
l-sö évfolyam, 4-ik szám. Vasárnap, január 8-án, 1882.
Előfizetési árak:

Egész évre . . .  8 Irt.
Félévre...................4 „
Negyedévre . . 2 „

Hirdetési árak:
A négy-hasábos petitsor

1- szeri felvétele . . 7 kr.
2- sztri „  . . 6 „
3- szori ., . . 5 „
A három-hasábos „Nyilttér“ 
petitsor 10 krval számittatik.

Hirdetés-bélyegár 30 kr.

PÉCSI LAPOK
■ V e g y e s  t a r t a l m ú .  l a p .

Megjelenik hetenkint háromszor
és ped ig :

vasárnap, szerdán és pénteken

Szerkesztőségi iroda hal-tér 5-ik számú házban. Hirdetések és előfizetések felvételi 
irodája Ramazetter Károly kiadóhivatalában boltiv-közben a könyvnyomda mellett.

Hirdetések felvétetnek 
Oppelik A., Schalek Henrik, 

Haasenstein és Eogler. 
Mosse Rezső bécsi; —  Gold- 
berger A. B. budapesti; —  

fi. L. Ilaube és társa 
M. frankfurti; 

Haasenstein és Fogler 
Steiner A. 

hamburgi irodáiban.

Egyes szám
Szerda- és pénteki kiadás 5 kr. 

vasárnap 10 kr.

Előfizetési felhívás
a „Pécsi Lapok" vegyes tartalmú lapra.

Megjelenik hetenkint háromszor: 
vasárnap egész iv, szerdán és pénteken féliv tartalommal.

Előfizetési dij: egész évre 8 frt.
félévre 4 frt. 
negyedévre 2 frt.

Az előfizetések bármikor megkezdhetők : a di j a „Pécsi 
Lapok" kiadójához Ramazetter Károlyhoz Pécsett in

tézendő.
Egyes számok a kiadóhivatalban, úgy Weidinger N„ 
Valentin K.. Traub B. és társa ős Böhm M. urak könyv
es papirkereskedéseikben, valamint az indóház melletti 
dohánytőzsdében kaphatók, vasárnapi 10, szerda- és pén

teki számok 5 krjával.

Kérdés a szőlősgazdák egyesületéhez? j
Szölöszeti és borászati iparunk fejlődé- j  

sét az 1879-ik év október havától kezdve, j 
ha behatóan vizsgáljuk, lehetetlen elismeré- j 
síinket megtagadni az egyesülettől, és éppen ; 
ezért, mert csak pár hó előtt is oly fénye- ! 
sen vitte keresztül a mintaszüretet, ismer- j 
tette az ott tapasztaltakat, önkénytelenül j 
azon kérdés merül fe l :  mi lehet oka azon j 
hallgatás és tétlenségnek, mely november 
hó óta beállott, holott annyi tárgy áll a ; 
választmány előtt megoldás végett, miért e j 
lankadás most, midőn e fontos helyi érdekű, 
az egylet által önként magára vállalt mis
siónak lankadnia nem szabad.

A  nélkül, hogy az epésség vagy a 
türelmetlenség bántana, s így a közönyös
ség mindenbeni gnnyolójává tegyem magam, i 
még sem lehet az egylet lankadását nyílt j 
szemmel nézni, — s nem látni, mennyi szál- | 
maláng —  véghetetlen közöny uralkodik ez 
egyletben is, ezért a borászati érdek iránt 
látott fellobbanás ily módoni lassú kihaltá
val, rosszul esik a munkásságra született 
egyletet, tetterővel felruházott tagjait, 
érthetetlen tétlenségbe sülyedve látni.

Feihiva érzem magam e kérdés szellőz
tetésére azért, mert tettekben nyilvánuló 
eredmény' lön már bemutatva, ezekkel pedig 
elérve lett annyi, miszerint nemcsak váro
sunk bortermelő gazdái ébredtek fel a te
vékenység hajnalára, hanem a kormány 
is figyelemmel kisérte e törekvést, e 
figyelem kifolyása volt, hogy a városunkban 
tartott mintaszüreten Miklós Gyula orszá
gos borászati kormánybiztos is megjelent 
Kremer pinezemester úrral; — e figyelem 
folytán intézkedett a minisztérium, hogy a 
szőlő-munkáltatás minden részében, egy e 
czélra kért. 4 éves ültetés-területen bemu
tatva legyen kormány költségen, s mind ez 
azért történt, hogy a megkezdett törekvés 
ne lankadjon, ellenkezőleg: emelkedjék.

Csalódtunk.
A  mintaszüret befejezte után megtartva 

lett november végén a szokásos évi közgyü-

; lés, megválasztva lett a tisztikar és vá
lasztmány, ezzel a szőlősgazdák egyesü
lete azt véli mindent megtett, — pedig 
mennyit lehetett volna már ezen 2 hó óta 
borászatunk érdekében tennie?

A már régen megszerkesztett hegy- 
rendőri szabályok sürgetését nem említve, 
elegendő tárgya volna: ime:

A borügynökség mozgásba hozatala. - 
Népszerű felolvasások, okszerű ismertetése 
által annak, minő szölővesszök iiltettessenek 
a pécsi hegyeken, mert a jelen téli időszakban 
előforduló rigolirozások erre éppen alapot 
nyújtanak, úgy arra is, hogy állandóan 
egyforma bora mikép lehet a termelőnek; — 

okszerű pinczekezelés ismertetése; 
vinezellériskola iránti lépések megtétele; — 

szölöfajok ismertetése, venyigéjéről nép
szerű oktatás által, mert a mi munkás osz
tályunk jó része, ezzel sem ismerős, igy 
ezáltal előkészíttetnék ismereteiben a vándor 
tanár megérkeztéig;

borkészletekre adandó kölcsönök ügye, 
ezen előlegezés iránt pénzintézeteinknél szö
vetkezést létesíteni, mint olyanokra, melyek 
a termelő könnyebségérc volnának egyrészt, 
s nem kénytelittetnék potomáron eladni 
azonnal, de a szőlő-művelés nagyobb be
fektetéseket is nyerhetne, másrészt az inté
zetek is szépen jövedelmező töke - elhelyezé
seket tehetnének, s igy a jelenbeni viszonyok 
közt, az intézeteknél tőkésített pénzek °/0-ai 
emelkedését vonná maga után ;

a szőlő-művelés ismertetése mint tudo
mány, mert mai napon már ez is, hogy tu
dományos alapon nyugszik , kétségtelen, 
s ki e tekintetben is nem halad, attól a jö
vedelem is elmarad; — s. t. b.

Mindezen kérdések olyanok,amelyek körüli 
tevékenységet a közönség követelheti, főleg a 
mintaszüret után, melyet, bár egyes részvé
nyesek ügybuzgósága hozott is létre, 
sikerültnek Ítélt a kormány közege is, ezért 
az egylet jövője elé bizalommal néztek már 
azok is, kik még nem voltak tagjai. A jelzett 
lankadás óta azonban egyleti tagok is haj
landók itt-ott előtörő olyan fellobbanásoknak 
venni az egyleti életet, melyből a siker ál
landóságára következtetni nem lehet; értsék 
meg sorainkat azok is tehát, kik az egylet 
élén állanak s vegyék figyelembe:

hogy az egylet iránt általában, az egyes 
s nagyon csekély számú azon ügybuzgó egy
leti tagok kivételével, kik anyagi érdek nél
kül érdeklődtek az egylet ezéljai iránt a pécsi 
bortermelő közönség határozott, közönynyel 
viseltetett, mert balvélekedésükben előre is 
a mostani lankadásra hivatkoztak, s már az 
alakuláskor volt hivatása e bal vélekedést 
lerontani akarni, — ha tehát az egylet létét 
koczkára tenni nem akarja, a tagok szapo

rodását előmozdítani czélja. igy folytonosan 
olyan munkásságban éljen, hogy az egyleti
élet ne maradjon papíron, hanem a pécsi sző
lősgazdák érdekei kimeríthetetlen forrása 
legyen.

Ébredés szálljon tehát az egyleti elnök 
és jegyző urak szemeire, tekintsenek körül 
azon öntudattal, hogy az egylet élére, mint 
a szőlősgazdák bizalmából emelt polezra 
azért állíttattak, hogy, hivatásuk szerint ők 
legyenek azon mozgató erők, kik által az 
egyleti-élet ütere lüktetésbe jön,a tevékenység 
kezdődik. Úgy legyen. —

Egy közember.

A Budapest-pécsi vasút.
Nemcsak Pécs és vidékének közönsége, 

hanem az egész dunántúli vidék kiválóan 
érdeklődik e vasút kiépítésének egyes moz
zanatai iránt; egyúttal a munkálatok élő- 
haladásával újból mérlegre vettetnek az e va
súthoz fűzött előnyök és egyéb közgazdasági 
érdekek. És a munka egyre halad, az őszi 
esőzések által itt-ott szenvedett késedelmezés 
immár leküzdetett; ma már a kiépítésre szánt 
r ö v i d  idő váratlan eshetőségek számításon 
kivül hagyása mellett e l e g e n d ő n e k  mu
tatkozik.

