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Hirdetések a legj Hiányosabb 
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Március idusa P esett.
Pécs, 1903. március 17.

Minél inkább távolodunk attól a di
cső naptól, a melyen fölvirradt * magyar 
szabadság hajnala s a népakarat hatal
mas megnyilatkozása széttörte a szó és 
gondolat szabad szárnyalására rakott bi- 
lincseket, annál általánosabb és lelkesebb 
lesz városunkban ii emlékének megün
neplése.

Nem is oly régen volt még, hogy 
▼árosunkban március 15 ikének jelentő
ségét nem hirdette lobogódisz, emlékét 
alig egy-két helyen méltatta a polgárság 
egy töredéke sa  jogász ifjúság.

Ma már középületeinken a harmas- 
sziuü lobogó tanúskodott róla. hogy ün
nepe a magyarnak ez a nap. Csak az 
állami hivataloknak nem jutott még ez
úttal eszükbe tudomást venni róla. De 
hát idővel tán ez is meg fog változni, 
hisz a mit a nemzet közhangulata oly 
lelkes egyértelműséggel szentesített, az 
elől a hivatalos észjárás sem fog már so 
káig elzárkózhatni.

A polgári társadalom minden köré
ben pedig mindinkább fokozódó lelkese
déssel ünnepük meg e napot s évről- 
évre nemcsak szaporodik azoknak a tár
sas köreiuknek a száma, a melyek kive
szik a maguk részét a hazafias emléke
zésből, de mindéi körben növekedik a 
résztvevők száma és az ünnepi hangulat 
lelkesültsege is.

Ezt az örvendetes tapasztalást me
ríthettük március idusának városunkban 
az idén történt megünnepléséből, melyről 
az alábbi részletes tudósításunkban szá
molunk be :

▲ Jogátaaág ünnepélye. Március 
16-ének, e nagy napnak emlékét régi szokásához 
hiven a pécsi jogászsag is minden évben meg
üli, de megtili vele együtt városunk hazafias 
érzelmű nagyközönsége is, a mely felkeresi őket, 
hogy meghallgassa a lelkes ifjúság visszaem
lékezését a nagy napokról, a küzdő, hŐ9 elő
dökről.

Az ünnepélyt a közönséggel szinültig 
megtelt «Vigadó» ban szombaton délntán fél
hal órakor tartották meg, mit a jogász 
elnök, Czvetkovits Lajos, nyitott meg rö
vid, de szép beszéddel. Utána ifj. Némethy 
József lépett a pódiumra és nagy lelkesült- 
séggel szavalta el a «Talpra magyar»-t. A 
műsor harmadik pontját Jeszenszky Mihály 
j. h., az «Olvasókör* alelnöke, «Márciusi na
pok* cimü felolvasása képezte, melyben visz 
szaidézte, felújította a hallgatóság emlékében 
a nagy napok eseményeit.

Ezután a jogászbanda lépett elő nagy 
tapsvihar közepette és szép magyar nóták
ban gyönyörködtette a hallgatóságot, a mely 
többszörös tapsviharral követelte az újrázást. 
A banda azonban kifáradt és nem engedett

a közönség hivó szavának. A csend helyre
álltával Vérfv Aladár j. h. szavalta ismert 
tehetségével Végh Lajos «Március 15 » cimü, 
lapunk tavalyi március 15 iki számában meg
jelent, hazafias érzelemtől duzzadó, lelkesítő 
költeményét. A zár« beszéd következett, ez 
atán, melyet Fischer Miklós j h. tartott. 
Hosszú, lendületes beszédben festette a for
rongás eseményeit ; a múltat, a jelent s a 
jövőt hozta kapcsolatba, végül megköszönte a 
közönség megjelenését.

A Rákóczy indulót húzta rá ismét a 
jogászbanda s ezzel fejeződött be a jogász- 
ság szép emlékünnepe.

M árcius 15 a színházban Úgy
kellene kezdenünk, hogy a pécsi «Nemzeti 
Szinházban« is nagy volt a nevezetes nap 
ránti lelkesültsege az óriási közönségnek, a 
mely ott megjelent . . . stb. E helyett azon- 
b?n elmondhatjuk, hogy városunk negyven
kétezer lakója közül alig talált eljönni né
hány, hogy együtt ünnepelje e napot a szí
nészekkel, a jogászsággal, a kik feladatuknak 
eleget tettek. Magyar darabot, szép történel
mi drámát adtak : IV (Kun) Lászlót. Ezt 
azonban megelőzte Csernits Jenő joghallgató 
alkalmi szavalata, mely bevezetése volt az 
ünnepi előadásnak. Az a kevés közönség tap
solt tőle telhelőleg, érdem szerint, sűrűén es 
mégis meg lehetett érezni, hogy nyomott han
gulata van ez ünnepélynek. Az előadásról 
szólva annyit fejezünk ki, hogy Thuryuak 
(László király) alakítását szépnek, jónak, érde
mesnek láttuk, ki mellé hasonlókép sorako
zott Vágó (Myze), úgy Kardos, Molnár, Pesti, 
Szilagyi. Mikiotsy (Edua) szerepét kitünően 
játszotta, Thuryné (Ayda) poétikus alakítást 
nyújtott. Együttvéve dicséretet érdemelnek, 
bár itt ott a készületlenség nyomai zavarták 
az összbenyomást.

M árcius 15 ike a ,,H étfejede  
lem  ' szállodában. Városunk független | 
érzelmű polgárai lelkesen ünnepelték meg e 
nagy napot a »Héttejedelem« szálloda nagy 
termében.

Este nyolc órakor a szó betüszerinti 
értelmében véve ember-ember mellett szoron
gott, s hogy a teremben ilyen alkalmakkor a 
tartózkodás igazán áldozat, melylyel az igazi 
független hazaszerettetöi áthatott magyar 
hazafiu szív tad csak áldozni az elmúlt nagy 
események emlékének, igazolja az ott hering 
módjára összezsúfolt lelkes nagy közönség 
homlokán Összegyűlendő verejték s a végtagok 
nagy sokaságának megnyomorodása.

Az ünnepélyt az oly kitűnő hazafias szel
lemben vezetett «Polgári Daloskör* művészi
esen előadott *Szózat*-ával nyitotta meg, mely
lyel a lelkesedést határtalan fokra emelte.

Ezután az est ünnepi szónoka Szabón 
Árpád pohárral a kezében minden izében fel
emelő hatású magvas tartalmú emlékbeszédet 
mondott, melynek mély hatása nem is ma
radhatott el. Majd Borsi György beszélt lel
kesen.

