— (Jó zsef fő h erczeg jubileum ».) Hu
szonöt évvel ezelőtt nevezte ki Ő fölsége József főherczeget a magyar honvéd-hadsereg parancsnokául.
E huszonöt év alatt fejlődött a honvédség a számta
lan akadály ellenére annyira, hogy most már a ka
tonai körök is elismeréssel szokták emlegetni adandó
alkalmakkor. A magyar nemzet szeretetét a népszerű
főherczeg iránt nem egyszer mutatta ki. Most is nyil
vánult az impozáns módon azokban a lelkes hangú
fÖliratokban, melyeket a törvényhatóságok intéztek
hozzá jubileuma alkalmából. Örömmel üdvözöljük ő
«.
,
miénk, s tetteivel bi
zonyítja, hogy büszkeségét képezi a tudat magyarnak
vallani magát.
. (Őröm a k ir á ly i családban.) Welsből
jelentik, hogy Mária Valéria főherczegasszony, Ferencz Salvator főherczeg felesége, királyunk leánya,
örvendetes családi eseménynek néz elébe.

(K irá ly n a k u n ok áján ak szerelm i
igén ye.) E r z s é b e t bajor királyi herczegnőt,
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Gizella magyar királyi herczegnő és Lipót bajor ki
rályi herczeg legidősb leányát, királyunk unokáját
a gónuai székesegyházban vasárnap délelőtt vezette
oltárhoz S e e f r i e d Ottó báró, bajor gyalogos had
nagy. Ferencz József királynak köszönhető, hogy
ebből a regényből valóság lett s a herczegkisasszony
ma már a hadnagy felesége.
__ (A kanonok-jelöltek.) Pécsi egyházi
körökben érthető érdeklődéssel néznek a kanonoki
kinevezések elé. Nagyprépost az előléptetés sorrendje
szerint T r o l i pápai prelátus és czimz. püspök lesz,
ki már félig ott ül F e s z t i dr. örökében, a menyi
ben a helyettesítés gondjai az elhunyt nagyprépost
halálával ő reá szálltak. A többi előléptetés a követ
kező : kisprépost : Zs i n k ó, éneklő kanonok : D o b s z a y, őrkanonok: S z e i f r i c z , baranyai főesperes:
W a l t e r , tolnai főesperes pedig L e c h n e r . A
megüresedett két kanonoki stallum egyikére R é z 
b á n y á i Jánost ajánlotta D u l á n s z k y Nándor
dr. megyés püspök kinevezésre a beavatottak szerint.
A másodikra S p i e s z paksi plébánosnak van leg
több kilátása, de azért szép számú jelölt neve került
forgalomba. Leginkább emlegetik : K á r o l y Ignácz
budai külvárosi esperes plébánost, P o z s g a i püs
pöki titkárt, W u r s t e r theologia tanárt, és K u z 
in i c s János doljna-miholjáczi plébánost, kinek neve
a zágrábi érseki szék kandidátusai közt is megfor
dult. D u l á n s z k y dr. püspök a budapesti püspöki
konferencziáról a napokban tér haza, de alig hihető,
hogy végleges megállapodással, a kinevezendő ka
nonok személyére nézve.
— (H ym en.) P é c s y János Tolnavármegye
aljegyzője nov. hó 28-án tartotta eljegyzését Kalocsán
I l l é s Antal domolosi földbirtokos és patosfai ura
dalmi intéző leányával L u j z á v a l .

— (B a ra n y a v á rm e g y e k özig, b izo tt
sága) Kardos Kálmán főispán elnöklete alatt ked

1893. deczember 7-én.
Vaiszló, Maiss, Mocsolád, Kapós Szekcső, Cs.-Tőttős
községek különböző időről szóló s számvevőileg át
vizsgált bírói számadásai. A pécsi kér. állami állat
orvos jelentése a pécsi 8. sz. honved huszárezrednél
tényleg szolgálatban álló Csery József állatorvosi ok
levelének kihirdetése iránt. stb.

— (A siklósi képviselő és a közérdek.)
A Ház tegnapelőtfi ülésén A n d r e á n s z k y Gábor
báró azon határozati javaslatot terjesztette elő, misze
rint a pénzügyminiszter törvényjavaslatot nyújtson be
az 1891 : I. t. cz.-nek olyatén módosítása iránt, hogy
a filloxéra által elpusztult szőlők összes hátralévő
dézsmaváltság-tartozásai töröltessenek. A kérdés sza
vazás alá került. E r r e t h János és S i m o n f f a y
János képviselők az adózó polgárok érdekében a ja
vaslat mellett szavaztak. Bezzeg ellene szavazott
P e r c z e 1 Béni, a siklósi kerület kormánypárti kép
viselője, mintha Siklós és vidéke s egyáltalán Baranya
borral folyó Kánaán volna s nem tartoznék a filloxéra
által elpusztult szőlő vidékek közé. Persze, mikor ma
meluk az ember, nem gondolkozik, hanem a kormány
mellett szavaz. Az igaz, hogy abban sincs köszönet,
ha gondolkozik, mert akkor sem szavaz — a kormány
ellen; mert a kormánypárton nem az adózók, hanem
a kormány érdeke a főczél, melynek alávetnek min.
dent, még a dézsmaváltság-hátralékok kívánatos tör
lését is.
— (A P é c si D alárd a) ma este tartja azt a
nagyszabású hangversenyét, melynek műsorát már
ismertettük. Fölhívjuk erre a ritka műélvezetre a kö
zönség figyelmét annál is inkább, mert a pécsi da
lárda, mely minden alkalommal a legszívesebben
működik közre mindenféle ünnepies alkalmakkor s tel
jes önzetlenséggel szolgálja a publikumot nagyon rá
szolgált, hogy méltassák érdemeit akkor is, mikor
saját maga rendez valamit. Adózzunk elismeréssel helyi
erőinknek is, mikor ily kiválót produkálnak, mert
csak úgy számíthatunk reájuk a jövőben is — mikor
tán szükségünk lesz a közreműködésükre.
— (A k ir . ta n fö lü g y e lő Siklóson.) Sa
lamon József kir. tanfölügyelő a siklósi összes nép
oktatási tanintézeteket f. é. deczember hó 11, 12 és
13-ikán fogja meglátogatni.
— (A pécsi ath létab ál) meghívói elkészül
tek s most küldi szét a rendezőség, mely mindent
elkövet, hogy a bál páratlanul álljon az idei farsan
gon. A „Hattyú" éttermén kívül a kaszinó nagyterme
is nyitva lesz ; a tánezteremben a 44 ik cs. és kir.
gyalogezred zenekara fog játszani, az éttermekben
pedig a czigányzene. Alkudozások folynak a kapos
vári hires Simplicius zenekar szerződtetése tárgyában.
A női tánezrendek rendkívül csinosak lesznek s kelle
mes emlékül fognak szolgálni a megjelent hölgyeknek.