Az építkezési munkálatok a kedvező 
időjárás mellett oly gyorsan folynak, hogy 
biztos remény van ezen pályának folyó 
év második felében, legkésőbb novemberbeni 
megnyitására.

Égyes helyeken a földmunkák csaknem 
teljesen be vannak fejezve s legközelebb a 
töltésekre már sinek lesznek alkalmazva.

A budapest-pécsi vasút szt.-lörinczi ál
lomásból kiágazva, Bükösd völgyén keresz
tül Abaliget, s Ökörvölgy között Oroszló, 
Sásd mellett Dombo vár-állomásba szakad. 
Innét észak felé t o v á b b  a Kaposvölgyben 
folytatja útját Döbrököz, Regöly, Pinczehely, 
Simontornya, Sárbogárd, Adony, Ercsi, Érd 
község határában, Promontornál a meglevő 
déli-vasút mellett vezettetik tovább s K e
len fii 1 d-állomásban leli végpontját.

A budapesti központi pályaudvar épít
kezésének befejezte után Kelenföld végpont 
a Duna-hidon keresztül lesz a központi pálya
udvarral összekötve olykép, hogy a Buda
pestre érkező utasok közvetlenül a köz
ponti pályaudvarban szállhatnak ki.

Hogy mily fontossággal bir ezen uj 
közlekedési irány nemcsak Baranya, hanem 
az egész "Dunántúli vidékre bizonyítani fogja 
azon körülmény, hogy a míg most az ezen 
vidéken lakók csak több órai utazás mellett 
juthatnak a déli vasúthoz vagy a gőzhajó
hoz s a Dunához közelebb fekvő helységek 
lakói a hajózás beszüntetése után minden 
közlekedési úttól meg vannak fosztva s el
szigetelt helyzetükben a jövő tavaszt s az 
akkor járó hajó-forgalom megnyitását kell 
bevárniok, ezen vasút megnyitásával egyenes 
irányban rövid utón közlekedhetnek az or
szág fővárosával.

Ugyanazon nehézségek, melyek az utazó- 
közönségre nézve felmerültek, a posta-kiil- 
demenyeknél is fcnnállanak. Míg p. o. tőlünk
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egy posta-küldemény Európa legtávolabbi 
nyugati tartományaiba 2--3nap platt elkerült, 
addig a közeli hegyháá vidékre vagy p. o. 
Simontornya, Paks. Duna-Földvárra czimzett 
küldemények — főleg a hajózás megszűnte
k o r  —  3 —4 napi veszteglés után jutottak 
rendeltetési helyükre. Baranyamegye, ennek 
főhelye Pécs. a budapest-pécsi vpsut meg
nyitásakor az ország fővárosával oly közel 
összeköttetésbe fog jönni, hogy már előre 
is határozottan következtethető az, miszerint 
kereskedelmünk, mely mindeddig Bécs felé 
gravitált, Budapest felé fog irányoztatni.

Fennti állításunknak alapossága azon kö
rülményből is kivehető, hogy Pécsről Buda- j 
pestre középszámitás szerint 7—8 óra alatt le- | 
hét Dombóváron át az uj pályán utazni, mig | 
a jelen összeköttetés Kanizsán át 15 órát vesz 
igénybe, mely idő alatt Becsbe is el lehetett 
jutni.

Csodálnunk kell csak azt, hogy ezen 
érezhető hiányok mellett akkor, midőn a 
pénz-viszonyok általában oly kedvezők vol
tak, hogy a kamatláb szokatlan fokra szál
lott le, már előbb nem találkozott vállalkozó, 
ki a Biuiapest-pécsi vasút létesítése által 
biztos és jövedelmező módon helyezte volna 
el nagyobb összegű tőkéjét s őszinte elisme
rés illeti azokat, kik a fennforgó hiányt fel
ismerve, azt orvosolni iparkodtak s az ily 
közlekedés létesítésével a közügyet oly hat
hatós módon elősegítették. A  vasút egyéb 
előnyeiről alkalmilag bővebben is szólani fo
gunk, figyelemmel kisérvén egyúttal a to
vábbi munkálatokat.

Bejelentési és nyilvántartási hivatal.
Közöltük első számunkban azon hatá

rozatot, melyet a városi rendészeti bizottság 
a közgyűlés kívánságához képest vélemény
ként a bejelentési és nyilvántartási hivatal 
szervezése tárgyában hozott. A bizottság 
helyesli a mielőbbi szervezést s az előké
szítő adatok megszerzése után részletes ter
vet fog a közgyűlés elé terjeszteni. Ez kül
sőleg nagyon is hasonlít ahoz: „azt hatá
roztuk, hogy máskor fogunk határozni" — 
de bensőleg. lényegileg mégis eredményt 
mutat: elismertetett a szükségesség, a sür
gősség, a bizottság pedig erkölcsi felelőséget 
vállalt el az ügy keresztül vitele iránt. 
Nőin is késhetik soká. mert a közbiztonsági 
viszonyok, a város culturai törekvése, a he

lyes és mindenkit egyaránt érő adóztatási 
követelmény, a kereskedelmet és ipart űzők 
rendszeresítése, oly tényezők, melyek e hiva
tal felállítását okvetlenül követelik és így, 
úgy a városi törvényhatóság, mint a sajtó 
sürgetni fogja annak kivitelét.

Az indítványt, mint olvasóink tudják 
Szieberth Nándor volt biz. tag tette, mégis csak 
oly értelemben hogy a most vezetett katonai 
nyilvántartás bővítessék ki s egy-két segéd
erő alkalmazáisa mellett egy állandó törzs
könyv készítessék, hogy egyelőre a szüksé
ges rendészeti és közigazgatási adatok így 
megszereztetvén a kellő intézkedések és re
formok megállapittassanak. Ez indítvány 
tehát csak ideiglenességet tárgyazott és 
igy inkább „elvben" volt helyén, mint gya
korlatilag alkalmazható. Az eszmén kapott 
is mindenki, az indítványok- és czélszerű- 
sége kétségbe nem vonathatott érdemileg, 
de részint a fennálló ügyrendszabályokban 
részletezett hatáskör, részint a kivitelnél 
felmerült nehézségek, az eszmében önkényt 
felszínre jutott terjedelmes anyag feldolgo
zásának óriás mértéke, de a letárgyalt 
költségvetésbei beillesztés lehetetlensége is 
ellentmondott az ideiglenes alkalmazásnak; 
mert így kellő sikert és rendszeres, szabá
lyos működést várni nem lehetett. Csak 
legújabban olvastuk, hogy a budapesti ily
nemű hivatal, mily terjedelmességet öltött; 
hogy a mily fontos és ezélszerű ez intéz
mény, annyi munkaerőt, kiváló tevékenysé
get, pontosságot, szigorú és folytonos el len - 
őrködést igényel. Nemcsak politikai, hanem 
társadalmi, nemcsak városi, hanem országos, 
de egyáltal án rendészeti, személy és vagyon
biztonsági közerkölcsiségi, adóztatási, ön
kormányzati, ipar és kereskedelmi és a sok 
között statistikai okok, viszonyok kívánják 
azt, hogy a bejelentés és nyilvántartás a 
közélet minden ágára kiterjeszkedjék: ebben 
összpontosul a közigazgatás helyes és czél- 
szerű vitelének lehetősége. A folyton népe
sedő és emelkedő város elkerülhetlen köve
telménye ez már anyagi, vagyoni tekinte
tekből is.

Eddig csak egyes ágak lettek nyi'ván- 
tartva, igy a katonakötelezettek (és itt meg
kell dicsérnünk a taprsztalt pontosságot és 
körültekintő működést, amint ezt a katonai 
hatóságok is elismerek) az ippr-engedélyt 
nyerők, a büntető biróság által elitéltek,

a vendéglőkbe szállott idegenek stb ; — de 
minden külön-külön, összesítés és rendszer 
nélkül, úgy hogy az ellenőrzés általánosan 
annál kevésbé volt teljesíthető; mert a ren
dőrségi személyzet ezen önálló tevékeny
ségre számánál fogva nem elegendő.

A  bejelelentési és nyilvántartási hiva
talnak önállónak kell lenni, kellő vezetési 
és ellenőrző személyzettel: egyáltalán nem 
szükséges, hogy az a rendőrség vezetése 
vagy felügyelete alatt álljon. A rendőrség 
megkapja kívánságára a szükséges adatokat 
és intézkedik ; sőt ha elvonjuk az eddiggi ha
tásköréhez tartozó nyilvántartási ágakat, 
több és összevonhatóbb ideje marad tulaj- 
donképeni feladatához s a nyilvántartási 
adatoknak saját hatáskörébeni alkalmas fel
dolgozásához.