E hatást csak fokozta az ezután tellépő 
«Pécsi Polgári Daloskor* a «Talpra magyar* 
cimü magyar münégyes oly tökéletes előadá
sánál, mely az egyesületnél már sokszor ta
pasztalt haladás és tökeletesedés mellett is 
meglepetés számba ment Kellemes hatást 
tettek Aha Vilmos tanuló szavalatai, ki a

„Talpra Magyart14 és Erdélyi Zoltánnak egy 
alkalmi versét ügyesen adta elő.

Felmerült indítványra ekkor egy három
tagú küldöttség ment el, hogy a még élő dicső 
aggharcosokat üdvözölje.

Leírhatatlan volt lelkesedés, mikor e kül
döttség visszajött, magával hozván a márciusi 
eseményeknek három — abban rósztvett élő 
tanúját.

Ily emelkedett hangulatban maradt együtt 
a ké9Ő éjeli órákig e hazafias közönség, s ha 
▼olt valami a mi ez ünnep harmóniáját zavarta, 
az a helyiség szűk voltában nyilvánult.

Régen érzett közszükséglete a népes bu
dai külvárosnak egy ily célokra megfelelő al
kalmai helyiség kérdése.

A „Hétfejedelem44 szálloda tulajdonosa, 
eltekintve a közszükséglettől, a saját érdekét 
is szolgálná akkor, ha e szálloda termét meg- 
nagyobbitta'ná, hisz több ízben tapasztaltuk 
már, hogy e városrész közönsége nagy barátja 
a társasólet és barátságos összejöveteleknek. 
Hátha még alkalmas helyiség is kínálkoznék ! 
— Egy kis vállalkozási kedv kell csak, mert: 
,,a ki mer, az nyer441

A z 1848/9 ez honvédek m árcius  
15 ik< összejövetele. Kevesen vannak 
ők, a szabadságharc félistenei, a kevésből te
hát sokan nem jöhettek össze.

Egyébként a lefolyt ünnepélyről kikül
dött tudósítónknak adjuk át a szót.

Külön helyiségben, külön asztal mellett 
foglaltak helyet a derék aggharcosok Ugyan e 
helyiség más’k ofdaláo elhelyezett asztalok tö
megesen elfoglalvák lelkes fiatalság és neme
sen érdeklődő hazafiak által.

A hányszor egy-egy őszbe csavarodott 
48 as honvéd mutatkozott az ajtó küszöbén, 
mint érkező, annyiszor riadó éljenzéssel fo
gadta a lelkesült vendégsereg az érkezettet.

Midőn ugyanis már összejöttek nóhá- 
nyan, összeszámolták, hogy ugyan hányán 
lehetnek a még Pécsett élő 48 as honvédek? 
Mindössze 15-öt tudtak összehozni.

Ezekből megjelentek:
Kammerer Ferenc százados.
Ugrósdy Adolf főhadnagy,
Czurda Lajos huszár őrmester,
Béé Mihály huszár őrmester,
Horváth Antal utász őrmester,
Bogyó Alajos tüzér káplár,
Szigriszt János köztüzér,
Brézli Sándor tizedes,
Peiger Józséf huszár.
Szikszay János főhadnagy, egy igen szép 

levélben, — melyet Bogyó a bajtársai előtt 
felolvasott — gyöngélkedésére hivatkozva ki
mentette magát.

Bogyó Alajos, a ki bajtársait az össze
jövetelre felhívta, megköszönvén bajtársainak 
megjelenését, szép szavakban (elkérte Kam
merer századost az összejövetelük további ve
zényletére.

Kammerer százados elfogadta és meg
köszönte a megtisztelő bizalmat s egyben fel
szólította Bogyót, mint nemcsak a jelenvolt 
honvédek — de a 1848/9 es egész hadsereg 
legfiatalabbját, hogy méltassa a mai nap em • 
lékét s adjoD egyúttal kifejezési a most élő 
48/9-es honvédek hazafias loyális érzelmeinek.

Bogyó engedve a felhívásnak, megem
lékezett az 54 esztendő előtti március 15-ről 
s aiután áttért beszédében a 48/9-es honvé-
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dek állapotára, azok érzelmeire, és végre 
Széli Kálmán kormányelnök iránti hálájukra. 
»Ha végig nézünk egymáson, — igy kesdte 
beszédét Bogyó, — őaz fürtjeink, kifáradt tes
tünk azt bizonyítják, hogy életünk utolsó ne
gyedének vége felé járunk. Ha már az a 14 
eves volt 48-as harcos u közelebb áll az éle
tének 70 ik, mint 80-ík évéhez. Hát még 
azok, a kik abban a nagy időkben 24.28-30 
évesek voltak, ma már 80—90 években mo- 
lógnak, mindezekért bála legyen a gondviselő 
Istennek.

Isten után reá tért — szavai szerint — 
mi áldott leikü jó királyunkra, kinek hadse
regével télszázad előtt mint ellenfelek álltak 
szemben, de a harcokon, s a harcok után 
történteken mai nap nem óhajt visszaemlé
kezni, mert hisz a keserű emlékekre már fá- 
tyolt borítottunk.

A magyarok Nagyasszonya, akinek párt
fogásába ajánlotta Szt. István királyunk ezt a 
sokat szenvedett országot, szövetségre lépett 
szeretett magyarjai javára a mi védasszo- 
nyunk, Isteuben boldogult Erzsébet királynénk
kal s véget vetetlek a nemzet szenvedésének, 
megmentették a hazát az önkényuralomtól s 
visszaadták az országot önmagának.

E/után méltó szavakban dicsőítette az 
uralkodónkat, Ferenc Józset királyunkat, él
tetvén őt az élet legvégsőbb határáig boldog
ság, egészség és népének soha sem feledhető 
szeretetébeu s az „Éljen a király11 elhangzása 
után kitört a lelkesedés, poharat ürített ott 
mindenki, nemcsak a 48 as honvédek a leg- 
alkotmányosabb király egészségére.

A király után áttért a szónok a hazara.
A haza mindenektelett, hisz Istenért, királyért 
és a hazáért !

Szépen vázolta azutan a honvódbátor- 
ságot, de hát annak már vége. Nagy idő 
lolyt le azóta. Akkor mint lelkesült, fiatal, 
tetterős emberek és gyermek emberkék tele 
reményekkel kecsegtettük magunkat az élet 
múlandóságaiban, ma a múlandóságot magun
kon látjuk meg, ha egymásra nézünk.