den tartott ülést, melynek fő mozzanatai a követke
zők : A vármegyei gyámpénztárba november hóban
6019 frt 13 kr folyt be, 27 kölcsönkérőnek 8670
frt szavaztatott meg. Egy kocsi és ló eltartása a
a megye területén havi 37 frt 14 krba számittatik.
A főorvosi jelentés szerint november hóban a köz
egészségügyi állapot kedvezőtlen volt. A roncsoló
toroklob Villány, Lapáncsa, Kővágó-Szőllős, Egerágh
és Magyar-Bóly községekben járványszerüleg pusztí
totta a gyermekeket. Petárdán kanyaró, Hidasd és
Nádasdon hagymáz jelentkezett. A ráczkozári köror
vosi állást Magyarász József ottani sebészszel töltöt
ték be más pályázó hiányában. A megye területén
a pénzügyigazgató jelentése szerint befolyt egyenes
adókban : 297,307 frt 36 kr ; hadmentességi dijakban :
11,481 frt 30 kr. A kir. ügyész jelentése szerint no
vemberben 120 vendége került a pécsi fogháznak.
— ( A P in té r - féle F e re n cz Jó z s e f
Elelmerésükre 431 frt 53 krt adtak ki. A kapos- fürdő,) mely ezelőtt két hónappal a tűz martaléka
szekcső-dombóvári útvonalon az árvíz által elsodort lett, teljesen újonnan felépítve s felszerelve ma ismét
5. sz. hid fölépítésére 1351 frt 22 krt utalványoztak.
átadatott a nagy közönség használatára. Ezen vidéke n
— (H alálozás.) I r i n y i Sándor, a pécsi m. páratlanul álló fürdőintézetet nem szükséges külön
kir. állami főreáliskola rendes tanára tegnap délelőtt dicsérnünk, dicséri az önmagát. A tulajdonosának
fél 12 órakor 53 éves korában, hosszas szenvedés pedig köszönetünket nyilvánítjuk, hogy semmi áldo
után jobb létre szenderült. Az elhunyt általánosan zattól sem riadva vissza, az elpusztult fürdőt ily rö
szeretett és becsült tagja volt a főreáliskola tanárvid idő alatt újra fölszerelte.
testületének. A szabadkézi rajzot tanította s mint festő
— (K o zá ry h o ln a p i hitszónoklata.)
több jeles képet festett. Halálát neje, kivel 18 évig
Kozáry holnap a 9 órai csöndes mise után folytatni
élt boldog házasságban és két gyermeke gyászolja. fogja aiyceumi[templomban conference-beszédeit, illetve
Temetése holnap délután 3 órakor megy végbe Zrinyi- a múlt vasárnap megkezdett tárgyat : „Századunk és
utcza 18, szám alatti házból.
a boldogság", melyből közöljük a következő érdekes
— (U jon czok vizsgálása.) Waissolni Bi- részletet : A polgárosultság fénynyomába az akna
limek Hugó lovag, vezérőrnagy, a napokban váro munka árnya jár. A X IX . század bámulatosan müveit
sunkba érkezett ; megvizsgálta a cs. és kir. 52 ik társadalma beteg. Mije hiányzik e boldog századnak,
és 44-ik sz. gyalogezredek Pécsett állomásozó zászló hogy márványhomlokán a búskomorság vonása ül.
aljainak ujonczait s a kiképzés fölött teljes megelé Fölvilágosult század, miért e bú fellege arezodra i
gedését fejezte ki. Tegnap már el is utazott.
Mert fejlődésed egyoldalú értelmi fejlődés vala és az
— (B érd in m egkegyelm ezése.) A rab értelem fejlődése egyedül nem boldogíthat. Róma világ
lógyilkosság miatt kötél általi halálra ítélt Berdin
uralma akkor dőlt romba, mikor a tudomány és mű
megkegyelmezésének hire kelt szárnyra az utóbbi veltség magaslatán állott. A tudomány csak akkor
napokban. Utána jártunk a dolognak, de semmi bizo boldogíthat, ha az ész világa mellett a s z í v világát
nyosat nem tudhattunk meg. Megkegyelmezóse való is tökéletesíti, ha az értelem fejlődése erkölcsi haladás
színű, de az illetékes bíróságokhoz ez ideig még nem sal párosul. A hol lelki nyugalom és erkölcsi öntudat
érkezett le a halálos ítélet megváltoztatását kimondó nem gyarapszik a szaktudomány haladásával, az eiégületlenség világfájdalommá fokozódik, mint a század
legfölsőbb leirat.
— (Betörés.) Vasárnap éjjel Schwarcz Mór egyes nagy elméinél és érzékeny sziveinél. Hogy töb
siklósi országúti kereskedő boltjába ismeretlen tette bet ne említsek, a költők közül : Byron, Leopardi,
sek behatoltak s a kasszából 23 frt aprópénzt elloptak. Lenau, Reviczky s a bölcselők közül : Hartmann,
— (M egyei r e n d k ív ü li közgyűlés.) Ba- Schoppenhauer, Bansen. Még az ifjúság kedvencz
ranyavármegye rendkívüli közgyűlését f. ó. deczem költője, a magyar nép nagy lantosa Petőfi is minden
ber 18-án d. e. 10 órakor tartják meg a megyei ágon embergyülöletet szemlél. Vannak e századnak
közgyűlési teremben. A tárgysorozatból kiemeljük a pessimistikus bölcselői, regény- és történetírói, festői
következőket : A közig, bizottságból a f. é. végén s iskolái. Hangzik a pessimizmus a színpad deszkáin
kilépő 5 és az 1894. óv végén kilépő tagok sorában és a kópviselőházak debattjain, a gyárak és gépek
megüresedett 1 tag helyének betöltése. — Keresk. zakatoló műhelyében s a tőzsdén, a munkáspárt nép
min. rendelete a paléi révnél a Dráván épí gyűlésein és a high-life-körökben. Nem századunk
tendő hid költségeihez való hozzájárulás tárgyá szülte e Echagerayt, Nordaut, Ibsent, a pessimistikus
ban. Az állandó választmány jelentése Jókai Mór breviáriumot és imakönyvet. Nem-e század nevelte -e
jubileuma tárgyában. A szentlőrincz-nasiczi h. é. vas- Dostojevszkyt, Tolstojt, Turgenjefet és Puskint, nem
napjainkban akarják-e restaurálni és a kereszténység
I ut segélyezésére tiz évi részletben megszavazott
50.000 írtnak egyszerre leendő kiutalványozása iránti helyébe varázsolni a buddhizmust ? Nagyon sokan
kérvény tárgyában. Mohács nagyközség által „gya- hajlandók volnának a pessimizmus világnézetét egye
. lógj árdák lerakásáról" alkotott szabályrendelet tár sek hibájának tulajdonítani és egyes nagy széllé mek
végletességéből magyarázni, mi azonban azt hiszs zük#
gyában. Turony, Rácz-Petre, Hidvég, Poprád, Sámod,
I Vejti, Besencze, Luzsok, Raad, Piski, Czun, Hirics, hogy a pessimizmus tömegjelensége a kor általárug
| Kis-Szent-Márton, Szt.-László, Tófii, Tékes, Szalatnak, elógületlenségének és boldogtalanságának tanubizeny-
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sága. A polgárosodás és tudbmány növelik a gyötrel
meket, mert finomabbakká és érzékenyebbekké teszik
a sziveket. A tudás és emelkedettség magaslatának
a fájdalom mélysége a viszonylata. Többet éreznek,
következőleg többet szenvednek is a nemesebb, a
műveltebb lelkek. A boldogító elem a szív titokszerüsógóbe van burkolva. A tudományos búvárkodás,
Archimedes heurékája, a diplomata sikere és a mű
vész remeke mindig bírnak valami boldogitó hatással.
De ki az, ki képes szüntelen teremteni. Képes e a
teremtés többre, mint pillanatnyi lelkesedésre és bol
dogitó érzetre?
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zási társaság tisztviselői vettek részt. Számuk 70-re
tehető. A magyarosodás eszméjének diadalára sok
fölköszöntő hangzott el. T r o l i pápai prelatus és
czimz. püspök az igazgatóságra és a távollevő höl
gyekre ürítette poharát. A zenét a cs. és kir. 44. sz.
gyalogezred zenekara szolgáltatta» A Hymnus és
Szózat eljátszása élénk tapsviharra adott alkalmat.
Este nagyon természetesen táncz volt.