Ellenben, ha az ideiglenes kibővítés fo
gadtatott volna el, az eddigi munka-halmaz 
elviselheti énül szaporodott volna, mert nem 
elég az egyéni törzskönyvek egyszeri össze
állítása, szükséges a napokénti változások 
feljegyzése, a lakhely, állomás, állás stb. 
változtatás folytonos bejelentése, ellenőrzése, 
a megkeresésekrei válaszolás, a lakások nyil
vántartása, miket rendszeres hivatal, sőt pe
dáns burokratismus nélkül keresztül vinni 
nem lehet.

Nagyobb, törekvő város, ily hivatal 
nélkül nem lehet, ez a rend és biztonság 
alapja; oly forrás, mely minden irányban 
szétosztandja erejét. Vannak ugyan kik e 
hivatal zaklatásaitól tartanak, de végre is 
éppen ebben rejlik a hivatal kiváló fontos
sága, hiszen hű és tiszta képe lesz közéle
tünknek.

Rendészeti bizottságunk tehát helyesen 
cselekedett, midőn tartózkodott a toldás- 
foldástól, hanem kimondotta, hogy csak egy 
rendszeres hivatal segíthet mindezen bajo
kon, melyek e téren naponkint felmerülnek, 
s e rendszeresítés annál könnyebb; mert a 
cselédhivatal végórája ütött. Azon esetre 
pedig, ha az államrendörség fog felálIittatni, 
kétségkívül, különben is kötelességévé teszik 
a városi törvényhatóságoknak a bejelentési 
és nyilvántartási hivatal felállítását, nehogy 
az tisztán policziális színezetet nyerjen.

Az „elv," az eszme megvan — fogjunk 
tehát a kivitelhez.

Tárcza.
—=♦=—

A hamutartó.
(Koszvény Tivadar orvosszigorló naplójából,) 

(Humoresk.)
(Vege.)

Es csak még jobban megzavarta lel
kem nyugodalmát, mint gondolni lehet; a 
munkában kerestem egyedüli szórakozást, s 
a főváros különböző kórházaiba el-eljárogat- 
tam praxist szerezni s hasznos foglalkozásban 
a való keserveit elfeledni.

Kaptam az alkalmon s jól esett, midőn 
épen egy fiatal assistens barátom megbízott, 
hogy Rókus-kórházi betegeinél a délutáni 
inspectiót megtegyem, különösen a 14-es 
számú beteget ajánlván figyelmembe, kinek 
nagy lázai vannak. A láz nagyságát meg
tudandó, éjien csak hónaljához akarám a 
hévméröt illeszteni, midőn váratlan megille- 
tődéssel akaratom ellenére kiálték föl: „Az 
Istenért doktor úr! ön itt van?" Igen ez 
(ily  ezer in doktor. Nincs módjában magát 
otthon gyógy kezeltetni.

A megbízást teljesitve, azon szigorú 
elhatározással távoztam lakásomra, hogy 
többé onnan ki nem mozdulok, hiszen előt
tem mind drámai események játszanak.

Az idő már csak úgy lötyögött, mint 
egy öreg napszámos. A hamutartót a sors
nak ezen absolutikus intézményei között, a 
koromtól még csak megtakarittatni sem en
gedtük; s lassanként oldalain a füst oly

nagyszerű képeket ecsetelt, mintha a rajz
tanári képezdét végezte volna.

A  fent hitelesen leirt, s ha kell köz
jegyzői okiratokkal is beigazolható esemé
nyek után körülbelöl egy év hunyt el vég- 
elgyengülésben, midőn egy szép záporesős 
délután lakásunkon otthon valánk, s bará
tom épen egy tavaszi kankalint (primula 
veris) tanulmányozott a Linné rendszere 
szerint, én meg egy másféle növénylevél iel 
foglalkoztam, melyet átalakulása után szak
értelemmel sem állatnak, sem növény, vagy 
ásványnak nevezni nem lehet, hanem csak 
britténikának; tehát éjien erre gyújtottam, 
midőn a 17-es számú hordár beléji hozzánk 
és az unokájának holnap tartandó keresz
telőjére bennünket meghív, s kér, hogy a ha
mutartót is, mert sok vendég lesz, vigyük el.

Egy hordár lakomájára. (Ide szándéko
san nem teszek felkiáltó-, kérdő és gondo
latjeleket, 4—5 db. semmit sem ér, s eby 
métermázsa volna elégséges.) No de hiszen 
Portorikó úrhoz, egy volt háztulajdonoshoz, 
ha most hordár is, elmegyünk. Meg a ha
mutartó !

A ma tegnap lett, és a holnap ma; azaz 
a lakoma napja eljött.

Pomjiás, ragyogó salonban, számos és 
számtalan, jiáros és páratlan úr s hölgyek 
vidám társaságában vagyunk Portorikó 
uréknál, azaz G-lyezerin Sándor keres
kedő urnái, ki Grlyczerin orvos idősebb 
fia, s ki a náluk alkalmazásban állott szo
balányt azaz Portorikó kisasszonyt ezelőtt 
egy évvel vezette oltárhoz. Volt öröm! Gdy-

czeryn orvos, ki egy gazdag jiatiense és 
nagybátyja után időközben rojijiant sokat 
örökölt, most már viruló egészségben volt 
jelen egész családjával, közte E m m a  kis
asszonynyal kit épen ez ünnejien jegyzett 
el egy fiatal ügyvéd. Portorikó úr, ki épen 
e napon ünnepelte hordári állásának egy 
évi fordulóját, sőt. a mi több beszüntetését 
is, mert egy államsorsjegygyel végtelen so
kat nyert, egész grófiasan állott elünkbe. 
Azon urak és hölgyek egy szóval mind itt 
voltak, kik a hamutartó ajándékozási ünne
pén részt vettek vala Gflyezerin uréknál. 
Ott volt Vonalzó Amália k. a. is, mint 
anya, de férje még nincs; nehogy azonban 
félreértessem, megjegyzem, hogy csak mint 
keresztanya.

A  hamutartónak (s magunknak is) ez 
volt a legragyogóbb napja, legszomorubb 
pedig (bár minekünk is ez volna csak) a f. 
hó lsöje. Sidonius.

Pécs— Sopron, Pécs— Győr,
Pécs— Debreczen, Pécs— Nagyvárad, 

Pécs— Szatmár.
Nem hiába áll itt első helyen e név, 

mert Pécs valamennyinél szebb város.
Adjuk meg neki mindjárt is azt az elég

tételt, mely öt megilleti s mely abban áll, 
hogy valamennyi vidéki város között, cse
kély kivétellel, legvárosiasabb város.

Debreczen, Nagyvárad, jóval nagyobbak
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Tiszán-innenről Pécsre.
Elolvastam a „Pécsi Lapok11 mutatvány- 

számát. Meg kell vallanom. Hogy itt a Ti- 
szán-innen nekem igen felötlött valami Pécs- 
neL, szép Magyarországunk dunántúli neve
zetes városának e lapjában.

Kimondom kereken, hogy a pécsi érde
mes polgárság e nevein akadtam fe l: Szie- 
Herth, Grünhut, Silberfreund, Baldin!, Kohut, 
Kiefer. Koch, Lichtfusz, Hermán, Boscovitz. 
Visnya, Nick, Schvarcz, Obetko, Thurn, Lan- 
fer, Kaiser, Pauncz, Kovácsics, Zirner, Pa- 
cber, Vinter, Schach, Piacsek, Gőtéin, Stangl, 
Karlbauer, Jiransek.

Sok egy szuszra! S ha egyetlen lap
példányban ennyi tarka idegen nevet mutat 
fel Pécs, — milyen lehet az adófizető-pol
gárok betűrendes névsora!

Mennyivel jobban hangzanának a ma
gyar fülnek, kedvesebbek volnának a magyar 
hazafiak előtt, ha pécsi testvéreink nevei a 
fentebbiek helyett így vagy ilyen formán 
hangzanának: Szigeti. Göcsei, Szeri, Belé
nyesi, Kötelki, Kancsós, Szakács, Láb, Hor
tobágyi. Boldog, Vezsenyi. Nyakó, Széndi, 
Or, Tornai, Laborcz, Kardai, Pócz, Kovácsi, 
Zsigeri, Pataki, Hó, Sásdi, Pécsi, Gyula, 
Csákány, Köncsög, Juhari!

Pl hazában a magyar fajé az értelmi 
túlsúly; e fajhoz van kötve a haza fennál
lásának történeti jogalapja; s csak addig fog 
ez az ország, mint önjogu állam fennállhatni, 
mig a fajok közti egyensúlyt a magyar fen- 
tartani képes, míg — ha vannak is idegen 
nemzetiségeink, nemzet  — politikai értelem
ben csak egy van e hazában, a magyar!

Minden gondolkozó beláthatja, hogy ha 
e haza léte függ a magyar faj lététől, — 
e fajnak erősödése kell, hogy mindenekelőtt 
a hazafiak szemei előtt lebegjen!

De nem is mind idegen eredetűek, kik 
idegen nevet viselnek, s az idegen eredetűek 
nagyrésze is már s z í v  és lélekkel magyar.