Végre áttért az állami segedelemre, il
letve az elisn erésre, mert az elismerés ha 
késett is egy kicsit, úgymond, de el nem 
maradt.

Hisz az elismerés legelőször a koronás 
királyi pártól indult ki, midőn a nemzet ál
tál ajándékozott koronázási aranyakat a 48 as 
honvédek lelsegéiyzésére ajánlotta, mig most 
akadi egy kormányeluök, ki csupán magyar 
szive sugallatából indulva ki, elrendelte, hogy 
minden 48 as honvéd kivétel nélkül állami 
ellátás és nyugdíjban reszesittessék.

Aztán megmagyarázta a szónok, hogy 
nincs okuk a 48 as honvédeknek panaszra, 
mert nem az anyagiakban van az elismerés 
nek reájuk nézve az igazi foka, hanem ab
ban, hogy ezen intézkedése a kormányelnök
nek bizonyosan ö  Felsége tudtával történt s 
ha volna is panaszunk, az nem a mostani 
kormány, hanem a mostaninak elődeit iileti, 
akik azt megtenni elmulasztották, a mit Széli 
Kálmán meglett.

Széli Kálmán éltetésével végezte tehát 
beszedet és indítványára agg honvedeink a 
miniszterelnökhöz üdvözlő sürgönyt is me
nesztettek Kammerer százados aláírásával.

Egyben elhatározták, hogy minden hó
nap 18 án d. u 8 órakor össze fognak jönni 
a Sörös vendéglőjében

Megemlítést érdemel a Dollinger vendéglő
jében a március 15-ét ünneplők azon derék 
es a 48-as veteránok iránt kegyeletről tanús
kodó gondolata, hogy kebelükből tíraumann 
János elnökletével egy küldöttségét menesztet
tek a 48-as honvédekhez, hol Véyh Lajos a 
küldöttség szónoka, remek beszédben dicsőítette 
a 48/9 es félisteneket s azon eszméket, a 
melyekért búrokként másfél esztendeig élet-halál 
harcot vivtak. liottlik. a küldöttség másik 
tagja, mint 48/9 es honvéd harcosnak fia t ir
tott meg szép beszédet, szintén dicsőítette es

E két beszédre Bogyó, 48 as tüzér káp
lár felelt katonásan, megköszönve a kitün
tetést.

Elhangzott azután a szózat, a hymnus 
a cigány zenéje mellett a 48/9-es honvédek 
ajakán, de ott esillámlottak a könyek is 
szemeikben. Hja Î Sírva vigad a magyar.

Éjfél vetett véget az. összejövetelnek, 
azután kezet szorítva egymással, távozlak a 
vendéglőből és ballagtak csendes nyugovasra, 
egy hónapi viszontlátás reményében.

▲ pécsi felső kereskedelm i
iskolában szép és lélekemelő ünnepély 
folyt le vasárnap 9 órakor, március 16 ikének 
évfordulói* alkaimából. Az ünnepély tárgyso
rozata a következő volt : 1. Megnyitó beszéd 
tartotta : Ferenczy Lajos tanár. 2. «Talpra 
Magyar*, szavalta : Taky József felső oszt. 
tan. 3. «Ünnepi beszéd», tartotta : Szilcser 
Imre felső oszt. tan. 4. «Március 15 » Áb
rányitól, szavalta : Schiffer A. felső oszt. tan.
5. «Magyarok Istene», Váradytoi, szavalta: 
Wollák Lajos feiső oszt. tan. 6. « Himnusz *, 
énekelte az ifjúság

A  pécsi ,,M. Á. V. A ltissti Ol
vasók ör' f. hó 15 én (szombaton) este 
tartotta hazafiam estélyet szak családi körben, 
az egyleti helyi égben. A valóban gazdagnak 
mondható műsorban közreműködők a Legna
gyobb tetszés mellett jatsztak meg szelepei
ket. Különösen kitűntek : Horváth Mrriska, 
ki szavalásával és kellemes énekével való 
ban magával ragadta a közönségét ; Világi 
Károly is remekül játszott ; továbbá Fekete 
Vendslné, Obermayer Jozseí és Fekete Vendel 
is jók voltak. A közönség fáradhatatlanul 
tapsolt. — A jelenvolt hölgyek névsorát a 
következőkben adjuK : — Leányok'. Horváth 
Mariska. Cserey Angyalka, Arvay nő?., Ker
ekes Franciska, Marschner Mariska, Lóhr 
Sárika, Lohr Giziké, Péczer Gizella, Fiőlerer 
nőv., Bohne Ilonka, Daláth Mariska, Ferenczy 
Ilka. Asszonyok : Fáy Zsigmondit, Giaser 
Öttóné, Horvath Pálnó, Árvay Jánosné, Fodor 
Gézáne, Fekete Vendemé, Csersy Béláné, 
Péczer Ignácné, Lohr György né, Schreiner 
Istvanné, Baranics Janosné, Hebenstreit Ja- 
nosné, Barthi Antalne, Gercsicsnó, Hauk Jó- 
zsefné, Brisieh Gezáné, Kocsis Vilmosns, 
Horváth Janosné, Csurmaon Janosné és Hor
váth Gyulané. — A sikerüli előállás után tánc 
volt, mely eltartott a kora reggeli órákig.

A budaikalvarosi H ath. K ó r
tegnap, vasárnap este saját helyiségében igen 
szépen sikerült hazafias ünnepélyt rendezett 
március tizenötödikének évfordulója alkalmá
ból. Az ünnepélyen az ünnepi beszédet Gyö 
mörey Zsigmond lelkész, a kör egyházi el
nöke, tartotta. E/.uián Jurányi János haza 
fias lelkesedéssel szavalta el a «Talpra ma 
gyár* t. Majd Vér fi Aiadár szavalt Döméi 
Anzelmtöl igen szép alkalmi költeményt. A 
női énekkar nagy hatással adott elő hazafias 
dalokat. Végül a Jogászbanda több zeneszá
mával emelte a lelkesedést a legmagasabb 
fokra s a szépen sikerült ünnepély a késő 
éjjeli órákig eltartott.

A  pécsi Petőfi K ö r tegnap este a 
Nagyvigadúban szintén hazafias ünnepélyt 
rendezett március tizenötödike alkalmából. A 
kör tagjai Petőfi költeményeiből szavaltak 
mind szépen es nagy hatással s az ünne
pélyt a «Honvéd búcsúja* cimü kis színda
rab előadása fejezte be.