Eddig a következők Írták alá a szerződéseket :
R. Balogh Etel, Kalmár Piroska, P. Kovács Mariska,
Kállai Lujza, K a p o s i Józsa, (uj. tag ; ez idő szerint
a kolozsvári színház első énekesnője ;|) Bodroginé,
Kőmivesné, Kükemezey Gizella, (uj tag ; másod szende ;)
Dezsóry Gyula, Polgár Sándor, Balia Kálmán, László
Gyula, Rónai' Gyula, Peterdf Sándor, Kassay Károly
(uj tag, baritonista) Sz. Nagy Imre, Bognár János,
— (Je g y ző v á la sztá s B a r a n y a -S z e n tlő - (uj tag) Végh István, Sárdy Károly, Erdélyi Miklós,
rinczen.) A Siska Károly nyugdíjaztatásával meg (titkár), Berényi Géza (titkár), Bízza Károly (súgó).
üresedett szentlőrinczi körjegyzői állásnak választás
A még hiányzó szerepkörökre most folynak a
utján leendő betöltésére a szentlőrinczi főszoigabirű tárgyalások.
— (Saner E m il v ilá g h ír ű zo n go ram ű  f. é. deczember hó 21-ik napját tűzte ki. A 778 frt
A szegedi szezon különben elég jó. Közelebb
vész,) mint már említettük, f. hó 12-ón tartja ná 38 kr. készpénzfizetés és egyéb javadalmazással járó R. B a l o g Etel, mint Julia (Romeo és Júliában)
lunk hangversenyét, melyet műpártoló közönségünk állásra pályázók kellően fölszerelt kérvényeiket a szaporította nálunk is előnyösen ismert sikereit. A tár
figyelmébe a legmelegebben ajánljuk. Sauer f. hó szentlőrinczi főszolgabíróhoz f. é. deczember 20-ig ad sulat jelenleg a „ B o s z o r k á n y v á r “ uj operettre
4-én Budapesten tartott hangversenyéről a fővárosi hatják be.
és a „ S z é p M e l u z i n a " látványosságra készül,
— (Az érdem ju ta lm a .) A Bpest, Pozsony, melyhez Somogyi egészen uj díszleteket festet. Ezek
lapok kivétel nélkül fölötte elismerő hangon referál
nak. Mondhatjuk, hogy ritka művész van a világon, Győr, Szeged, Temesvár és Arad közt fölállított ál a darabok nálunk is szinre fognak kerülni.
kit oly nagymérvű elismerésben részesített volna a lami telefont vasárnap d. e. 10 órakor adta át L ukritika, mint épen Sauert. De meg is érdemli ezt, k á c s miniszter ünnepélyesen a közforgalomnak. A
Tiszántúlra három városnak is jutott ; a Dunántúlra
mert művészete fenomenális és bámulatba ejtő. Jegyek
kaphatók a Valentin-féle könyv- és zeneműkereske- csak egynek, pedig Pécs is megérdemelte volna,
hogy összekösse Bpesttel a miniszter. Igen ám, ha a
Magzatelhajtás. Szalancsanin Horvát Róza,
désben.
— (M egh a lt tolonczosAs közben.) Míg közérdek kielégítést követelő parancsszava nyomna egy 16 éves sokacz-leány állott tegnap a pécsi kirí
a Sándor-utczai komédia-házban a haza bölcsei de előtte valamit a latban. De persze első a tett szolgá törvényszék előtt a magzatelhajtás súlyos bűnével
rűre-borúra alkotják a különböző fontos és nem fon latok megjutalmazása. Szeged, Temesvár és Arad vádolva. Ez óv Póter-Pál napján jött a környókrői
tos törvényeket, melyek jelentékeny részének végre tizenhárom próbás mamelukokkal kedveskedtek a Pécsre olyan állapotban, melyhez az erénynek semm.
hajtása a községi elöljáróságok vállaira nehezedik, kormánynak, az előny tehát az övék. Ennek előre köze, és Misángyi Teréznél vett ki magának szállást,
addig a gyakorlati élet kétségbeejtően igazolja a meg bocsátása után könnyen átláthatjuk, miért mellőztetett A tapasztalt asszony hiuz szemei azonnal észrevették
nem czáfolható tényt, hogy azok a községi elöljáró Pécs ezúttal is. Hja, mert Pécs — e l l e n z é k i .
a bibit. Kártyavetést ajánlott föl a leánynak, hadd
ságok túlnyomó részben fogalmával sem birnak kö
— (M unkaszünet az év k ét utolsó tudja meg jövendő sorsát. Az ajánlat elfogadása uf1"
telességüknek. S épen e miatt a hivatalos hatalom vasárn ap ján .) A kereskedelemügyi m. kir. mi kártyavetés közben a lányt rávette a magzatelhaj
kezükben nem egyéb, mint jogczim a visszaélésre, nisztérium a pécsi kamarához intézett leirata értel bűnére. A lány a szégyentől való szabadulás rer
erőszakoskodásokra és kapitális ostobaságok elköve mében, — tekintettel arra, hogy a karácsonyi este nyében engedett a csábító szavaknak, annál is inká
tésére, melyekkel nem ritkán jóvá sohasem tehető az idén vasárnapra, az újév napja pedig hétfőre esik mivel Misángyi Teróznek sikerült őt meggyőzni c.
károkat okoznak a boldogtalanoknak, kiket balvég- s az ezen ünnepekre szokásos bevásárlásokat a fo
ról, hogy ő e téren elsőrangú kapaczitás, ki úgy el
zetük romboló utjukba sodort. Ebbe a kategóriába gyasztó közönség az említett napon, illetve azt meg tudja tüntetni a dolgot, hogy szinte gyönyörűség nézni.
tartozik a következő eset is. F á b i á n Pál eükösdi előző napon szokta teljesítem, — megengedte, misze El is tüntette, csakhogy az esetet följelentették és a
(Pest megye) illetőségű cseléd, ki legutóbb Dályokon rint a f. ó. deczember 24. és 31 re eső vasárnapo vádlottak padjára került. A bizonyítási eljárás után
melyen Misángyi Teréz bűnös manipulácziója nap-’
dolgozott, e hó 1-én munkakeresés közben betegen kon az ipari muuka s kereskedelmi adásvevés egész
fényre jutott, Z s o 1n a y kir. főügyészi helyettes
s teljesen vagyontalan állapotban Dráva-Szabolcsba napon át végeztethessék.
érkezett. A község bölcs elöljárósága azonban a he
— (Az áru ló zsebkendő.) Sebestyén Lajos hatalmas, meggyőző érvekben gazdag beszédében szi
lyett, hogy kötelesség szerüleg kórházba szállításáról munkás szigeti országúti 37. sz. lakásaoa etfőn éjjel gorú büntetéssel kérte sújtani vádlottakat. A kir. tör
gondoskodott volna, rendes tolonczkónt bánt el vele, tolvaj hatolt be a rétre szolgáló udvaron keresztül vényszék Misángyi Terézt 1 évi börtönre, a lányt
daczára annak, hogy ehhez joga nem volt, mivel Fá és zsebkendőbe gyöngyölt pénzét elemelte az almá pedig 3 havi fogházra ítélte.
biánt semmiféle hatóság sem inditotta útnak toloncz- riumból. A lopást a helyi viszonyokkal ismerős egyén
levéllel. De minek veszködjók egy halálra vált ember nek kellett elkövetni, a ki tudta a módját, miként
kórházba szállításával, mikor a megszabadulásra köny- lehet könnyen az udvarba jutni. A zsebkenaöt tíebesSZERK ESZTŐ I ÜZENETEK.
nyebb mód is kínálkozik. El kell tolouczoztatni ! tyén és felesége másnap a konyhában találták meg
A. F. Mielőbb jönni fog.
Bajlódjék vele más ! S a nemes gondolkozásu elöl — a pénz nélkül, épen egyik ifjú rokonuk látogatása
S. J. L a n c s u k . Későn érkezett. Már köz
járóság ekként cselekedett. Harkányba tolonczoztatta után. A zsebkendő árulása felkeltette a károsodottak
tűk. Jövőre az ilyesmiről azonnal szíveskedjék
a beteg, éhes embert, hogy onnan Turony, Szalánta, gyanúját s jelentést tettek a rendőrségnél. Kovács tudósitani.
Németi, Pogány, Üdvard és Árpád községeken ke biztos azonnal hűvösre is tette az ipszét, kinek való
M. S. Kérdésére csak ennyit : nem vagyunk.
resztül, tehát kerülő utakon, Pécsnek sózzák a nya színűleg egy kis borocska élvezéséhez volt szüksége A többiért köszönet.
kába. De a szegény Fábián nem sokáig élvezhette aprópénzre. Most már legalább jogosan elmondhatja,
O. G. Szives megemlékezéseért fogadja köszöa hivatalos gondoskodás áldását, mert nem juthatott hogy a bor manapság nagyon drága.
netünket.
tovább Szalántánál, hová e hó 3-ikán este 6 óra táj
— (P ajta-tű z.) Hétfőn délután a Bálics és
ban érkezett meg Turonyból éhesen, szomjasan, halál Kis-Rókus utczák sarkán lévő káptalani pajtát utczarévén. A szalántai körjegyző azonnal fölismerte vesze gyerekek pajkosságból fölgyujtották. A z épen arra
N Y I L T - T É R . •)
delmes állapotát s a községi pásztorház egyik meleg haladó Kovács reudörbiztos észrevette a tüzet és gyors
szobájában helyezte el. Másnap korán reggel a pécsi
intézkedése folytán hamarosan eloltották. A kár na
közkórházba akarta szállitatni, de humánus gondos gyon csekély.
kodása fölöslegesnek bizonyult : a szerencsétlen kény
szer-toloncz még azon éjjel meghalt. A dráva-szabolcsi,
a legjobbak
harkányi és turonyi elöljáróságok ellen ezen ember
csak i,s valjódi a feltalálótól: }
telen eljárás miatt megtették a följelentést. S hisszük,
LEONHARDI ÁGOST, MíIlM a. i Elbe
hogy az illetékes hatóság megérdemlett büntetésben
S o m o g y i K á r o ly szin tá rsu la tá ró l.
fogja részesiteni a vétkes intézkedőket.
Mint mar egyik közelebbi számunkban jeleztük,
— (A b á r á n y á v á r m e g y fi gazd asági Somogy i, a szegedi színház és a pécsi színkör igazga
Ezen védegyesület,) mint már múlt számunkban jeleztük, tója ez idő szerint szervezi színtársulatát, melylyel a
csász. kir. osztr.
magy. kir. szab.
a földmivelésügyi m. kir. Minisztérium hozzájárulásá nyáron nálunk fogja tartani előadásait.
36089. szám.
48274. szám.
Az eddig szerződtetett tagok névsorából ítélve
val ez ideig 62 drb. simmenthali tenyészállatot vá
sárolt, amelyek között minden tenyészállat képviselve alapos reményünk lehet, hogy .Somogyi renoméjához
van. Miután a további bevásárlás attól függ, hogy mért jó társulattal érkezik közénk s az előadások a
Iró -te n tá k :
ma már elmaradhatatlan, s közönségünket kielégítő
a gazdaközönség mekkora mennyiséget óhajt meg
_ Anthraceu-tenta kék-fíkete
iró tenta a könyvvenni, az egyesület fölhívja a megyei gazdaközönsé előkelő nívón fognak áilani. A nagyonb művészi ered
-J- |L**gf. könyvteuta Uek-fekete Legjobb
vezetéshez, határtalan tar
get, hogy a venni szándékozók menjenek el Gyula mény sikeres elérése czéljából töbh tagjavai nem újí
ci Alizarin tenta, zöld-kák-fek. tósság okmányok számára.
Szabadalmazott eljárásom
Gallus-teuta
) korompasztára, ahol az állatok megtekinthetők, és ott vá totta meg a szerződést a következő színházi évre s
szerint készítve.
Világposta-teuta)
fekete
sárlási szándékukat részben megvalósíthatják, részben az elmenendők helyébe olyan erőket szerződtet, kik
M ásoló-tenták :
előjegyeztethetik. A z állatok ára 150 frttól 400 frtig előbb néhány próbaelőadáson tehetségeikről és hasz
. Kitünően másolódnak; egyszersAuthracen-másoló
terjed, mely összegnek harmadrésze azonnal lefize nálhatóságukról elegendő biztosítékot nyújtanak.
' mind könyvelésre is aján
latosak.
Alizarin iró és másoló)
Az ilyen próbaföilépések már megkezdődtek
tendő, a második része 1894. évi szeptemberben,
. Egyetlen ten__
I tak keresk.
harmadik része pedig ehhez egy évre. Mig az állat Szegeden. Az elmúlt napokban S z e n d e Anna kolo.J . |Encre violette noire'communicativel levelesre,'
ára teljesen nincs kifizetve, addig az egyesület tulaj ratur énekesnő, ki a távozó K o c s i s Etel helyére
Violette kettős-másoló
/melyekről hódona marad és csak az ár teljes lefizetése után lép aspirál, lépett föl a „ M a d a r a s z “ fejedelemnőjében
Fekete világposta másoló
2X m S
^tok.készithetok
s tisztességes sikert aratott. Hangja nem nagy, de
a vevő tulajdonába.
Non plus ultra-másoló 4 — 6 masola ot ád. Fon
igen
kellemes,
mint
értesülünk.
Énekiskolája
kifogás
— (Uj tem plom a bán yatelep en .) A
tos bankoknak, biztosítóintézeteknek és tengerentúli
levelezésre.
bányaigazgatóság közelebb határozott Ígéretet tett talan ; különösen szépek a pianói ; hozzá még szép
arra nézve, hogy a már dűlő félben lévő bányatelepi nő is. Játéka kissé tulélénk, de ez nem baj s jobb,
Szines-tcnták autografia-tenták, hektó£raphtenták, folyékony-tus mérnököknek és rajzolók,
templom helyett alkalmas helyen már a jövő tavasz- mintha az énekesnők unalmassá vált mozdulatlanságát
nak, tenta-porok és kivonatok, bélyegző-fes
reprodukálná.
szal uj templomot építtet.
ték, másoló-festék, legszebb írógép festékek ;
A másik próbaföllépő K a s s a y Károly barito
fehérmü jegyzés-festék- folyékony enyv- es
__ (A b á n y a te le p i búcsú.) Hétfőn, Bor
nista volt, ki jelenleg K r e c s á n y i pozsony-temesvári
_ gummi, haieny v, fényeny v, Eau de Labarraque
bála napján volt a bányatelepen a szokásos évi búcsú.
g jtentafoltok eltávolítására papírról és frjbéruemiiról
társulatának énekese. (3 is „ M a d a r á s z á b a n lépett
A misén H a n n y Gábor apátkanonok, székesegyházi
J Pecsétviaszok stb. stb. A bel- és külföldi
föl. Ádámot játszta határozott sikerrel A szegediek
plébános czelebrált a megfelelő segédlettel. Az ünnepi
I legtöbb irószerkereskedésben kaphatok.
nek nagyon megtetszett, először mert csinos alak s
szent beszédet K r i s t ó f József ottani plébános tar
a mi fő, ügyes színész, másodszor pedig mert szépen
totta német nyelven. Beszédében az elöljárók és alat
tud énekelni. Szép bassbariton hangú énekes, ki má
Laptulajdonos:
Felelős szerkesztő:
valóik közti viszony ápolását fejtegette. A hívők nagy
sodik föllépte alkalmával a „N á ni**-ban a népdalokat
NAGY FERENCZ.
PLEININGER FERENCZ.
számmal sereglettek össze. Délben a nagy vendég
igen szép érzéssel énekelte. A többi kandidátus föl
Szerkesztő :
lőben bankettet tartottak, melyen a pócsvárosi pap
léptét a következő hetekre tűzte ki az igazgató.
BOGÁTHY MEDÁRD
i
ságot kivéve, leginkább a cs. és kir. dunagőzhajó-