Nevezetes korszakot élünk! A sors csa
pásai közt meggyengült, megfogyott s rész
ben elfajr't nemzetnek ujjászületési korszaka 
ez! Mikor érünk rá figyelmünket a belső 
erősödésre fordítani, ha most nem, midőn a 
viszonyok oly kedvezők, mint három száz 
év óta soha, s mint a bizonytalan jövőben 
ki tudja mikor lesznek!?

Minden jóravaló becsületes magyar em-

nála, de egysem annyira város, mint Pécs 
a maga kicsinységében.

Ha Debreczent avagy Váradot oly szűk 
térre szorítanák, mint a milyenen Pécs fel? 
szik, akkor mindkettő kiállaná a versenyt 
Pécsesel, feltéve, ha Pécs gyönyörű vidékét 
is ott találnék.

Oly szép köztere mint Pécsnek, csak 
Szatmárnak van, de Pécsnek ismét szeren
csés és szép fekvése biztosítja e részben is 
az elsőséget. Értjük, hogy a hasznost a szük
ségessel egyesíti, amennyiben mesterséges és 
természetes csatornái minden tisztátlanságot 
elsodornak onnan.

Minden czigány a maga lovát dicséri! 
— tartja a magyar példabeszéd, s elhiszem, 
hogy a soproniak Sopront, a debreczeniek 
meg Debreczent tartják a legszebb magyar 
városnak Budapest után, és igy tovább. De 
aki minden városok irányában elfogulatlan 
kíván maradni, az bátran kinyilatkoztathatja, 
hogy Pécs föutczája, a királyuteza, téli es
téken, amikor a kirakatok kivilágitvák, ki
csinyben a f ő v á r o s  valamely szebb utczá- 
jára emlékeztet. Ilyesmit sem Sopron, sem 
Győr, sem Debreczen, sem Nagyvárad nem 
mutathat fe l; Szatmár már csak azért sem, 
mivel nincs gázvilágítása.

Valamennyi város között legnagyobb 
haladást kétségkivü1 Debreczen tett; legel
maradottabb Nagyvárad, s talán Győr. Am 
Debreczen iszonyú tért foglalván be, még 
sok időre van szüksége, míglen a szó szigorú

bernek része van a feladatban: terjeszteni 
erösbiteni a magyar fa jt!

E z ma m i n á l u n k  az u r a l k o d ó  
t á r s a d a l m i  kérdés !

Kötelességét mulasztja az, ki késik meg
ragadni az alkalmat, békés eszközökkel ter
jeszteni a nemzeti öntudatot, önérzetet, s ne
velni a nemzeti egység eszméjét, elhárítva 
még a külsőségekben is mindazt, mi a n e m- 
z e t i  e g y s é g  képét zavarja.

Nem elég csak magyar érzületűnek lenni; 
a ki bensőleg magyar, legyen azzá névleg 
is! A név az egyéniség része, s e nevek vi
selői a nemzettest részei, — nem illeti a 
magyart az idegen név!

Nemcsak a magyar, az idegen is meg
ütközik azon, s ellenségeink adandó alka
lommal tökét faragnak abból, — hogy annyi 
meg annyi ember, ki magyar hazafinak vallja 
magát, csak annyiban veszi a magyarságot, 
hogy azért névleg — tehát az egyénhez leg- 
föképen kötött külsőség tekintetében — tót
nak. németnek vagy isten tudná minek akar 
mondani.

Sokan csak tunyaságból, mindennapi 
megszokottség folytán késnek neveiket vál
toztatni; mások balga önhittségből, azt hí
vén, hogy neveiket valami nagyszerű nim
busz övezi; sokan nem ily hiúk ugyan, de 
tévesen úgy vélekednek, hogy mert elődeik 
tisztességben viselték neveiket, ők megvetni 
látszanának azt. ha megváltoztatják, — hol
ott utódaiknak a jó magyar névben oly be
cses tulajdont hagynának hátra, mely ö 
általuk nyerte tisztességét. S úgy a hivata
lok, mint az ipar, kereskedelem, művészet 
és tudományok terén a kiváló magyar em
ber díszét nemzete szemében a magyar név 
csak emelni fogja mindenkor!

Az oly nagy, népes, művelt magyar vá
rosnak mint Pécs, irányadó szerepet kell 
vinnie, elöl kell járnia mindazokban, mi a 
nemzet törekvéseit képezi. Pécsre az Al- 
Duna felé oly fontos vezér-szerep vár, mint 
amilyet Szeged foglal el az Al-Tiszánál. Ha 
ezt híven fogja betölteni, csak úgy lesz 
kedves gyermeke Pécs a hazának!

A névmagyarosítás nem divat; komoly, 
hazájok jövöjén munkáló hazafiak jól meg
gondolt eszméjéből indul ki az, és fontos 
érdekeknek képezi támaszát.

Én hiszem, hogy Pécs érdemes polgár
sága megérti a korszellem által követelt ma

gyarosodás teljes horderejét; hiszem, hogy 
sokaknál csak a biztató, a tanácsadó hiányzik.

A l a k í t s a t o k ,  ha még  nincs,  név
m a g y a r o s i  tás i  e g y l e t e t !  De egylet 
nélkül is Írassátok meg azt a rövidke kér
vényt, melyhez csak a keresztlevél és egy 
50 kros bélyeg kell, s melyet minden jóra
való ügyvéd vagy jegyző ingyen szívesen 
megir s a városi tanács a belügyminiszter
hez bizonynyal mindig örömteljesen fog sietni 
felterjeszteni. B. E.

Újdonságok.
Lapunk eddig megjelent számaiból úgy 

hisszük meggyőződhetett a t. közönség, hogy 
az előfizetési felhívásunkban jelzett czélok 
elérésére, úgy Ígéreteink beváltására komo
lyan, lelkismeretesen törekszünk és minden
ben tárgyilagosan, szabadelvű irányban és 
önállóan mondjuk el nézeteinket; a lap he
tenkénti h á r o m s z o r i  megjelenése által 
pedig az olvasók a város és megyében tör
téntekről híven értesülnek. Felkérjük tehát 
a t. közönséget, hogy lapunkat előfizetéseik 
által pártolni méltóztassanak.

Könyöradományok kiosztása. Ma osztat
nak , ki a belvárosi, szent Ferenczrendi és 
sz. Agostoni templomokban az újévi üdvöz
letek kiváltásából befolyt összegek az illető 
plébános urak, mint a városi szegények bi
zottságainak meghatalmazottjai által.

A színtársulat megoszlik. Alig köszön
tött be a farsang, Bogyó színigazgató ur 
már jónak látja társulatának egyes része
ivel nagyobb kirándulásokat tenni. Szerdán e 
hó 1 1-én már Szigetváron szerepelteti — 
melyik részt? arra magunk is kiváncsiak 
vagyunk. A drámát és operettet együtt, így 
szól a somogyi szomszédokhoz intézett je
lentés — de hát mi úgy tudjuk, hogy a 
szinibizottság nemcsak operát kötött ki a 
virágvasárnapig tartó idényre! Hogy a tár
sulat ily korai szétosztása rendszerint ha
szonnélküli, az éjjeli ide-oda utazgatás pe
dig az előadások értékét teszi tönkre, rég 
ismert dolog. De hát legyen az igazgató ur 
hite szerint, mi egyről-másról sőt egyik-má
sikról is szívesen lemondunk, csak a társu
lat tagjai ne bánják meg és az igazgató ur 
ne „roskadjon össze."

Perczel Miklós főispán ur, mint értesü
lünk legközelebb, baranyamegyei és pécsvá-

értelméhen vett igazi szép város képét tárja 
fel, noha már jelenleg is oly részletekkel 
dicsekedhetik, amelyekkel ritkítja párját az 
egcsz országban. Színháza például a leg
ékesebben, s a legszebben díszítettek egyike, 
ha ugyan nem a legelső a színpadi készle
teket illetőleg. Van aztán egy becses em
léke, a Csokonai életnagysága érezszobra, 
melyhez hasonlót ez idő szerint még Buda
pest sem mutathat fél. amennyiben eddigi 
szobrai a fővárosnak nagyobbára meglehe
tősen gyarlók.

Sopron egyik föutczája, a várkerület, 
egyenetlen, görbe; többi utczái pedig nem 
versenyezhetnek Pécs főbb utczáival. Győr 
rendetlenül épült város: főtere komor öröm- 
ielen, vára pedig girbe-görbe s e város azon
kívül még rosszul van kövezve, poros s 
majdnem o'y sáros esős időben, mint Nagy
várad vagy Szatmár.

Templomokat illetőleg Pécs és Sopron j 
első helyen állnak. Sopronban sok történt 
utóbbi időben, ami a régi tiszteletreméltó 
emlékek szépségét az utódok előtt is nyil
vánvalóvá tette; de nem tudom, ha minden
nek ellenére is van-e Sopronnak oly szép 
homlokzatú temploma mint a pécsi székes- 
egyház, melyet egy nagy arányok szerint 
fejlődő tér még hatalmasabbá fog tenni!