A  m unkásság is megünnepelte a 
márciusi emléknapot. A Schoiz-tele aörcsar- 
nokban jöttek össze vasárnap este nagy 
számmal. Szabó Józset, a pécsi szociálde 
moktatáz vezérembere, tartott emlékbeszédet, 
kiemelve az akkori két nagv bős : Petőfi év 
láncsics érdemeit. Az emékbeszéd után Fór 
Gyula szavalt ügyesen, majd Sa« Edének « A 
mai rendszer áldozatai* című egy felvonásos 
színmüvét adták elő : Rein Terka, Bajád  
István. Szőke Sándor, Pozsgay Ferenc, Les

darab végén alkalmi élőképet mutattak be, 
melyet P e tr o v i ts  Dezső ügyesen rendezett. — 
Műsor után tánc volt hajnalig.

A  dárdai kasain ó á lta l Dárdán
rendezett ünnepélyen Fülöp Kázmór dr. re
mek beszédben méltatta a nagy nap jelentő
ségét, majd a kaszinó igazgatója köszöntötte 
föl Jellachich Karoly dr. kaszinói tagot, 
mint 48-as honvédet és a társas vacsorához 
vendégül meghívott s a jelen volt 4 öreg 
polgárt, miüt bajtársat. Végül Jellachich él
tette S/élI miniszterelnököt, ki könnyen hozzá
férhetővé tette az öreg honvédeknek a jól 
megérdemelt nyugdijat.

E gerágbon  a polgárság impozáns
részvétével ünnepelték március 15 ét. Haza
fias dalok és szavalatok közt Kiss Rezső 
remek ünnepi beszédet mondott, mslyben a 
márciusi eszmék nagy nemzeti hatását kitörő 
lelkesedés között ecsetelte

éltette a ma is elő 48-as honvéd katonákat. ! nyik József, Fór János és Lesnyik István. A

ipartestületi közgyűlés.
— Saját tudósilóaktól. —

Póoa, 1902. március 17.
Évek óta nem volb a pécsi ipartestü

k n ek  olyan zajos, izgdmas közgyűlése, a 
milyen a tegnap tartott évi rendes közgyű
lés volt Volt ugyan ogyszer, ezelőtt vagy 
hét-nyolc évvel, mikor az izgalmat hasonló 
tárgy teremtette, mint a mostani közgyűlé
sen: a testületi tagjár ilékok felemelese. Az 
alatt a hél nyolc év alatt a pécsi Ipartestület 
sokat haladt előre s ma adminisztráció te
kintetében az ország ols.ő ily testületéi között 
foglal méltó helyet. B most már csak az a 
kérdés, hogy a mit ezelőtt évekkel nagy küz
delem árán kivívtak, az ahoz hasonló tár
gyát ma ieszavazókial a maradiság jutott e 
győzelemre, vagy csakugyan az iparosság 
mai szomorú viszonyai, nagy terhei vezették 
a közgyűlés többséget, bogy a tagok újabb 
megterheltetésébe nem ment bele ? Az elől- 
járósági javaslat ellenzéke ezt hangoztatta ; a 
tények, a szomorú valóság igazolja is s mi a 
pécsi iparosok jövője érdekében óhajtjuk, 
hogy úgy is legyen. Ha az ipartestületi ta
gok újabb megterheltetesébe nem is ment 
bele a közgyűlés, a testületi adminisztráció 
bővítése céljából, — ez csak belső szerve
zeti kérdést képez ; s mindennek dacára a 
testület nem zarkózhatik el a haladás, a 
minden térén az iparosság érdekeinek előse
gítése elő! s ezt meg is teszi — hiszszük —. 
a jövőben kettőzött buzgalommal, lelkesedés
sel. — Különösen most. mikor érdemekben 
gazdag idő után volt elnöke helyébe olyan 
uj elnököt nyert, kinek ambíciója, feladata, 
erős akarata a pécsi iparosságot úgy vezetni, 
hogy az mindig előbbre és előbbre haladjon 
s városunk életében is azt a helyet foglalja 
el, mely megilleti, úgy, hogy az iparosság 
minden városi üg>ben is szamot tevő, meg
hallgatandó és meghallgatásra találó faktor 
legyen a jövőben.

A közgyűlés lefolyásáról tudósításunk a 
következő :

Vasárnap délelőtt 10 órára volt kitűzve 
a városháza közgyűlési nagytermébe a pécsi 
Ipartestület rendes évi közgyűlése. A testü
leti tagok egészen megtöltötték a termet a 
még a karzat is megtelt érdeklődőkkel.

Schmclcer Ferenc elnök üdvözölvén az 
oly szép számmal megjelent tagokat, a köz
gyűlést megnyitotta s a napirend első pontja
ként elővették a testületi nyilvántartói állás 
önálló szervezése és az ezzel kapcsolatos in
tézkedések, nevezetesen a szerződési, szaba
dulási és egyéb mrllékjárulékok emelése iránti 
előljárósagi javaslatot. A javaslat szerint az 
önállósítás utáni járulék a jövőben húsz ko
rona ; tanoncszabadulasi járulék öt korona 
és a tanoncbeiratasi járulék három korona 
lett volna s ezek jövedelméből egy önálló 
testületi nyilvántartói állást szervezni óhajtott 
az elöljáróság, melyre kütönösen a testű-
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leti betegsególyző pénztár nagy ügyforgalma 
miatt tan szükség. A javaslathoz többen szó 
latiak tel s az iparosok mostoha viszonyaira, 
a kisipar szó morn sorsára hivatkozással, el
leneztek minden újabb terhet. A hosszas vita 
után szavazásra bocsijtatváo a kérdés, a 
közgyűlés 56 nemmel 31 igen ellenében el
vetette az elöljáróság javaslatát.