TOrvénykezós.
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Pécsi kölcsönös segélyző-egylet.
(Pécs, Királj-ntcza 23. sz. saját ház.)

I

Van szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, miként 8.Z

előjegyzések a pécsi kölcsönös segélyzö-egylet XXIX. évtársulatának
törzsrészvényeire a mai nappal kezdetüket vették, s e czélból az aláírási
ivek az intézet helyiségeiben, a rendes hivatalos órák alatt (vasárnapokat és
ünnepnapokat kivéve, délelőtt 9— 12 óráig) kitéve vannak.
Az újonnan keletkező 1894. évi 29-ik évtársulat, épp úgy mint a korábbi
huszonnyolcz óvtársulat: 6 évre terjed s igy az egy-egy részletre megállapí
tott 50 krnyi heti-betét 6 éven át fizetendő. A befizetések emez uj évtár
sulatra 1894. évi január hó 2-án kezdődnek s a második hét végéig, azaz :
1894. évi január hó 13-áig teljesithetők, anélkül, hogy az alapszabályokban
megállapított késedelmi pótlékot, az egy heti mulasztásért, fizetni kellene. A.

k>.

1»

elfogad rendes takarék-betéteket is
(1 íorinttól bármily magas összegig)
s eme betéteket, rendes körülmények között, ha kisebb összegekről szólnak,
kívánatra, felm ondás n é lk ü l, nagyobb összegeket pedig, a lehető legrö
videbb felmondási idő igénybevételével, fizeti vissza

s az ily takarék-betétek után 4% kamatot fizet.
A betétek után kivetett 10°/n töke kamatadót a betevők megterhelése
nélkül az intézet maga fedezi.
A vidéken lakó egyesü leti ta g o k s ü g y fe le k által teljesí
tendő befizetések m egkönnyitése és költségm entesitése vala
mint a részükre kiutalványozandó összegeknek előnyösen való megküldése
czéljából a pécsi kölcsönös segélyző egyletnek giró számlája van az osztrák
magyar banknál, és chek számlája a m. kir. postatakarékpénztárnál,
mely utóbbi számlára szóló befizetési lapok, egyszerű felkérésre, bárkinek is
megküldve lesznek.
Mindennemű üzletkötésekre vonatkozó, vagy más egyéb felvilá
gosítással az intézet vezérigazgatója mindenkor a legnagyobb készséggel
szolgál s ugyancsak nála, illetve az intézet helyiségeiben, megszerezhetők az
egyesület alapszabályai is, akár személyesen; akár levél után kivántatnának.
Kelt a pécsi kölcsönös segélyző egylet 1893. évi november hó 27-én
tartott igazgatósági üléséből.

liilif.

I*'

Az összes 44 tárgy azelőtt 45 írtba került és most ezen minimális
árért, 6 frt 60 krért kapható. Az amerikai pateut-ezüst egy teljesen fehér fém
mely ezüst színét 25 éven át megtartja, a miért jótállva lesz. Legjobb bizooyi,!
tékái, hogy ezon hirdetés

n e m szélhámosság ,
ezennel nyilvánosan kötelezem magainat, mindenkinek, a kinek az áru meg nem
felel, kifogós nélkül a pénzt visszaszármaztatni; senki se mul&szsza el tehát a
kedvező alkalmat ezen remek garnitúrát megszerezni, a mely különösen alkal
mas pompás karácsonyi és újévi ajándéknak, hatásos nászajándéknak és minden
jobb háztartás részére. Egyedül kapható

A.
az egyesült a m e rika i p a te n t-e zü stg y á ra k föügynökséga

BÉCS, II. Rembrandtstrasse Nó 19. Telephon 7114,
Szétküldés a vidékre utánvét vagy az összeg előleges beküldése mel.
lelt. Tisztitó-por hozzá 10 kr.
(Egészségi fém)

Csupán a m e lle tti v é d jegygyel valódi

K ivonat az elism erő ira to kb ó l :
è j\
fexing, F.-Anstria, 1892. febr. 21.
*
Véletlenül láttam készletét Wurmbrand grif o méltóságánál és szépségérol, valamint olcsóságáról meggyőződtem.
‘ /^v *>
r. t
F orst József, plébános.
Olmütz. 1892. májas 1.
Küldeményével rendkívül meg vagyok elégedve, várakozásomat jóval fölülmúlta.
Cz . . . . ka p itá n y, térparancsnok.