A többire nézve pedig Pécsett szintúgy 
mint Debreczenben, Győrött avagy Nagy
váradon és Szatmárit egyaránt érzi és ta
pasztalja az ember, hogy kis városban la
kik. Sopronból legközelebb éri az ember

Bécset, de azért Sopron sem ad kárpótlást 
a nagy városok szellemi és anyagi kényel
meiért, aminthogy csak oly korlátolt hangu
latú mint Szatmár, noha nagyot akarna mu
tatni és erőlködik. Egyben mégis határo
zottan Soproné az elsőség, t. i. sétabelyek 
dolgában. A soproni ujkertet s a vele össze- 
köttetvshen levő sétákat fennezimzett váro
sokban hiába keresnök, ami annyival na
gyobb hátrány, mivel az oly bájos vidékkel 
megáldott Pécs sem nyújt az idegennek nyári 
időben semmi élvezetet, s a városiak közül 
sem lehet mindenki szőlősgazda.

Nagyváradon és Debreczenben egy nap 
alatt több szekér fordúl meg. mint Pécsett 
egtsz héten; mindkét városban a bérkocsik 
egész tömege áll a közönség rendelkezésére, 
holott P é e s azért lehet el bizvást e luxus 
nélkül is. mivel hegytövében épült.

Ptcs az ipar egyik legnevezetesb hazai 
telepét rejti magában ; aztán tőszomszédsá
gában leli a gazdag kőszénbányákat, me
lyekhez hasonlókkal felhozott városaink kö
zül csak Sopron dicsekedhetik. Ez is egyik 
anyagi és szellemi előnye, amennyiben bá
nyatelepe, tulajdonképi sétahelyűi is szol
gálhat.

Kereskedések és piperék dolgában Pécs 
a nagyváradi és debreezeni gazdag és czifra 
raktárakkal vetekedik, fölülmúlván e rész
ben Sopront és Győrt, mely városok a Becs
hez közelségük miatt inkább csak szüksé
gesekre szorítkoznak.

Színházra miként Nagyváradnak úgy



Január 8-án
V asárnap._______ ___________ ______ _______
rosi föispáni méltóságairól le fog mondani, sőt 
már utódát is emlegetik s ez nem lenne más 
mint: Kardos Kálmán, a pécsváradi kerület 
országgyűlési képviselője. A főispán ur le
mondására már rég elő volt készítve a 
közönség és így ennek bekövetkezése egy
általán nem meglepő; de mindenesetre ki
váló érdekű esemény, mert ő méltósága, ki 
sok éven át ritka önfeláldozás, buzgóság és 
szakértelemmel viselte e tisztet, távozásával 
több irányban uj és meglepő változásokat 
idézhet elő úgy az administrationalis, mint 
a politikai pártviszonyokban. De mî  legke
vésbé sem akarunk korai búcsúztatót tar
tani. — Ő méltósága lemondása sokkal fon
tosabb mozzanat, hogy erről csak ujdonsági 
rovatunkban lehessen szólani.

Plebánosi beigtatás. Ma tartja Szabó  
I mr e  bükösdi plébános ur installatioját, a 
szt. királyi esperes ur vezérlete mellett. A 
J e s ze n s zk y  család tagjai élén az érdem
dús alispán úrral résztvesznek kedvelt lel
készük ez ünnepélyén.

A kereskedelmi és iparkamara e hó 5-én 
tartott teljes ülésében Kellemfy Károly el
nök ur szép és lelkes szavakban üdvözölte, 
mint az uj év kezdetével a választmányi 
tagokat, felkérvén őket, hogy a kamara 
ügyében folytonos bnzgóságot, törekvést ta
núsítsanak és így az elvállalt kötelességek 
pontosan és híven megtartassanak. Az ülés 
mozzanatai ezúttal kiválóan egyes rendele
tek felolvasása, tudomásulvétele s a beligaz- 
gatásra vonatkozó kérdésekből állottak, 
mégis a következőket emeljük k i: 1) Bara- 
nyamegye alispánja válaszolt az elnökség 
azon kérdésére, hogy igazak-e a fuxin általi 
borhamisításokról szóló hirek ? — és a válasz 
határozottan megezáfolja e híreket, mert a 
megejtett vizsgálat egyáltalán semmi bor- 
hamisitást nem derített fel. 2) A soproni 
posta-igazgatóság, a kamara azon megkere
sésére, hogy a helybeli posta-hivatal pénzes
levél és csomagok feladási osztályánál két 
postatiszt alkalmaztassék, azzal válaszolt, 
hogy elegendő ezúttal egy is. A kamara 
méltányolván a közönség ebbeli igényeit 
újabb átirattal sürgetni fogja a személyzet 
szaporítását. 3) Elhatároztatott a kereske
delem- és ipar-iigyekröl szóló úgy azokra 
kiható törvényeknek rövid ldvonatbani ki
nyomtatása, hogy a kamara tagjai azokat 
a jegyzőkönyvekkel együtt birhassák.

A föreáltanoda igazgatója és tanári kara 
között, értesülésünk szerint kiütött a harcz

Pécsnek is szüksége van. Az elsőnek van 
nyári színköre, a másodiknak színháznak ne
vezett valami je. Csinosodás érdekében is, de 
főleg a nemzeti nyelv terjesztése végett ál
landó színházra van szüksége mindkettőnek, 
nem nagyra, mint a debreczeni , hanem 
olyanra, mely czélszerűség mellett még a 
városnak külön is díszére váljék, hogy ne 
mondjuk, a város szépségét is előmozdítsa. 
Ott az ország véghatárán lényeges dolog az 
„ál l  a n d ó s á g “ ! Pécs e részben a nyári 
hónapok számára könnyen szerződésre lép
het Szigetvárral, Siklóssal. Harkánynyal s 
megvan az állandó színtársulat.

Még egy lényeges pont az irodalmi élet, 
mert ez is a magyarosodást mozdítja elő. 
Pécs a magyarságban már túltett Sopronon, 
szükséges, hogy N. Váradig, de különösen, 
hogy Debreczenig emelkedjék. Úgy aztán 
megvíhatatlan lesz és mint a magyarság 
egyik megdönthetetlen védbástyája az egész 
ország tiszteletét kiérdemli majd. De ime 
most veszem észre, hogy a „ P é c s i  La- 
p o k “ épen e ozélra indult meg és e nemes 
ügyet akar ja szolgálni. Kívánom tehát, hogy 
minél nagyobb eredménynyel, s mentői hosz- 
szabb ideig szolgálja.

Vajda Viktor.
(Lapunk részére.)

és háború olyannyira, hogy a legsajátsze- 
rűbb hirek szárnyalnak a kölcsönös súrló
dásról. Mi hallgattunk eddig a dologról; 
mert első sorban az intézet tekintélye és jó 
hire előttünk az iránytadó, de most, 
midőn mindennemű hirek ezt is veszélyezte
tik — méltán megvárjuk, hogy egyik vagy 
másik rész vagy mindkettő nyilatkozik; 
egyelőre tehát a hozzánk érkezett adatokat 
visszatartjuk; esetleg azonban, mint a nyil
vánosság őrei kötelességünknek ismerendjük, 
az egész dolgot lehető tárgyilagossággal 
megvilágositani.

Nendtvich Károly, a budapesti József- 
műegyetem érdemekben megösziilt tanara, 
ki a vegytani tanszéket 35 évig viselte és 
tegnap töltötte be életének 70. évét, Buda
pesten fényes és lelkes ovatiokban részesül 
Nendtvich Károly városunk szülötte is így 
az ő megtiszteltetése városunkra is veti 
fénysugarát. Mi is a legmélyebb tisztelettel 
üdvözöljük a derék, érdemdús férfiút szüle
tése napján és örömmel tesszük közzé azon 
hirt, hogy a városi bizottság kebelében már
is élénk viszhangra talált az eszme, hogy a 
képviselőtestület öt Pécsvárosa díszpolgársá
gával tüntesse ki. A f. é. 20-án tartandó köz
gyűlés egyik legkiválóbb tárgya lesz az ez- 
iránti inditvány.

A pécsi nöegylet saját javára f. hó 16-án, 
azaz hétfőn a színházi helyiségben a városi 
zenekar közreműködése mellett „ r ó z s a  
álarezos bál“ -t rendezem!. A vigalomban részt
vevők felkéretnek, hogy lehetőleg rózsákkal 
diszitett öltözékben szíveskedjenek megje
lenni. Belépti díjak: — felső páholy 8 írt., 

alsó páholy 10 frt., — felső kis páholy 
4 frt., — alsó kis páholy 5 frt., — föld
szint 1 frt., — a bál napján esti 6 órától 
1 frt 20 kr„ —- karzati zártszék 60 kr„ — 
karzat 20 kr. — Jegyek előre válthatók 
Valentin Károly ur könyvkereskedésében. 
Kezdete 8 órakor. A  nöegylet e hó 4-én 
tartott üléséből megemlítjük még, hogy a ka
rácsonyi kiosztásra ez évben 405 frt 20 kr. 
került s ebből 365 frt 60 kr. magánadako
zásokból folyt be. Schulhof Róza n. t. sike
rült beszédben üdvözölte az elnököt, pénz
tárnokot és titkárt, kiemelvén az egylet kö
rüli kitűnő érdemüket. — Sipöczné-Fábry 
Frieda a választmányi tagságról lemondott.