Az évi jelentés volt a napirend máso
dik pontja, melyet Dobszay István, testületi 
ieavzö olvasott fel. A jelentés bőven beszá
molt arról a tevékenységről, melyet a testű 
let elöljárósága a múlt évben kifejtett, a 
mely mindenben dicséretre méltó oly hanyatló 
ipari viszonyok mellett, mint a minők a mu t 
évet jellemezték. A jelentés szerint 931 ügy- 
darab érkezett a múlt évben a testületi igtatóba 
b mind el is iotóztetett. A békéltető bizott
ság 9 ülésben 54 panaszt intézett el. A tes
tületi utasszállót 3712 egyén vette igénybe. 
Volt a múlt évbei 1 rendes közgyűlés és 11 
elöljárósági ülés. A múlt év végén nyilván- 
tartatott 1271 segéd és 742 tanonc. A tagok 
létszáma a műit év végén 842 egyénből állt. 
A pénztár bevétele volt 7197 kor. 69 fill.; 
kiadása 5398 kor. 59 fill. ; tehát a folyó evre 
áthozatott 1799 kor. 59 fill, maradvány. A 
testület vagyona a múlt évben 1738 kor 11 
fillérrel növekedett s 11 633 kor. 52 fillért 
tesz ki. Az évi jelentéshez cmk pár felszóla
lás történt s azt a közgyűlés egyhangúlag U 
domásul vette.

Tudomásul vette ezután a köígyüles a 
Bzámvizsgáló bizottság jelentését a múlt évi 
zárszámadás felülvizsgálásáról s a telmentvényt 
Ráüss István pénztárosnak megadta.

A folyó évre a költségelőirányzatot 
6850 kor bevétellel és 5947 kor. kiadással 
állította egybe az elöljáróság; de mivel a já- 
ru’ékok felemelésére vonatkozó jav asb a  le- 
Bzavaztatott, ebbből 1000 kor. körüli öss 
most már töröltetett.

A betegségéi} aő pénztár közgyűlésébe ki- 
küidendó megbízottakat választották meg ez
után s indítványok be nem adatván, követ 
kezett az elnök, 24 elöljárósági tag és 3 
számvevő megválasztása.

Schmelczer Ferenc elnök szép beszédben 
búcsúzott el a testülettől, melynek 12 even 
át volt űg\ buzgó elnöke. A választás tartal
mára koreinöktil Rausch Józsefet kerte fel a 
közgyűlés s az elnökválasztásnál szavazásra 
kerülvén a dolog, a szavazatszedö küldötség 
elnökéül Rihmer Jánost, tagjaiul Csernits Vin
cét, B enc zenlc it ncr Gyulát e* Pozsgay Lajost 
választották meg A szavazás nevszerint, sza
vazólapokkal történt s eredménye lett, h »gv 
a beadott szavazatok közül 38 szavazat Taizs 
Józsefre, 36 szavazat Hally Mihályra, 12 sza
vazat Csukás Zoltánra esett s egypáran 1—1 
szavazatot nyertek. így tehát a testület elnö 
kévé Taizs József könyvnyomda tulajdonos vá 
lasztatott meg, k't kü d ittség hívott meg a 
közgyflíé be. Az uj elnök lelkes éljenzések kö
zött fejtette ki program inját, mely a testület 
jövendő felvirágzására, a pécsi iparosság érde
kének előmozdítására sok üdvösét és hasznos 
dolgot tartalmazott.

Az elöljáróságot és a számvevőséget egy
hangúlag, közleikiáltással választották meg.

Elöljarósagi tagok lettek : Buda y 11 Ma, 
szobafestő, ifj Vogel J tnos, kőfaragó, fíotlik 
Imre, cipész, Borza Ignác, cserepes, Ehrenhaft 
Ferenc, szitás, ifj. Kópic I nre, lakatos, Gundy 
György, kovács, Dinesz Gvörgy, asztalos, Him 
mel Ferenc, ács. Horvátits Antal, b írbély, 
Horváth H. Antal, építesz. Szeibert Fülöp 
szabó, Kelemen J >zsef, csizmadia, Krisztián 
József, bábos, Holly Mihály, asztalos, Haksch 
Karoly, sütő, Romeisz György, bád >gos, ilj. 
Bencenleitner József, cipész, Radies Lőrinc, 
kádár, Sperl József, nőszabS, Thurn Emil, 
órás, Csihálek Sándor, kárpitos, Virágh Jó
zsef, kocsigyártó és Schwarc Karoly, ruliafeső. 
Számvevők lettek: Dczsöffy József, cipész, 
Rihmer János, könyvkötő és Bencenleitner 
Lajos, könyvkötő. — Ezzel a közgyűlés dél
ben félügy után veget ért.

H í r e k .
Pécs, táJ2. március 17.

N a p ire n d  1 9 0 2 . m áró l u* 18-án .
N a p tá r: kedd, mire. 18. -  Róm. kath Ci- 

ril. —  Prot.: Sin tor. —  QŐrOj-kd : 'mire 5.) Ko
mon. —  Zsidó: Veidar 9. —  Nap kél 6 óm  63 perc
kor; nyugszik 5 óra 53 perckor. —  Hold kél dél
ben ; —  nyugszik éjjel 2 óra 15 perckor.

Iittjslaea. A központi meteorologiai intézet 
jelzése szerint: enyhébb idő, helyenkint csapadék 
várható.

S sin h ás : »Charlye nénjec, bohózat.

— (K irály i kitüntet©# ) A király 
Ehrenhófer Aladár, kereskedelmi miaiszteri 
osztálytanácsosnak a harmidosztilyu vasko- 
ronarendet adományozta.

— (R endjelviselési engedély.) 
A király megengedte, hogy jánosi Engel József, 
pécsi nagyiparos, a szász ernesztiui házirend 
I. osztályú lovagkeresztjót elfogadhassa és
viselhesse.

— (A  honvédelm i m iniszter  
marad.) A hivatalos lap vasárnapi száma 
köz i a király kéziritát, melyet bá"ó Fejérváry 
Gsza honvédelmi miniszterhez intézett s mely 
szerint a király határozott akarata, h )gy a 
miniszter továbbra is megmaradjon állásában.

— (A  Péosi Jótékony N óegy- 
let) folyó hó 24 ón, hétfőn d. u. 3 órakor 
saját helyiségeiben a gyermekkerti ovoda fel
szereléseinek értékesitése és «zegénylakások 
építése tárgyában rendkívül közgyűlést tart, 
melyre az egyesület tagjait tisztelettel meg
hívja az egyesület választmánya.