Bösendorfer L., Lédeczy

Sándor, licit/.m am i fiai,

„Lyra“, Kutschera K.,

Wirth Fér., Schweig-

hofer fiai, Stingl, Kern

Alajos, Hoffmann Kár.,

Prokscli, Streicher J. B.

fia, Mayer W. (Gottfr.

Cramer), Bécsi zongo-

ra-készitök I. Produk
tív-szövetkezete

képviselőjük

Pécsett

t i n
zongora-, pianino és harmonium-terein

PÉCSETT,
Széchényi-(fö) tér, bazár-épület 16. szám, II. emelet.

Kindl József,
vezérigazgató.

44 darab összesen csak 6 f r t 60 k r.

'

törzsrészvények a h a t évi czik ln sra egyszerre is beflzethetők, s ez esetben egy-egy törzsrészvény után, — a 6 évre megjáró 156 frt
helyett — 138 fo r in t fizetendő.
Az előjegyzés alkalmával minden egyes aláirt törzsrészvény után 1 fo*
rint beiratási dij lesz fizetve.
Az aláírók, tekintet nélkül a jegyzett törzsrészvények számára, az intézet
rendes tagjai — részvényesei lesznek, s ezért köztük — hat év letelte után
— a megfelelő kamat s az elért összes tiszta nyeremény, a jegyzett törzsrész
vények arányában, teljes mértékben jut elosztásra.
A péc*i kölcsönös segélyző egylet a legutóbb megtartott közgyűlésen
módosított alapszabályok értelmében ezentúl

az európai szárazföldet sem kímélték meg
és egy négy eztiatárugyár indíttatva érezte magát egész készletét a munkadij
csekély megtérítése mellett elajándékozni.
Én vagyok (elhataimazva ezen megbízást eszközölni: ón tehát minden
embernek, legyen bár szegény vagy gazdag, adom az alant felsorolt tárgyakat
pusztán 6 fp t 60 kp. megtérítése mellet, és pedig :
6 drb legfinomabb asztali-kés valódi angol pengével
6 „ amerikai patent-ezüst villa egy darabból
6 „ amerikai patent-ezüst evőkanál
12 „ amerikai pateut-ezüst kávéskanál
1 „ amerikai patent-ezüst levesmeritő
1 „ amerikai patent-ezüst tej merítő
2 „ amerikai patent-ezüst tojástartó
6 „ angol victoria-tálcza
2 „ pompás asztali gyertyatartó
1 „ teaszürő
1 „ legfinomabb ezukorhintő

Zongorák, pianinok, harmoniumok bérbe adatnak vidékre is havonkinti bérösszeg 4-5-6-7-8 frt.
Az eladott zongorákért 5 évi jótállás vállaltatik.
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PÉCSETT.
3KIEVEÏ

Ajánlják elismert kitűnő minőségű

1BRQ

harangjaikat, harangállványokat, érezöntődéjüket.
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egységes orsz. csavarra.
T űzoltó segédeszköz ok és legén ységi fe lsz e re lé seket.
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Vízvezetékei? és vízvezetéki résztárgyakat.
_

PiHczészeti gépeket és szerelVényeket.

Gőz- és vízimalmok teljes be
rendezéseit.

es

Gőzkazánokat és kazánfelsze
E R C Z -Á R U IK A T .
reléseket.
van. szerencsénk a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy a téli idény alatt midőn

KUTAKAT.
"ii

m

vizi-malom

(tenyeressel), egészen uj beren
dezéssel, kedvező feltételek mel
lett eladó.
Közelebbi feltételek az ott
lakó tulajdonosnál Kohl Ferdinándnál tudhatók meg.
Erstes Olmützcr Kase-Exporthaus

H . T aussky, O l m ü t z
ajánl valódi, kitűnő

ai

O lm ü t z i k v a r g lit
utánvétel mellett.
;
Vasúti ládák vételénél kiválóan ol-^
enón. Egy postaláda körülbelül 5 kiló
minden magy. kir. postaállomáshoz hér-«
mentve frt 1*90. Egy postaláda 10 kü
lönböző tajta csemegesajt, kiváló finom
és elegáns különlegességek frt 4.— sziutóu bérmentve. Részletes árjegyzékkel
kiváuatra szívesen szolgálok.

1893. deczeinber

7 én.

PÉCSI FIGYELÓ!

i Ricliierle Hopy-Kíépiiiszelráyel

fé l©

mint azelőtt páratlanok a "maguk nemében; három éven fe lü li
gyermekek számára a legkedveltebb karácsonyi ajándék. Olcsóbbak
mint bármely más játék, mivel sok éven át eltartanak és még
hosszabb idő mnlva is kiegészíthetik és nagyobbithatók. A valódi

gyógyszertár

B É C S B E N , I. KÉR., S I N G E R S T R A S S E 15. SZ. A.
„zum goldenen Reichsapfel.“£

Horgony-Kőépitőszekrények

V ér tiszti tó labdacsok,

ezelőtt altalános labdacsok neve alatt;
ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, mely.
ben ezen labdacsok csodás hátasukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek
óta ezen labdacsok általános elteijedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen
kitűnő háziszerből készlet nem volna található.
Számtalan orvos által ezen labdacsok báziszerül ajánltatnak és ajánltattak mindeu oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és székrekedésből ered.iek : mint epe-zavarok,
májbajok, kólika, vertólulasok, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségekből. Vértisztitó
tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál
is : igy sápkóruál. idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly
könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák, és ennek folytán még
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is miudeu aggodalom nélkül bevehetők.
A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és
legnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk iutéztek, ezen he
lyen csakis nehányat emlitünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat
egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajáulani.
Köln, 1893. április hó 30-án.
következtében kéretik csakis Pserhofer J.Tisztelt Pserhofer ur
féle vértisztitó labdacsokat követelni és
Legyen oly szives és Küldjön nékem csakis azok tekinthetők valódiaknak me*
ismét 15 tekercset az ön fölülmulhatatlan lyeknek használati utasítása a Pserhofer J.
vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja névaláírással fekete színben és minden egyes
ez utón is a legmélyebb köszönetemet láb doboz fedele ugyanazon aláírással vörös
dácsái csodahatásáért. Maradok teljes tisz szinben van ellátva.
telettel Pawlistik Ferencz, Kölu, Liudentbal.
Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept.
hó lá-én.
Tekintetes Űr!
_
Isten akarata volt, hogy az On labda
csai kezeim közé kerültek, melyeknek hatá
sát ezennel megírom: Én gyermekágybau
meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát
sem voltam többé képes végezni és bizo
nyára már a holtak közt volnék, ha az^ön
csodálatraméltó labdacsai engem/nem men
tettek volua meg. Az Isten áldja meg önt
ezért ezerszer. Nagy bizalmam vau, 1ogy
ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fog
nak gyógyítani, a mint már másoknak is
egészségük visszanyerésére segítségül szol
gáltak.
Kuific Teréz.
••

Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én
Mélyen tisztelt Úr!
A legforróbb köszönetemet mondom
ezennel Önnek 6 U éves nagyuéuém nevében.
Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhurut
ban és vizkórságban már életét is megunta,
melyről egyébként le is mondott, midőu vélet.énül egy dobozt kapott az ön kitűnő vér
tisztitó labdacsaiból • azoknak állandó hasz
nálata folytán tökéletesen kigyógyult.
Legfőbb tisztelettel Weinzettel Josefa.
Eichengraberamt, Gfóhl mellett, 1889.
márcziuB 27-en.
Tekintetes Ur!
Alulírott ismételten kér 4 csomagot
az ön valóban hasznos és kitűnő labdacsai
ból. El nem mulaszthatom legnagyobb elis
merésemet kifejezni ezen labdacsok értéke
felett és azokat a hol csak alkalmam nyílik,
a szenvedőknek legmelegebben fogom aján
lani. Ezen hálairatom tetszés szerinti haszuálásáia önt ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel
Hahn Ignácz.
Gotscbdorf, Kolbach mellett, Szilézia
1888. okt. 8 -án.
T. Úr
Felkérem, miszerint az ön vértisztitó
labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal kül
deni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos
labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo
morbajtól, mely engem öt Jéven át gyötört,
megszabadultam. Ezen labdacsok nálam so
hasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb
köszönetemet kiejezem, • - vagyok tiszte
lettel
Zwickl Anna.