Nachod ur. Vajda János képeinek fes
tője, minapi hírünkre felvilágosításul közli 
velünk, hogy azért vállalkozott a festésre; 
mert azt emlékezet után kellett tenni és igy 
más arra arezkép vagy photographia hiányá
ban nem is vállalkozhatott volna. Azt is 
meg kell engednünk, hogy a képek hasonlat 
dolgában lehetőleg sikerültek.

A két sajtóper holnap hétfőn csakugyan 
tárgyalás alá kerül. Jegyek Brodszky Béla 
urnái, törvényszéki aljegyzőnél előre váltan- 
dók. A tárgyalás a városház nagytermében 
tartatik.

Apró hirek. A ba r any  a m e g y  ei g a z 
d a sá g i  e g y e s ü l e t  ez évi rendes közgyű
lése február hó 3-án fog megtartatni. — 
T á n c z  v i g a l o m .  A szigetvári olvasókör 
e hó 20-án zártkörű tánczestélyt rendez a 
pécsi zenekar közreműködése mellett. — A 
H a t t  yú  álarezos báljai ma veszik kezde
tüket. — A „Mátyás  K i r á l y “ szállodát 
Dick ur távoztával Labrenez Gusztáv ur 
vette át. — A pécs i  t ö r v é n y s z é k n é l  
egy jegyzői, esetleg aljegyzői állomásra pá
lyázat hirdettetik. — Z e n t n e r  János ,  
szigetvári ruhakereskedő megbukott. — 
B e t ö r é s i  k í s é r l e t .  Az országúton fekvő 
Szontagh-féle gözmalmi lisztraktárba beakar
tak törni éjnek idején, de idejekorán elza
vartattak. — A f ö g y m n a s i u m  felsőbb 
osztályú ifjúsága február hó 7-én zártkörű 
hangversennyel egybekötött tánczestélyt 
rendez. — A  b a r c s i  ö n k é n t e s  t ű z o l t ó  
e g y e s ü l e t  Pálfaluban e hó 21-én fényes
nek Ígérkező tánezmulatságot ad.

Pécsi Lapok. _ _ _ _ _

Zenészét.
Zene a családban és az ifjúság zenei-nevelése.

A  zeneműveltség vágya, m a, midőn a 
zongora csaknem minden családban meghono- 
sult, annyira általános, hogy a zeneművészet 
fontosságát hosszabban fejtegetni talán feles
leges is. Ha valaki tehát azon okból, hogy 
évekig tartó tanítás után sem található fel 
különös eredmény, a zenetanitás ellen nyi
latkoznék és a szülőket arról lebeszélni igye
keznék, bizonyára csak meddő kisérletet 
tenne, már csak azért is, mert az iskolatár
sak egyike által elért, s a zongora játszásban 
felmutatott eredmény a többieket is önkénv- 
telenül a zongoratanulás vágyára serkenti. 
Es épen ebben nyilvánul a zeneművészet va
rázsának hatása. Örökké így lesz ez, s így 
lesz a zeneművelés az ifjúság műveltségének 
nem épen esetleges oldala; s ha már most el
ismerjük, hogy a helyes alapon indult zene
nevelés igen nevezetes tényezője a szellem 
fejlesztése és a s z í v  nemesitésének, tapaszta
latunk nyomán mégis azt kell megvallanunk, 
hogy az ekként elérni ezélzott eredmény a 
legtöbb esetben nem valósul meg.

Hogy miben leli ez indító ókát, felfed
nünk épen nem nehéz: a neve l és  a l a p j a  
he lyesnek,  j ó n a k  csak a l e g r i t k á b b  
esetben mondható .  Aki bármily csekély
ségeljátszásával magát mint zongorázó mutat
hatja be, már zongoratanitásra vállalkozik 
s kap is tanítványokat, mert a közönség az il
letőt saját meggyőződése szerint jó zongora
játszónak ismervén el, egyúttal a tanitóképes- 
séget is feltalálni véli benne. Ez pedig annál 
inkább, és fökép ott fordiil elő, hol a zene
képzés alapelemeit „nagyon  is k ö n n y ű t 
eknek látjuk, habár azon, az emberi élet min
den vállalkozásaira alkalmas példabeszéd: 
„minden k e zd e t  nehéz"  ehelyütt is teljes 
jogosultsággal alkalmazható, mert nemcsak 
olyanok tévednek oly ösvényre, melyen a 
helyes és alapos zenei-nevelés el nem érhető, 
kik kellő technikai-képzés hiányában magu
kat az első tanítvány megkeritésével elismert 
zongora-mesternek képzelik, hanem oly egyé
nek is, kiknek technikai-képzettségük ellen 
különben semmi kifogás sem emelhető.

Az oktatási-képesség nemcsak technikai 
otthonosságot, hanem főleg paedagogiai tudást 
követel meg, ami egyébiránt a tudománysza
kok mindenikére nézve is áll a népiskolától 
kezdve fel a felsőbb tanodákig.

Ami már most a zenetanitó kepeztetését 
illeti, e téren sokkal több bűn nehezül ránk, 
mint más tudományszak terén, mert míg az 
iskolamester, mint tanítójelölt már hivatásá
nál fogva folytonos tanulás és gyakorlat ál
tal készíti elő magát majdan pályájává vá- 
landott tanítási képzettségre, addig a kezdő 
zenész alig gondol arra, hogy technikai tö
rekvéseinek végczélja a „ ze n e me s t er "  lesz. 
Legnagyobb része csak a művészt, a zene
szerzőt és karmestert látja, a csupán melles
leg űzöt t  tanítást pedig olybá tekinti, mely
hez a tehetség magától megjö.

Minthogy pedig a közönség nagy része 
is igy gondolkozik s a jeles játéknál a tanítói 
képességet is mint magától értendőt benn- 
foglaltnak tartja, épen ez alapon, nem is 
csodálkozhatunk tehát, hogy fiatalságunknak 
a zenébeni kiképzése s ezzel együtt a szülei, 
házi nevelés végtelen sok kívánnivalót tüntet 
fel. Ha ezenkivül figyelembe vesszük, hogy 
a nők közül is mennyien foglalkoznak zon- 
goratanitással, kik azzal, hogy magukat több 
vagy kevesebb jogon ezen vagy ama hires 
mester tanítványainak vallják, a tanításhoz 
megkívántaié minden ismeretet bírni kép
zelnek, továbbá, hogy különösen nagyobb 
városokban mennyi tisztátalan elem fúrja 
be magát hamis áltatásokkal a közönség ré
tegeibe s talál tanítványokra, mindezt azért, 
mert a könnyű alapelemek tanításáért tisz
tességes díjazást nyújtani pazarlás volna, 
úgy leleplezetlenűl megvallhatjuk, hogy nem 
is lehet másként. Itt látunk gyemekeket, kik 
a zongora-billentyűin oly iszonyú munkát  
végeznek, hogy azt sem zongorajátéknak,
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sem zenének nem nevezhetjük, hiszen a helyes 
játék fogalmával sem b ir; amott ismét olya
nokat. kik mesterükkel négy kézre játsza
nak, méltó büszkeségéül szülőiknek anélkül, 
hogy ezzel egyebet, mint néhány fülbemászó 
melódiának erőszakolt kívülről való betanu
lásánál elértek volna, mely mellett a bal
kéz gépiesen követi a jobbat, hangjegy-is
meretről pedig szó sincsen. Majd ismét olyan 
tanítványra akadunk, ki a kintornához ha
sonlóul .'i vagy 4 divatszerű darabot játszik, 
de első látásra képtelen a legkönnyebb gon
dolatot is lejátszani; majd hallunk olyant, 
ki erején túl egyik vág}' másik jeles mester 
nagyszerű darabjával keservesen agyonkinoz- 
za magát, gazdag képzelődéseiben azonban 
büszkén hirdeti, hogy Beethovent, Mendels
sohnt stb. játszik; vagy ismét olyant hallunk, 
ki naponkint 5 órán keresztül gyakorlatok
kal öli magát, lélekemelő kifejezéshez, elő
adáshoz azonban mégsem jutott soha el, mert 
az utóbbira kezdettől fogva kevés ,  az előb
bire pedig sok  gond fordittatott.

Mindezekből azt látjuk, hogy a zeneine
velés korán sincs azon a fokon, melyen annak 
tekintve a roppant összegeket, melyeket a 
taníttatás már elnyelt, áránylag lennie kellene.

H. — s. u.
(Folytatjuk.)

Irodalom és művészet.
— Á b r á n y i  E m i l  ú j a b b  k ö l t e 

m é n y e i  díszes kötetben, az iró arczképével. 
A fiatal irói nemzedék egyik legjelesebbje 
Ábrányi Emil; szingazdag nyelvezete, erödús 
kifejezései, hatásos hasonlatai jellemzik a 
rendkívül szorgalmas költőt, kinek még egy 
sajátszerü vonását említjük meg és ez a 
Hugó Yictor iránti rajongó csodálatból ere
deti, nálunk szokásban nem volt utánzása 
a hatalmas agg franczia költő eszme for
rongásának.