— (A  péosi K atii. K ör) ötven
hatodig felolvasó estélyét tartotta vas iraap 
este télhat órakor. A nagy termek zsúfolva 
voltak ismétlőn, úgy hogy a hö gyek később 
jött nagy sokaságánik is álinia kellett, mert 
az összes ülőhelyek koraa megteltek A kar
zaton is nagy sokaság várakozott a mű3orra, 
melynek első pontját Szűcs József joghallgató 
felolvasása képezte; Neumeyer D jzső szép 
költeményét hallottuk tőle kellő hangsúlyozás
sal előalva. Utána «Séta Pécsett Kr.-u. a IV. 
században* címen Szakovics Ottó dr tartott 
érdekfeszitő történelmi felolvasást Pécs múlt
járól. midőn még a rómaiak lakták varosunkat 
is. Az érdekes felolvasást Jánossy Béla úrnő 
különös dicséretre mél ó z >ngor ajátéka követte. 
Liszt Ferenc * Venezia e N ap öli III Trantella* 
című gyönyörű szerzeményét játszotta, melyet 
a közönség szűnni ne n akaró tapssil foga
dott, ugv, hogy a játékot meg kelle t is nételni. 
Szikora Gyű a lépett a taps után a p ódiumra 
é3 mély érzelmekkel, kellő hangh írd ozással 
szavalta el Lázár Miklós «Boldogság* című 
költeményét. A műsor koronáját a pícsiek 
kedvencének dr. Jellachichné Csuryay \dél úrnő 
éneke képezte. Annyiszor volt alkalmink őt 
hallani ős róla beszélni, hogy azt az eneklő 
tehetséget, mely benne rejlik, érdemszerüleg 
már nem is tudjuk méltatni; talán elég ismé
telten annyit m indám róla, hogy a műsor 
koronáját képozle. A közönség az első ének 
befejezte után nem tudott mozdalni helyérő: ; 
tapsolt, tombolt s a követelésnek engedve meg
ismételte mégegyszer gyönyörködtető éne
két a bájos előadó. Aí éneket lloff fTkard 
kísérte zongorán. Az uto'só böjti felolvasás 
jövő pénteken d. u. fél 6 órakor lesz.

— ( B o r v á s á r  P é c s e t t )  A pácai 
szőlőtermelők által rendezett borvasár tegmp, 
vasárnap, reggel nyílt megaNenzeti Kiszmó 
földszinti helyiségében. A megnyitásra leérke
zett a földmivelósügyi minisztériumból Rícz 
Sindor, vincellériskolái felügyelő ; megjelent 
Bucher Alajos, pécsi szőlészeti és borászati 
felügyelő és Szilágyi Janos, vincellériskolái 
igazgató is E-jőtttíC a városi Tanács tagjai ; 
a megyei tisztviselők, városunk sok előkelő 
sógo és természetesen nagy számban a szőlő 
termelők. A megnyitást Erreth Janos, orsz. 
képviselő, a rendez) bizottság elnöke teljesí
tette, kifejtvén a borvásár célját. Azután a 
megjelent ven dégek bejárták a bor vásár terü
letét, a hol a C3inos borkimérő leánykák szó -

. gáltak kostolóval a kiállított bormintákból. A 
l borvásárra Szegzárdról ideérkeztek Boross

Vasárnap dél- 
Kossuth Lajos- 

Hétfejedelem-

Gyula, a báró Augu-z-féle uradalom felügye
lője és Nits látván, szdgzárdi kerti ati borá
szati és szőlészeti felügyelő. A tegnapi nap 
folyatnád be.épti jegyekből 107 korona folyt 
bo a borvásáron. Tegnap este a borvásár 
rendezősége az , ,Arany Hijó“ ban bankettet 
rendezett, melyen megjelentek Rícz Sándor, 
Nits István, Bucher Alajos, Borost Gyula, 
Szilágyi István, Mijorossy I o n  kir. ta- 
tanácsos, polgármester és a rendezőség. —
A banketten Erreth János, őrsi. képviselő, 
mondta az első felköszöatőt Darányi Ignác 
földmivelési mniszterre. Szaly János ügyvéd 
Erreth János, orsz, képviselői mint a bor- 
vásár rendezőbizottsiganak elnökét köszöntötte 
fel, Záray Karoly dr. pedig a pécsi szőlős
gazdákra mondott felkószöuő.. A borva.ár 
ma déli 1 óráig volt nyitva s több vételt 
jelentettek már be Cngó Jánosnál. A borvá
sár holnap (keiden ér véget.

— (V asárnapi tü«.) 
ben félegy órakor kigjüladt a 
utca 16. ssamii háznak, a 
szállónak ulvaráa egv a falh>z épített rak
tárépület padlásán az ott csomagolás céljából 
felüalmoiott széna, forgács és rougy-tömeg. 
A raktárt Botikor János kereskedő bírja 
bérbe és szerencsére a tető sem égett még 
át, mik )r a gyorsan kivonult tűzoltóság a 
tüzet elnyomta. A kár igy csak szát koro
nára tehető. H >gy a tűz miből keletkezett, 
eddig még nem tadják.

— (Ö aosonkitár) Steiner Miklós, 
68 éves, róm. kith, vallásu, báttaszéki szüle
tésű téglamuikás, tegmp deistán a mohácsi - 
ország-ut 16 szára alatt, a ZMais-tele tégla- 
telepen levő lakásál egy berelvával öncson
kítást követett el raigín. Mír régóta szenve
dett altesti bántalmikótn s azért akart ön
gyilkos leírni A rendőrség be szállíttatta a 
városi közkórházba, hol most ápolás alatt van.

— ( H a l á lo s a to k  ) D •. Kornis Beaő 
orvos visarnap reggel un  ghat. E‘hunytáról a 
következő gyászjelentést, vettük: «Mély fájda
lomul! tudatjuk a szeretett férj, illetőleg atya 
Dr. Kornis Beaő orvosnak Pécséit t. hó 16 áu 
reggel 6 ónkor tö*tént elhunytat A mogbol- 
dignlt tetemei f hé 17 én, hétfőn, d. u. 2 
és V, órakor f ognak a Fera ic ek-u. 10. sz. házból 
a pécsi izr. sirkertbm örök nyuga omra he- 
lyeztetn Nyugodjék bíksben! Beesett, 1902. 
mircius ló Dr. Kirai-s Binőné, K irns Do- 
zső, Kornis Fereac, Kornis Sindir. — Ley 
Géza, korcsmáros, tegmp meghiit hnszonki- 
tencéves k órába í. T : u n tén  ho.nap kedlenj 
délután 4 órakor lesz a szigeti országút 92. 
számú házból a szigetikülvárosi temetőbe El
hunytál özvegye* és kitérje It rokonság gyászolja.