'
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Ezen vértisztitó labdacsok csakis a
Pserhofer J.-féle az „arany birodalmi
almához" czimzett gyógyszertár baa
Pécsben I., Singerstrasse 15. sz. a. ké
szíttetnek valódi minőségben, s egy 15 szem
labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy
csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 1
frt 05 krba kerül ; bérmentetleu utánvételt
küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál ke
vesebb nem küldetik el.
Az összeg előbbeni beküldésénél (mi
legjobban posta-utalvánnyal eszközöltetik)
bérmentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt
25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 8 csomag 3
frt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 5 csomag
5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba
kerül.
N B . Nagy elterjedettségiik kö
vetkeztében esen labdacsok a legkülönfélébb
nevek és alakok alatt utánoztatnak ; ennek

Amerikai köszvéoykenőcs

gyors és biztos hatású legjobb szer min
den köszvényes és csúzos bajok u m.:
gerinc/agy bántalom, tagszaggatás,ischias,
migraine, ideges fogfájás, főfájás, fülszag
gatás stb. stb. ellen. 1 fit 20 kr.

Tannochinin haj kenőcs,
Pserhofer J.-töl. Évek hosszú sora óta
valamennyi hajnövesztő szer között orvo
sok által a legjobbnak elismerve. Egy
elegánsan kiállított nagy szelencéével 2
forint.

Általános tapasz

U jl A Richtér-féle Türelmi játékok: Columbus tojása, Villám hárító, Haragtöri), 6oftdtizo,
Pythagoras stb. Az uj füzetek, kettős játékok felette érdekes feladatait is tartalmazzák. E g y
játék ára 35 kr. Csak a „Horgonynyal44 ellátott játék valódi!

RichterF.Ad.éstársa.

Első 08 r.tr -ma*ry : csász. ée kir. ■xabad&lm. kóépitössekrény-grár.

Wien, I. Nibelunffcmraftsp 4. Rudolstadt, Mörnberg, Öltén, Rotterdam. London E.C.. Rew-Yerk.

Magkereskedés. — Virágkötészet.
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és szúrás által okozott sebeknél, mérges
daganatoknál, ujjkukacz, sebes- vagy gyűladt-mell vagy más ily bajoknál, mint
kitűnő szer lön kipióbálva. 1 tégely 50
kr. Bérmentve 75 kr.

F a g y balzsam

az egyedüli játék, a mely valamennyi országban osztatlan dicsé
retet ta lá lt, és mindnyájak által a kik ismerik, meggyőződésből
továbbajánltatik. A ki ezen, a maga nemében páratlan játék ée
foglalkoztatószert még nem ismeri, az hozassa hamaijában az
alant jegyzett cég által az uj, gazdagon illu sztrá lt árjegyzéket
és olvassa az abba nyomtatott felette kedvező bírálatokat —
Bevásárlás alkalmával határozottan: R ichter-fé le HorgonyKöépitöszekrény kérendő és minden egyes szekrény Horgony
gyárijegy nélkül, mint nem valódi, keményen visszautasi- ™
tandó; a ki ezt elmulasztja, könnyen kaphat kevesebb értékű utánzatot A valódi HorgonyKöépitészekrények 35 kr., 70 kr., 80 kr., 5 frt és magasabb áron
a finomabb játékszerüzletekben készletben vannak.
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tagokra és minden idült sebre, mint leg
biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 4U
krajezár. Bérmeutve 65 kr.
általánosan ismert
inő háziizer hurut,
rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen, 1
uvegecske ára 50 krajezár 2 üveg bérs
mentve 1 forint 50 krajezár.

Utifűnedv,

NOWOTARSKI A. és fia
kereskedelm i mükertészete és magkereskedése
P É C S E T T . N e p o m u k - u t c z a 2 0 . sszám
ajánl mint legszebb és legalkalmasabb

r

karácsonyi és újévi ajándékok
szobai tenyésztésre alkalmas pálmák
vannak készletben,
u. m. Phönix- és legyező pálmák gyönyörű egészséges példányok.
Darabja 2 írttól 3 írtig.
Ugyanezen czélra és az egé*z téli idényben mindennemű virágkötozési muukákat, kézi- és mellcsokrokat, virágkosarakat, koszorúkat stb. elismert ízléssel
jutányos árak mellett készitüuk.
A jövő tavaszi ültetésre nagy készletünk van

nemes gyümölcsfákban,
magastörzsii és bokoralakn

:c
s
»
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Minden említett czikkek gondosan s fagymentesen csomagolva
bármely i r á n y b a n a vidékre is szállíttatnak. '^ É Q

Árjegyzékek ingyen és bérmentve.

Élet-esszenczia,r ef,r,u',,K;k„);
mór, rossz emésztés és mindennemű altesti
bajok ellen kitűnő háziszer. 1 üvegcsével
2 2 kr., 1 2 üveg 2 frt.

Általános tisztitó-só “ “"i.
W.-tÖl. Kitűnő háziszer a rossz emésztés
minden következményei, u. n\. : főfájás,
szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, arany
ér, dugulás stb. ellen. 1 csomeg ára 1 frt.

Angol csodabalzsam, ÍŐ"?

COGNAC
Czuba-Dnrozier&Go.
Tavára

franczia cognacgyár

Por a lábizzadás ellen. V
;Z"
megszünteti a lábizzadást s az azáltal
képződő kellemetlen szagot, épen tartja a
lábbelit ét» mint ártalmatlan szer van ki
próbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve
75 krajezár.

Golyva-balzsam,

Vezériigynökség

Buda és Bloohmann Budapest és Béos.
M in d e n h o l k a p h a t ó .

SS.

üveg 40 krajezár bérmeutes küldéssel 65
krajezár.
Az általánosan ismert, jó hírnévnek Örvendő n
több oldaluUg kitüntetett «ósborszesz-készitményem — Kelendőségénél fogva - sok utáu/.ásuak
lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam,
hogy azokon czimjegyeimet módosítom s arra
kék nyomatban saját házam külső alakját ve
szem fól, bejegyeztetvén ezt egyszersmind véd
jegyként a budapesti iparkamaránál.

Helsó vagy egészség-só,
kitűnő gyógyszer, gyomorhurut és min
den a rendetlen emésztésből származó ba
joknál. 1 csomag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kí
vül az osztrák lapokban hirdetett összes bél
és külföldi gyógyszerészerészeti különleges
ségük raktáron vanuak , és a készletben
netán nem levők gyorsan és olcsón megsze
reztetnek. — Postai megrendelések a leg
gyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg
előre beküldetik; nagyobb megrendelések
utánvéttel küldetnek. — Bérmentve csakis
oly esetben történik a küldés, ha az összeg
előre beérkezik, mely esetben a postaköltsé
gek sokkal mérsékeltebbek.*

SÓSBORSZESZ
általánosan elismert kitűnő háziszer ; különösen
a bedörzsölés-kenö - gyúró-gyógymódnál
(massage) igen jó hatású. Ajánlható egyszer
smind fogtisztitó szerül is , a mennyiben a
fogak fényét elősegíti, a foghust erósbiti
és a száj tiszta, szagtalan ízt nyer a */.e*a
elpárolgása után, úgyszintén fejmosásra i*, a
hajidegek erősítésére, a fejkorpaképzödé*

Védjegy 319 és 3 2 0 . 87..

i r cLe t é s e k
igen előnyös árakon vétetnek
föl kiadóhivatalunkban.

Égj nagy Öreg ára 90 kr., egy kisebb üteg ára 45 kr.

Brázay Kálmán
Budapesten, IV. kér., Muzeum-körut 23. sz.
Kapható Pécsett: Muldini Lukács, Nick K., Simon J., Obetko Zs., Lili I., Eizer János,
Tiglmann A., Spitzer Jakab, Bohm Nándor, Dobszay Autal, Irgalmatok gvógy >/,-rt.,
tipitzer Ádám, Gyimóthy Gyula, Spitzer Sándor fia, Weber Ferencz, Blautiuru Izi
dor, Bayer Ferencz, Berecz Károly, Sipőcz István, Koszi János, Piáger János,
Zsivánovits Károly, Mantner Mór, Mitzky Mór, Reh Vilmos, Göbel Kálmán, ifj.
Rézbányay János, Bl&uhorn M. I.

1893. deczember

7 én.