— B e ks i c s  Gusz t áv ,  a városunkban 
is jól ismert iró, ki szorgalma és sokolda
lúsága által tűnik ki. uj művet irt: „A  ma
g y a r  d o c tr  i n a i re k“

— M u n k á c s i  egyik legújabb festmé
nye „Krisztus Pilátus előtt/* most Becsben 
állíttatott ki és igy mégis megelöztetett 
Budapest, hova csak tavaszszal kerül. A 
nagy művész ekkor nejével együtt haza jön. 
Talán pécsi rokonait is meglátogatja és igy 
szerencsés lesz városunk is őt üdvözölhetni. 
A hatalmas képről az összes bécsi lapok 
rendkívül magasztalólag írnak, kiállítása va
lódi eseményként üdvözöltetik. Mint festi 
Munkácsi Krisztust? Egy ascetai sovány, 
m i s t i k u s  j e l e n s é g ,  inkább egy gon
dolkozó, egy bölcs, egy próféta nyugodt, 
lelkes, majdnem víg, de velőig ható lángte
kintettel — mint épen az ü d v ö z í t ő  ed
digi szokott felfogása. A kép szorosan véve 
nem vallásos, Krisztus feje felett hiányzik 
a fényár, s a mellékalakokban a túlzó ra
jongás.

— S a r ah  B e r n h a r d t  asszony e hó 
17-én kezdi meg Becsben, 16 előadásra ter
jedő vendégszereplését a „Wien szinház“-ban. 
Több újabb franczia színműben is fellép, 
így a „Les Jurons de Cadilac**, „.lean Má
riáé “ „Le Passant** „Touz Menages1* dara
bokban.

Apróságok
Keclam. Egyik —- ha úgy tetszik amerikai-lapban 

következő hirdetményt olvastunk : „Én megakarok halni. 
Ezer dollárt szántam temetésemre. Felhívom a temetke
zési intézeteket ajánlatok benyújtására. Schmiedt Justi- 
nián serfüzö". A serfüzö csele pompásan sikerült, a temet
kezési vállalatok megrohanták. Uram! ezer dollár öné—  
mond az egyik vállalkozó —  ha ön hirdetni kész. hogy 
velünk jutányosán megalkudott, mert szolidságunkról tel
jesen meggyőződött. Ketezer dollárt ajánl a másik. — 
És hozza ingyen temetést! kiált a harmadik. Schmied 
ur elfogadja az ajánlatot, kapott kétezer dollárt és kap 
majdan pompás ingvon temetést zenekisérettel.

,.A lap jiedig közié a következő hirdetést: ,,A Con- 
corríia'' kitünően szolid temetkezési intézettel megalkud
tam. Melegen ajánlom. sat.“

Ez is necrolog ..Borzasztó ltir. Kondor ur meg
halt, a Matyó bácsi. Még pedig élhetett volna, de meg
halt, örökre. Öt sokan szerették, becsülték, de sokan

gyűlölték és méltán haragudtak reá. Fösvénynek tartot
ták, mások bőkezűnek. Rejtély volt élete és mégis tet
teit mindnyájan ismerjük. Temetése pompás volt, a fél 
város követte koporsóját, a másik fele honn maradt. 
Béke hamvaira!*'

Párbaj-jubileum. Bécsben egy katonatiszt 50-dik 
párbajának jubileumát ünnepelte meg barátai köriben. 
A lovagiasságát magasztaló felköszöntöre viszonzásul el- 
mondá a párbajok statístikáját. Nyolczat megölt, ütnek 
jobb karját sebezé meg, egy bal. kettő jobb fülét veszté. 
Kilenczen arczukon kaptak sérülést, 10-en némi cseké
lyebb emlékkel szabadultak, hatan megelégedtek a gyá
vasági nyilatkozattal, kettő ijedtében Amerikába mene
kült. üt a helyszínén bocsánatot kért. Az ötvenedik öt 
sebesité meg. Erre hatalmas toasztok következtek, hogy 
nemsokára megünnepelhessék a 100-dik párbajt.

Közgazdaság.
i Arszabályzata Pécs sz. k. város területén fize- 
i tendő napi. heti és országos vásár vám- és hely- 

pénz-díjaknak az 1881.deczember 30-án tartott 
közgyűlési határozat szerint.

(Folytatás.)
I-sö osztály. Ide tartoznak a finomabb 

kereskedési árúk és iparczikkek u. m.
Kézmű és diszáruk, vászon, fehérnemű, 

posztó, és egyéb röfös, így nürnbergi ke
reskedők, finomabb bútorok, vasárúk. por- 
czellán, kőedény, bőr, könyv, ékszer, játék
szer. kép üveg-kereskedők; kesztyűsök, órá
sok, pipa-faragók, finomabb kés, és szerko
vácsok, nap és eserynö-készítök, finomabb 
kalaposok, szobrok és kőfaragói készítmé
nyek. czipészek, bolti árukkal kereskedők, 
színjátszók, panorama-tulajdonosok és egyéb 

' látványosságok.
Ezek után helypénz fejében fizetendő:
a) Ha deszkabódéban, vagy vidékiek

által kibérelt boltokban történik az áru
sítás. ez elfoglalt, térség minden □  meterje 
után ...............................................12 kr.

b) Ponyvás sátorokban, vagy nyílt ál
lásokon való árusítás esetén □  méteren
ként .............................................. 10 kr.

c) Ha pedig földön kirakva vagy falon,
kerítésen, kapón, vagy kapúaljára kifüg
gesztve történik az árusítás, az elfoglalt 
térség minden □  meterje után . . 6 kr.

II. osztály. Ide tartoznak a közönséges 
kéziművek készítői, eladói u. m. kádárok, 
asztalosok, kosárkötök, csizmadiák, paraszt
vargák, parasztszabók, szürszabók, szűcsök, 
parasztkalaposok, sapkások, kapezakötök, 
szíjgyártók, lakatosok, kovácsok, közönsé
ges szerszám-kovácsok, szc-gverök, patkó- 
verők. szitások, favilla, lapát, teknyö, ta
licska, hordo, és más efféle faszerek készítői, 
eladói, kerékgyártók, üvegesek, iparosok, 
esztergályosok, fazekasok, bábosok, szalma
szék és fésűsök, csávázok és cserző tímárok, 
sárgaréz és rézöntők, rézművesek, bádogosok, 
kötélgyártók, kefekötök, közönséges késmű
vesek, köszörűsök és zsibárusok. Ezek által 
helypénz fejében fizetendő :

a) rendesen épített sátorokbani árusítás
nál az elfoglalt térség minden □  métere 
után ..................................................... 8 kr.

b) nyiltoldalú állásokon, habár födele- 
sek is, földön vagy kapúalján kirakva, falon, 
kerítésen, kapun kifiiggesztöi árúsitás esetén 
az elfoglalt térség minden □  öle után 7 kr.

Szekéren vagy kocsin árulók és pedig: 
Minden négy fogat után . . , 30 kr.
Három fogat u t á n .....................25 kr.
Két és egy fogat után . . . . 20 kr.
(ember által vont taliga vagy tolt talicska 
után.)

Ha azonban az árúczikkek szekér ko
csin (vagy taligáról) kirakatnak, az ekként 
elfoglalt térség minden □  méterje után a 
b) pont szerinti helypénz külön fizetendő.

(Folyt , köv.)

IF’écsi sziiih.áz.
Vasárnap 1882. január 8-án adatik:

P EROZ ES
Nagy látványos énekes bohózat 3 felv. Csepreghytől,

Pepi, a világhírű csoda-elefánt felléptével.

Idegenek névsora.
..Arany hajó" szálloda.

Kuffier Moritz utazó Bécs. Weidinger Lipót kereskedő 
Bécs. Pfeifer Mátyás magánzó Budapest. JSohr Hennáim utazó 
Budapest. Beck Kajetán D.-Földvár. Lichtenstein Izidor utazó 
Bécs. Fridrich Rudolf utazó Bécs. Kisfaludy Pál ügyvéd 
Dárda. Sater J. bérlő Lak. Gareisz József mérnök Budapest.

„Vadember* ‘ szálloda.
Doritzky Ferencz magánzó Hatvan. Jygarsky cs. kir. 

lovas-kapitány Székesfehérvár. Korváts Béla Budapest. Gei- 
ringer J. utazó Bécs. Urtesck N. hivatalnok Tóod. Stiaskó 
Vilmos utazó Bécs. Znaiminak József magánzó Aparti.

Laptulajdonos Ramazetter Károly 
Felelős szerkesztő Bolgár Kálmán.

Nyilttér
A belváros legélénkebb helyén fekvő

két bolthelyiség
f. év. april l-től kezdve

szolid feltételek mellett kiadó. Bővebb fel
világosítást ád e lap kiadó hivatala.