— ( E lü » ’Ásított k ö a ^ y ü lé i . )  A 
pécsi kereikedelmi a 'ka 'rau  oltak betegse- 
gélyző pénztárának évi rendes közgyűlésé a 
tegnapi vasárnap este 5 órájává volt kitűzve 
a városháza közgyűlési mgyter néoen. Mivel 
azonbm a tagok nem jelentek meg határo- 
za képes, szím bin.a közgyűlést a jövő vasár
napra halasztottak

— (Tanárok kerestetnek.) A
szegzárdi állatni főgi nníziu nnál a jövő tanév 
elején két Unári állás jön Üresedésbe ; az egyik 
a magyar és német nyelvi *és irodalmi, a 
másik a latin nyelvi, íródni ni és történelmi 
tanszikra Pályázati kérvénye* május 1-ig 
adandók be a közoktatásügyi mmiszterhez.

— (C égaján latok  a városi 
n agyk öloiöar a.) A Pécs városi által fel- 
veend) nagykölcsönre vonatkozó végajinlatok 
megtételére kitűzött határidő szó nbntoa d. u. 
5 órakor járt le, a mely határidőig a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Banktól, a Pesti Hazai 
I ső Takarékpénzlártól és a Magyar Jelza'og 
Hitelbinktól érkeztek be ajánlatok. — A Pesti 
Magy Keresk. Bank ajánlata 4%~kos és 
4l/t #/tt-ko.s kötvényekre szól 50, 60 és 65 
éves törlesztési időre; 3 évig store ődiiat nom 
követel, azontúl 2% járna a stormrozásért, 
az igénybe nem vett összeg után 31/* % ka
matot fizet. A 4*/« os kötvényekbeu adandó 
kölcsön leszámítolási árfolyama 93.5, a tör
lesztési hányad pedig 50 éves törlesztésnél
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4*79®/0, 60 évesrél 4 6%, 65 évesnél 4 61% 
A 4Va kos kötvények áríolytn a 98; törlesz
tési hánybda 60 eres törlesztésnél 6 2%» 60 
évesnél 6 06%, 66 évesnél 4 9h%- — A Festi 
Hutai I-sö Takarékpénztár 95 ös árfolyam 
írellett ajánlja a kölcsönt 60 évre 4 85% kos, 
60 évre pedig 4.64%*kos törlesztési hányad 
mellett. Storrodíj 2% ; a* igénybe nem 
vett töke utón 3ya% kamatot fizet. — 
Végül a Magyar J d  zálog- Hitelbank 4% os 
alapon. 94 25 árfolyam mellett 60 évre 4 76% 
törlesztési hányaddal, 66 évre pedig 4 46% 
tör'esztéii hányaddal ad kö’csönt. Másik aján
lata szerirt 4% %  kos a'apcn, 98 5 árfolyam 
mel'ett ötver évre 6 2% törlesztési hányad 
66 évre 4*89% törlesztési hán\ad mellett kész 
a kölcsönt nyújtani Slorncdijat a 4% cs ala 
pon kötendő kölcsönnel 3 évig nem követel, 
azontúl 1 9%-kot ; a 47*% kos alapú köl
csönnél a stornodij 3%, a nála hagyott pénzt 
a mindenkori bank kamatláb szerint kama

toztatta.
¥

— (A  p é c s b a r a n y a i  f i l lé r - s a ö -  
v e th e s e t )  tegnap délelőtt 10 órakor tar
totta elsöévi rendes közgyűlését a baranya- 
megyei Hitelintézet helységében dr. Lotcy 
Lipót elnöklete alatt. Az igazgatósági jelentést 
Porges Béla ügyvivő igazgató olvasta lel, mely
ben ismertette a Hite intézet kezdem ényezé- 
sére alakult fii érszöveikezet szervezetét és 
ktilőnössn a kis parcsckra áldásra voltát, kik 
heti keresményükből filltrenkint tőket gyűjt
hetnek, mely már is a takarékpénztárinál 
nrgycbb kamatot, öt és fél százalékot hoz. 
Az ellő evfársulat üzletiredménye 705 taggal 
27C3 ki r. 21 fillér volt, mely 9497 üzlet
rész közt felosztva 28 és lél fillért hoz 
egy-egy tizedéinek  — Az évi mérieg- 
és íéiszámrdás tudomásulvétele után igazgató- 
sági (ágikul megválasztanak : dr Antal Gyula 
és Htymek Ferdlrard s uj itaz;.atósági tagok 
lettek Holinger András. Herceg Lajos és Jan 
kotics József. A felügyelő bizottságba be
választattak a régi lagok közül Csukás Zoltán, 
Hiss József és Naschite Adóit s uj tagok let
tek Marton Miksa és Szigriszt Lajcs. Ezzel a

közgyűlés végétért.
— (A p é c s i  a e r t é a h i a l a l d a  é* 

á r n r a k t á r  r é s z v é n y t á n a i á g )  tegnap 
délelőtt 11 órakor tartotta a keresb. és ipar
kamarában XII. évi rendes közgyűlését Ham- 
m cnr Kerete elnöklete alatt. A közgyűlés az 
jgazgato.-ág jelentését, nelyben a múlt évi 
tízeiről kedvezően számol be, heiyeslőleg tu 
dcmásul vette. Tudomásul vettek ezután a 
felügyelő bizottság jelentését is, mely szerint 
a nuit évben a nyereség 17.510 korona 42 
fillér volt s ebből részvényenkint 16 koronát 

fizetnek ki osztalékul. A mérleg bemutatása 
és a felmer.tvény megadása után az igazgató
ság választása következett s megválasztat
tak ojra a régi tagok: dr. Záray Károly, Aa- 
dossy Elek. Fazekas Sándor, Hammerer Ferenc, 

Heglevich István és|dr. Jobst László. Indítvány 
nem lévén, a közgyűlés háromnegyed tizenkét 