PÉCSI FIGYELÓ!

féle

ARiotiterféle Horgony-Köépitöszelcrényel:
mint azelőtt páratlanok a "maguk nemében; három éven fiiüli
gyermekek számára a legkedveltebb karácsonyi ajándék. Olcsóbbak
mint bármely más játék, mivel sok éven át eltartanak és ír ég
hosszabb idő múlva is kiegészithetök és nagyobbithatók. A valódi

gyógyszertár
B É C S B E N , I. K E It., S 1 N G E R S T R A S S E

15. SZ. A.

Horgony-Kőépitőszekrények

„zum goldenen Reicbgapíel.u|

V ér tiszti tó labdacsok,

ezelőtt altalános labdacsok neve alatt;
ez utóbbi nevet teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, mely.
ben ezen labdacsok csodás hatásukat ezerszeresen be nem bizonyították volna. Évtizedek
óta ezen labdacsok a'talános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen
kitűnő háziszerből készlet nem volna található.
Számtalan orvos által ezen labdacsok háziszerül ajánltatnak és ajánltattak min
den oly bajoknál, melyek a rósz emésztésből és székrekedésből ered.iek : mint epe-zavarok,
májbajok, kólika, vertólulasok, aranyér, béltétlenség s hasonló betegségekből. Vértisztitó
tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s az abból eredő bajoknál
is : igy sápkórnál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen vértisztitó labdacsok oly
könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmakat sem okozzák, és ennek folytán még
a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is mindeu aggodalom nélkül bevehetők.
A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és
legnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytáu hozzánk iutéztek, ezen he
lyen csakis nehányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, a ki ezen labdacsokat
egyszer használta, meg vagyunk győződve, azokat tovább fogja ajáulaui.
Köln, 1893. április hó 30-án.
következtében kéretik csakis Pserbofer J.Tisztelt Pserhofer ur
féle vértisztitó labdacsokat követelni és
Legyen oly szives és küldjön nékem csakis azok tekinthetők valódiaknak meismét ló tekercset az ön fólülmulhatatlan lyeknek használati utasítása a Pserbofer J .
vértisztitó labdacsaiból utánvétellel. Fogadja névaláírással fekete színben és minden egyes
ez utón is a legmélyebb köszönetemet lab doboz fedele ugyanazon aláírással vörös
dacsai csodahatásáért. Maradok teljes tisz- ! színben van ellátva,
telettel Pawlistik Ferencz, Köln, Liudentbal.
i P
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Hrasche, Flödnik mellett, 1887. szept.
hó 12-én.
Tekintetes Űr!
Isten akarata volt, hogy az Ön labda
csai kezeim közé kerültek, melyeknek hatá
sát ezennel megirom: Én gyermekágybau
meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát
sem voltam többé képes végezni és bizo
nyára már a holtak közt volnék, ha az ön
csodálatraméltó labdacsai engem»* nem men
tettek volna meg. Az Isten áldja meg önt
ezért ezerszer. Nagy bizalmam vau, I ogy
ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fog
nak gyógyítani, a mint már másoknak is
egészségük visszanyerésére segítségül szol
gáltak.
Kuific Teréz.

.

az egyedüli játék, a mely valamennyi országban osztatlan dicsé
retet talált, és mindnyájak által a kik ismeri, meggyőződésből
továbbajánltatik. A ki ezen, a maga nemében páratlan játék és
foglalkoztatószert még nem ismeri, az hozassa hamaijában az
alant jegyzett cég által az uj, gazdagon illusztrált árjegyzéket
és olvassa az abba nyomtatott felette kedvező bírálatokat. —
Bevásárlás alkalmával határozottan: Richter-féle Horgony*
Köépitöszekrény kérendő és minden egyes szekrény Horgony
gyárijegy nélkül, mint nem valódi, keményen visszautasi- M
tandó; a ki ezt elmulasztja, könnyen kaphat kevesebb értékű utánzatot A valódi HorgonyKöépitSszekrények 35 kr., 70 kr., 80 kr., 5 frt és magasabb áron
a finomabb játékszertizletekben készletben vannak.

Ujl A Richter-fele Türelmi játékok: Columbus tojása, Villámhárító, Haragtöro, üoitdüzo,
Pythagoras stb. Az uj fűzetek, kettős játékok felette érdekes feladatait is tartalmazzák. Egy
játék ára 35 kr. Csak a „Horgonynyal41 ellátott játék valódi!

RichterF.A.d.éstársa.

Első ORztr -magy : csász. és kir. • labad&lm. kőepitőgzekrény-gyár.

Wrsn, I. NibelangengaRse 4. Ruéolstadt, NBrnberg, Öltén, Rotterdam. London E.C.. New-York.

a

Magkereskedés. — Virágkötészet.

Amerikai köszvénykenőcs

NOWOTARSKI A. és fia

gyors és biztos hatású legjobb szer min
den köszvényes és csúzos bajok u m.:
gerinczagybántalom, tagsxaggatás,ischias,
migraine, ideges fogfájás, főfájás, fülszag
gatás stb. stb. eilen. 1 frt 20 kr.

kereskedelmi mükertészete és magkereskedése
PÉCSETT. Nepomuk-utcza 20. szám
ajánl mint legszebb és legalkalmasabb

karácsonyi és újévi ajándékok

Pserbofer J.-töl. Évek hosszú sora óta
valamennyi hajnövesztő szer között orvo
sok által a legjobbnak elismerve. Egy
elegánsan kiállított nagy szelenczével 2
forint.
és szúrás által okozott sebeknél, mérges
daganatoknál, ujjkukacz, sebes- vagy gyuladt-mell vagy más ily bajoknál, mint
kitűnő szer Ion kipióbálva. 1 tégely 50
kr. Bérmentve 75 kr.

Bécs-Ujhely, 1887. november 9-én
Mélyen tisztelt Úri
A legforróbb köszönetemet mondom
ezennel Önnek 6U éves nagyuéuém nevében.
Az illető 5 éven át szenvedett gyomorhurut
ban és vizkórságban már életét is megunta,
tagokra és minden idült sebre, mint leg
melyről egyébként le is mondott, midőu vé
biztosabb szer elismerve. 1 köcsöggel 4ü
letlenül egy dobozt kapott az ön kitűnő vér
tisztitó labdacsaiból s azoknak állandó hasz
krajezár. Bérmeutve 65 kr.
r
nálata folytán tökéletesen kigyógyult.
f i í n a f J i r e W általánosan ismert
Legfőbb tisztelettel Weiuzettel Josefa. TUTLHllU
.ilUU.V 9 kitűnő háziszer hurut,
rekedtség, görcsös köhögés stb. ellen, 1
Eichengraberamt, Gfóhi mellett, 1889.
uvegecske ára 50 krajezár 2 üveg bérs
márczius 27-én.
mentve 1 forint 50 krajezár.
Tekintetes Ur!
Alulírott ismételten kér 4 csomagot
az ön valóban hasznos és kitűnő labdacsai
mór, rossz emésztés és mindennemű altesti
ból. El nem mulaszthatom legnagyobb elis
bajok ellen kitűnő háziszer. 1 üvegcsével
merésemet kifejezni ezen labdacsok értéke
22 kr., 12 üveg 2 frt.
felett és azokat a hol csak alkalmam nyílik,
a szenvedőknek legmelegebben fogom aján
lani. Ezen hálairatom tetszés szerinti hasz
W.-tÖl. Kitűnő háziszer a rossz emésztés
nálására önt ezennel felhatalmazom.
miuden következményei, u. m. : főfájás,
Teljes tisztelettel
Hahn Ignácz.
szédülés, gyomorgörcs, gyomorhóv, arany
Gotschdorf, Kolbach mellett, Szilézia
ér, dugulás stb. ellen. 1 csomeg ára 1 frt.
1888. okt. 8-án.
T. Úr
Felkérem, miszerint az ön vértisztitó
labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal kül
deni szíveskedjék. Csakis az ön csodálatos
megszünteti a lábizzadást s az azáltal
labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyo
képződő kellemetlen szagot, épen tartja a
morbajtól, mely engem öt Jéven át gyötört,
lábbelit és mint ártalmatlan szer vau ki
megszabadultam. Ezen labdacsok nálam so
próbálva. Egy dobozzal 50 kr. Bérmentve
hasem fognak kifogyni, s midőn legforróbb
75 krajezár.
köszönetemet kiejezem, • • vagyok tiszte
lettel
Zwickl Anna.
------------------------M

Fagybalzsam £ ?£ f " .
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Tannochinin hajkenőcs,

Általános tapasz SS35ÍÍ oS:
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szobai tenyésztésre alkalmas pálmák
vannak készletben,
u. m. Phönix- és legyező pálmák gyönyörű egészséges példányok.
Darabja 2 írttól 3 írtig.
Ugyanezen czélra és az egész téli idényben mindennemű virágkötözési munká
kat, kézi- és mellcsokrokat, virágkosarakat, koszorúkat stb. elismert ízléssel
jutányos árak mellett készítünk.
A jövő tavaszi ültetésre nagy készletünk van

nemes gyümölcsfákban,
magastörasü és bokoialaka

>>
»

Minden említett czikkek gondosan s fagymentesen csomagolva
bármely irányban a vidékre is szállíttatnak.

Á rjegyzékek ingyen és bérmentve.