óra élőt már végétért.
— (A  b e r l i n i  m ú v é i s h á r m a i n a k )  

f. hó 8 ára hirdetve volt nagy művészhang- 
versenyét Schubert Uszkár kir. kamara klarinét 
művész megbetegedése miatt el kellett halasztani. 
B»mnbói vett értesítés szerint nevezett művész 
aüapota mar is annyira javult, hegy tervezett 
kőrutjokat a húsvéti ünnepek után megkezd
hetik es itt ná unk Pécsett a ritka és külön
leges műélvezetet ígérő hangverseny f. év ápril 
hó első hetében Qiegtartható lesz. — Már a 
hármas összeallitása> (zongoza, klarinét és 
gordonka.) mostani hangszercsoportositásainak 
mel ett oly orginalis es szokatlan, hogy méltán 
kir.áncsi erre n ü es klasszikus fajokat kedvelő 
zenerrtő közönségüns. A műsor minden egyes 
száma ná unk okvetlen ritkaságszámba megy, 
miit mm külörcköcő átiratokkal van dolgunk, 
hanem a művészek épen eredetileg ezen 
három hangszer reszere szerzett müdara 
tok íograk élvezetet nyújtani Beethoven 
Opus 11 (Nagy Trió B. dur — v Thun 
grólnőnek ajánlva) határozottan endtli- 

leg .zongora, klarinét és gordonka számárai

volt irva és csak később lett 2 hegedű brácsa 
és girdenka r egyesre alkalmazva És igy a 
többi programtrs7ám is egytő!-«gyig nálunk 
sohasem hallott, ri'ka és különleges élvezetet 
ígérő eredetiség. A hangverseny véglegesen 
megállapított napja idejekorán hirlapilag é« 
fa'ragaszok uiján log köz?ététetni. A már 
megváltott jegyek érvényüket megtartják. Az 
e halasztás ál'ai frkcíddott érdeklődés előre 
láthatólag a ritia möé!\ezit sikerében nyeri 
bő kárpót'ását.

P É C S I  F I GYE LŐ
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IMveszei, líodaiiir.
C  Vasárnapi előadások. Több közön

ség volt a tegnapi előadásokon, mint a szom
bat estin. Vaí-arnap dé után ,.Szegény Jonathan" 
operett n ént szépen, jól, liszaynét valósággal 
ünrepel e a kö.önség. a tapsvihar vagy negyed 
óráig nem szűnt, csak a vas függöny leeresz- 
* és eke r A többi szereplők szintén a jó elő
adás keretében mozogtak. Este a ^Páholy« 
kitűnő bohózatban a szokott jól játszottak 
Ihuryné, Thury, Pesti, Vágó és a többi szerep- 
lök is. (— gy.)

Táviratok.
— O r s z á g g y ű l é s .  (A .Pécsi 

Figyelő44 eredeti t&vnata.) A képviseiöhaz- 
ban ma folytattak h földmiveiésügvi tárca 
költségvetésének tárgya a,-át.

Kecskeméti F em e volt a mai vita 
elsó szónoka, a ki a költségvetés ellen 
mondott beszédet.

Utána Darányi Ignác miniszter vá 
laszolt az addigi szónokok beszédére. A mi 
niszter szivén viseli a kisgazdáknak, a 
földmivelóknek az érdekeit; a gyümölcs
termelés fokozásara mindent megtesz; a 
hegyvidéki akciót Zempléniben és Ugo 
csában folytatni fogja; igyekszik a kis
gazdák hitelét szilárd alapokra fektetni. 
(Élénk helyesles.) Öabonaraktárakat és 
pinceszövetkezeteket fog létesíteni. Ein 
liti továbbá, hogy hazánk területének 
csak két százaléka idegen birtok ; újabbhiibi 
zományok fölállítását nem engedelyezt. A 
telepitési és tagositási törvényjavaslatokat 
legközelebb beterjeszti. Az állami birtok 
hatvanöt százaléka van kisgazdáknál ha
szonbérben ; panaszra tehát e részben sia- 
csen ok. Ajánlja elfogadásra a költségve 
tést. (Éljenzés.)

— E g y  t a k a r é k p é n z t á r  p a  
n a m á j a .  (A ,,Pécsi Figyelő41 eredeti 
távirata.) A budapesti III-ik kerületi ta 
karékpfnztár pénztarnoka 60C00 koronát 
sikkasztott, a főkönyvelő eltűnt. Argenstein 
igazgató ma délelőtt fôbeîôtte uiagat. A 
bank előtt nagy népcsódQlet tamadt. úgy

hogy a rand feufartásáru a rendőrségnek 
nagyobb erővel kellett kivonulnia.

— E lh u n y t m ágn ás (A
.Pécsi Figyelő* eredeti tavirata.) Teleky 
Miklós gróf, í:ki az erdélyi Ghlan.bfalvan 
született, 84 éves korában tegnap délután 
4 ólakor Budapesten meghalt.

- -  A  Petőfi-tAreiifcÁgr saabad- 
6 ü n n e p e .  (A »Pécsi Figyelő» eredeti 
• Avirata.) A Petőfi-tár-aság tegnap fényesen 
Ünnepelte meg a szabadság napjának évfor
dulóját nagyszámú közönség jelenlétében. — 
Ünnepi megnyitó beszédet Bartók Lajos mon
dott »A mi raarciu?unk< címmel A viharzó 
taps és éljenzés lecdllapodtával Jakab Ödön 
olvasta lel nagy hatással Gárdonyi Gézának 
*Az öreg honvéd* cimü szép költeményét. 
Prém József »A szabadságról* irt szép köl
teményét szavalta el. Salamon Ödön egy ér
dekes értekezést mutatott be ; végül Kiss Jó
zsef felolvasta legújabb remek költeményét 
»A naphoz* cimmei
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Egy jóforgalmu
st t tö-üzlet
te lje s  fö ls ze re lé s s e l

tanoneokkal együtt
b i r t o k v é t e l  m i a t t

e
Bővebb értesítéssel a kiadóhivatal szolgál,

Szalma kazal ó z ó  kai
( E l e v á t o r t )

SCHNIER és URBAN
Tas és fémöntöde, vasáru és gép- 
yár<r&

Eszéken
ju tá n y o s áron, a  leg job b  k iv i
te lb en , száras tö lg y fá b ó l s z á l
l í t .

Rövid idő alatt 26 darabot szállí
tottunk nagyobb uradalmak részére.

Uradalmi tejeladás.
1/ iis/öglii uradalom

folyó él i  á p r i l  b ó  1 t ö l  kezdődőiig az altala termelt tejet eg y es  
f ♦ m agán -felek n ek  fogja elárusítani,

niég pedig, hogy minden vevíí f r i s s  tejet kaphasson, 
naponként kétszer fogja a tejet, fejés után azonnal a vevő

lakására szállítani.
Ezen intézkedéssel eleje van vé\e annak, hogy a tej a legmelegebb idő

járásban is megsavanyodjek.
Előjegyzést elfogad a legkisebb (1 liter) mennyiségre is,

\alciiiint az árra nézve is fehilágositással legkeszsigesebben szolgál az

Uradalmi intézőség, ÜSZ0GHÛN
Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1902