Élet-esszenczia

Általános tisztitó-só

Angol csodabalzsam,

Por a lábizzadás ellen, pór

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a
Pserhofer J.-féle az „arany birodalmi
almához" czimzett gyógyszertárban
Bécsben I., Singerstrasse 15. sz. a ké
szíttetnek valódi minőségben, s egy 15 szem
labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy
csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik, 1
trt 05 krba kerül ; bérmentetlen utánvételi
küldésnél 1 frt 10 kr. Egy csomagnál ke
vesebb nem küldetik el.
Az összeg előbbeni beküldésénél (mi
legjebbau posta-utalvánnyal eszközöltetik)
bérmentes küldéssel együtt: 1 csomag 1 frt
25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3
frt 35 kr., 4 csomag 4 írt 40 kr.f 5 csomag
5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba
kerül.
__
NB. Nagy elterjedettségiik kö
vetkeztében ezen labdacsok a legkülönfélébb
nevek és alakok alatt utánoztatnak ; ennek

COGNAC
Czuba-Dnrozier&Co
f r a n o z ia c o g n a c g y á r

IM L O IW T
Vezérügynökség

Buda és Bloohm&nn Budapest és Béos.
U IP»» M in d e n h o l k a p h a t ó .

Golyva-balzsam, gk0'“ v°.5J Z ,

üveg 40 krajezár bérmentes küldéssel 65
krajezár.
Az általánosan ismert, jó hírnévnek örvendé a
több oldaluUg kitüntetett sósborszesz-készitmónyem — Kelendőségénél fogva - sok utánzásnak
lévén az utóbbi időben kitéve, elhatároztam,
hogy azokon czimjegyeimet módosítóin a arra
kék nyomatban saját házam külső alakját ve
szem föl, bejegyeztetvén ezt egyszersmind véd
jegyként a budapesti iparkamaránál.

Helsó vagy egészség-só,
kitűnő gyógyszer, gyomorhurut és min
den a rendetlen emésztésből származó ba
joknál. 1 csomag 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kí
vül az osztrák lapokban hirdetett összes bél
és külföldi gyógyszeréflzerészeti különleges
ségok raktáron vannak , es a készletben
netán nem levők gyorsan és olcsón megsze
reztetnek. — Postai megrendelések a leg
gyorsabban eszközöltetnek, ha a pénzösszeg
előre beküldetik; nagyobb megrendelések
utánvéttel küldetnek. — Bérmeutve csakis
oly esetben történik a küldés, ha az összeg
előre beérkezik, mely esetben a postaköltsé
gek sokkal mérsékeltebbek.*

SÓSBORSZESZ
általánosan elismert kitűnő háziszer ; különösen
a bedörzsölés-kenö - gyúró-gyógymódnál
(massage) igen jó hatánu. Ajánlható egyszer
smind fogtisztitó szerül is , a mennyiben a
fogak fényét elősegíti, a foghust eró*biti
és a száj tiszta, szagtalan ízt nyer a szesz
elpárolgása után, úgyszintén fejmosásra is, a
hajidegek erősítésére, a fej korpa képződés

Véd,egy 319 és 320. sz.
Égj nagy üreg ára 90 kr., egy kisebb üreg ára 45 kr.

i r d. e t é s e ] i
igen előnyös árakon vétetnek
‘föl kiadóhivatalunkban.

Brázay Kálmán
Budapesten, IV. kér., Muzeum-körut 23. sz.
Kapható Pécsett: Muldini Lukács, Nick K., Simon J., Obetko Zs., Lili I., Eizer János,
Tiglmann A., Spitzer Jakab, Böhm Nándor, Dobszay Antal, Irgalmatok gvógy
Spitzer Ádám, Gyimóthy Gyula, Spitzer Sándor fia, Weber Ferencz, Blauhurn Iáidór, Bayer Ferencz, Berecz Károly, Sipőcz István, Koszi János, Piáger János,
Zsivánovits Károly, Mautner Mór, Mitzky Mór, Reh Vilmos, Göbel Kálmán, ifj.
Rézbányay János, Blauhorn M. I.

1168. szám.
1893.

17690. 8Z.
tkv. 1899.

/

Árverési hirdetmény,

Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1181. évi LX . t.-cz. 102. § a értelmében
ezennel közhírré teszi, hogy a pécsi kir. járásbíróság 1893. évi' 17958. számú
végzése következtében Dr. Graner Gyula ügyvéd által képviselt Mautner testvé
rek és társai javára Reichenauer József ellen 53 frt 20 kr. s járulékai erejéig
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 445 frtra becsült fiakkerok,
borjú és malaczokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a pécsi kir. jbiróság fenti számú végzése folytán 53 frt
20 kr. tőkekövetelés, ennek 1892. évi augusztus hó 12. napjától járó 6 százalékos
kamatai és eddtg összesen 41 frt 21 krban biróilag már megállapított költségek
erejéig Pécsett Szigeti országút 12, sz, a. leendő eszközlésére 1893. évi
dec/.ember hó 15. papjának délelőtti 8 órája határidőül kitüzetik és ahhoz
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok
az 1881. évi LX . t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Pécsett 1893. évi deczember hó 3. napján.

A pécsi kir. tszék, mint tlkkvi hatóság közhírré teszi, hogy özv. Erőssy
Józsefné szül. Fehér Cornélia végrehajtatónak Istókovits Mátyás végrehajtást
szenvedő elleni 60 frt tőkekövetelés és járulékai iránti végrehájtási ügyében a
pécsi kir. törvényszék területén levő Pécs városában fekvő a pécsi 6610. sz. tjkvben felvett f 45997/a hsz. 26. számú házra az árverést 600 írtban ezennel
megállapított kikiáltási árban elrendelte, s hogy a fentebb megjelölt ingatlan

Engler Kálmán.
____________________

5512. szám.
Tkvó 1893

jhiróeági végrehajtó.

az 1893. évi január hó 29 napján délrlött 10 órakor a kir. törvényszék
árverési helyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál
tási áron alulis eladatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10 százalékát, va
gyis 60 frtot készpénzben vagy az 1881. L X . t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendele
8 §-ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881.
L X . t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállitott szabályszerű élismervényt átszolgáltatni.
A pécsi kir. törvényszék , mint tlkkvi hatóság 1893. évi október hó
5. napján.

Bogyay Pongrác/.
kir. tszéki l iró.

r

Árverési

418 szám.
1893.

A sásdi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
Rausch János és Ádam végrehajtatnak Stahora Vincze végrehajtást szenvedő
?
!
rt tokf kóveteles és járulékai iránti végrehajtási ügyében a sásdi kir.
járásbíróság területén levő Bános határában fekvő a bánosi 72. sz. tjkönyvben
fogla|t 722. hszsz fekvőség 48 frt. a 726. hszsz. fekvőségre 38 frt, a 681 hsz.
számú fekvosegre 24 frt a 721. hszsz. fekvőségre 8 frt a 725. hszsz. fekvőségre
22 frt a <28. hszsz. fekvősegre 22 frt, a 731. hszsz. fekvőségnek felére 117 frt

Árverési hirdetmény.

Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi L X . t.-cz. 102. §. értelmében
ezennel közhírré teszi, bogy a pécsi kir. törvényszék 13183/893. számú végzése
által Armuth Lajos dombóvári lakós javára Bencze Ferencz v. dombói lakós
™ a,sll4! :i
vJ-LVxn? • í°gLa,t 7,33, h8z8z- fekv08égnek felére 257 írtban ezennel ellen 288 frt tőke, ennek 1893. évi szeptember hó 6. napjától számítandó 6*/*
megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok
kamatai és eddig összesen 45 frt 14 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt
1894. c m .'«uuior hó 17. uapján délelőtt 10 órakor Bánoson a bírói lak biztosítási végrehajtás alkalmával biróilag felülfoglalt és 1188 frtra becsült 2 ló
j á l ni° fognak**^ “ yi Ván° 8 árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el- szarvas jószág, gazdasági eszköz és sertésekből álló ingóságok, nyilvános árverés
utján eladatnak.
Mely árverésnek a 3992/893. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a hely
Vft<yv.Á 7 ef r Zsn t ánt ék£ ZÓ«n \*rto™ak az ingatlanok becsárának 10 százalékát,
1 w T 70 í 8’° 9 -’ f f f?n 81° k,r’ 2 frt 40 kr> 80 kr> 2 frt 20 kr, 2 frt 20 krt, színén, vagyis V.-Donibón az alperes lakásán leendő eszközlésére 1893-ik
év deczeinber hó 16 ik napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg : hogy *z
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX : t.-cz. 101. §-a értelmében
a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi L X . t.-cz. 108. §-ban
^ „ 7 Í Z Í gálía.ni° S
lege“ elhel^ z^ ^ ‘ kiállitott szabályszerű elismer- I
megállapitott feltételek szerint lesz kifizetendő.
Kelt Sásdon 1893 évi október hó 28. A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Kelt Sásdon 1893 ik évi deczember hó 3. napján.

Warga Jenő
kir. ^Ijárásbiró.
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Nyomatott Taizs Józsefnél Pécsett, 1893.

'

Scomber Manó
kir. bír végrehajtó.
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