Hotlinann Károly

B ú to r-ra k tá ra
Pécsett

ó -p osta -u teza  22. sz.
mindennemű saját készítményül politiro- 

zott. lakirozott és konyha-bútorok;
valamint

Tlionef székek
hajlított fából;

vasbutorok, tükrök és függönykeretek 
legjutányosb árakon

Elfogad egész lakások összhangzó bu- 
torzását s mindennemű

K á r p i t o s m u n k á t
valamint bútorok becsomagolását és 

minden iránybani szállítását.

N áray Antal
m  Pécsett király-utcza 40. sz.

&iánl ia. iái télsy.erelt

férfi-, női- és p m e t a i p ö M
álló raktárát

a  legrj*a.tám.yos’to á,ra,lr amellett- H l  
Elfogad megrendeléseket mérték szerint 

elkészítendő czipőkre a legkényesebb, sőt hi
bás lábakra is s teljesiti a legjobb megelé
gedésre gyorsan és olcsón.

E nrop  minden államaiban szabadalmazva
Légszesz-lángszabályozó,

L é g s z e s z - m e g t a k a r i t ó

Bimanóczy Ily. szabadalma.
Minden légszeszfogvasztó, de különösen nagyobb 

gyártelep, színházak, vasúti indóházak és műhelyek, szál
lodák. kávéházak stb. nézve rendkívül fontos.

A Rimanóczv féle szabadalmazott légszesz-Iáng- 
siabályozók 18 egész Íi5 százalék megtakarítást eredmé
nyeznek, ugyan oly erős világítás mellett, el nem romla 
uak és alkalmazásuk igen könnyű.

Bővebb felvilágosítást ad, a vállalat képviselője 
és raktárnoka Visnya S. Pécsett.
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A s z t a l o s  N á n d o r
l a k a t o s - m e s t e r  P é c s e t t .

Ó-pósta utcza 4. sz. a.
(saját házában.)

Elkészít minden lakatos munkát, úgym int: legezélszerübb vaskutakat, taka- 
réktüzhelyeket, valamint cseréppel rakva bogrács-kályhát, villám-háritókat, 
házi sürgönyt s minden e szakba vágó munkákat s javitásokat gyorsan és le

hető olcsó áron.

KátrányponyváR VászonponyváR
T  L *l g D  Tv / T T T T T i  /\

Pécsett, irgalmasok-utcza 6.
Pesti hengermalmi búza- és rozs-lisztek raktára.

Gallia- pap- és Csomaplóiyékénjek
szalma-akoli

3 1—3
és rákászok

M U H R  H E N R I K
czukrász

Pécsett, Széchenyitér szám
ajánlja

sylvesteri s újévi meglepetésekül
igen szép bonbonniéseit, ehocoladait, valdi franczia liqnereit, 
punscbesszencziáit, rumot, gyümölcskenyeret, mindennemű con- 
fecteket a legjutányosb áron.

Vidéki megrendelések mindenkor gyorsan és pontosan 
teljesittetnek.

Fris sütemény és fris hússal töltött vajas-tészta (Hasché) 
mindig kaphat.

L e g o l c s ó b b  b e v á s á r l á s i  f o r r á s .

L e g o l c s ó b b  b e v á s á r l á s i  f o r r á s .
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P  A  C  H  E  R  E .
üveg. porczellan, díszáru, lámpák és konyha-felszerelési czikkek kereskedése,

Pécsett, Seéchenyi-tér Zsolnay-féle bazárban.
^  Zsolnay-féle üzlet átvétele óta minden törekvésem oda volt irányozva, hogy t. vevőimet a legjobb azolgálat mellett minél nagyobb előnyökben 

részesíthessem, miről a n. é. közönségnek volt is alkalma meggyőződni. Jelen alkalommal azon örvendetes körülményt vagyok bátor köztudomásra hozni, hogy 
a tel- és külföld leghirnevesebb gyárakkali nagyobb összeköttetéseim által azon kellemes helyzetben vagyok, hogy dúsválasztéku óriási készlettel rendelkezem 
és czikkeim nagyrészének, különösen a p o r c z e l l á n - á r u k n a k  árait jelentékenvesen alább szállítottam. Továbbá igen nagy készlet áll a t. ez. közönség ren
delkezésére közönséges és kristály metszett, valamint préselt üveg-nemükből, úgyszintén cseh-országi és belgia tábla-üvegekből.

Egyúttal becses figyelembe ajánlom dúsválasztékú nagy készletemet virágtartók és virágcserepekböl, egv, két és három osztályú gyümölcsös tálak, 
gyumolcsos-tanyerok és állványokból (Aufsatz.) Porczellán étkező, theás, kávés és fekete kávés készletekből, mozsdó-készletek és vas mozsdó-asztalokbó!, 
a legegyszerübbtcíl a legfinomabbig üveg asztali-teritékekböl, sörös, boros és likörös készletekből, a legjobb minőségű Berndorfer-féle chinai és alpacca- 
ezusttargyakbol alpacca-ezüst, alpacca, czinaczél, steyr és angol-aczél evőeszközökből, asztali, függő, fali és kerti petróleumlámpákból, csiliárokból és 
gyergyatartokbol. A legjobb minőségű emaillirozott pléh- és vasedényekböl. mindennemű kávéfőző-gépekből, gyorsfözókböl, kávépörkölök és kávédarálókból, 
petroleumfozo-gepekbol, husvagó-gépekböl szodayiz-gépek és fagylaltkészitö-gépekböl, rézmozsarak és téglázó-rezekböl czink ülő- és fürdőkádakból, faszinre 
*-n> ezett ( la kiró zott czink yizeskannák. víztartó-sajtárok és víztartó-vedrekből és borhütökböl. lakirozott pléhtálczák. fa-, alpacca- és nielló-tálczákból és 

mindennemű konyhaeszkozokbol, faskosarakból, széntartókból és kályha-állványokból.
. . ' m  i (Koffer), női kézi táskák és finom fonatu kézi-kosarakból. Finom bőrárukból u. m. pénztárezák. dohány-, szivar- és szivarka-

taiezak mm. hsoernyok.es teni-napernyökböl, sétapálezákhól. fajt-és faszivarszipkákból, török- és valódi selmeezi-pipákból, a legjobb minőségű illatszerekből. 
mozsdo-Nzappannk tol. togpor es fogszappanokból, fog. haj és ruhakefékből, optikai és eliirnrgiai ezikkekböl. mindennemű kautsnk-árukból. madárkalitokból. 
arany haltaitok es arany halakból, légyfogók és kerti tükör-golyókból és lignum-sanctum knglizó-golyókból

iM.inc3.en versenyt felül no. v_ló olcsó ár alsón.
Alilakok bemetszése, valamint képkénetek elkészítése gyorsan és olcsó árakon eszközöltettnek.
Kitűnő rum es thea, nemkülönben tiszta pécsi burok is kaphatók.
Magam a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva maradok kiváló tisztelettel

- ___________________________  Z E = ^ _ a Ü I E I S  lEJ.



Nagy kiárulás.
Van szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesíteni, 

hogy f. é. ápril hó 1 -töl kezdve a mellettem levő

kávéforrás helyiségét
bérbe vettem, mi okból az átköltözés könnyebbsége tekinte- 
böl dúsan ellátott

raktáramban leszállított árakon

nagy kiárulást T K j
tartok, melyre a n. é. közönséget tisztelettelel meghívom.

Spitzer L,
üveg-, porczellán- és tükör-kereskedő, 

Pécsett Kistér 6. sz.

50.
1882. sz. HIRDETMÉNY.

Pécs szab. kir. város közönsége javadalmához tartozó 
helypénzszedési jog bérlete f. é. február hó végén lejárván a bi
zottsági közgyűlés m. é m,, sz. alatt hozott határozatával ezen 

jognak f. é. mártius hó 1-től számitandó bárom évre leendő ujabbi 
bérbe adását rendelte el.

Miért is köztudomásra hozatik, hogy ezen jog bérbeadása
végett

f. é. Január hó 17-én reggeli 10 órakor
a városház II. emeletén levő gazdasági hivatalban, a zárt aján
lati tárgyalással összekötött nyilvános árverezés meg fog tartatni.

Felhivatnak ennéfogva a zárt ajánlati utón bérleni szán
dékozók, hogy erre vonatkozó magyar nyelven szerkesztett zárt 
ajánlatukat, — azon kijelentéssel* hogy a feltételeket ismerik és 
elfogadják, — az eddigi bérnek megfelelő 10°/0-n3'i bánatpénzzel 
vagyis 2260 forinttal ellátva, f. é. Január hó 16-án délutáni 5. 
óráig a polgármesteri hivatalban annál bizonyosabban adják be, 
—  miután a netalán később beérkező ajánlatok figyelmen kiviil 
fognak hagyatni; — úgy a szóbeli utón bérleni óhajtók, hogy 
fentebb kitett határnapon és helyen fentebb mondott 10°/0-nyi 
bánatpénzzel ellátva megjelenni szíveskedjenek.

A közelebbi feltételek, úgy helypénzszedési tariffa, Leeh- 
ner kiküldött tanácsnok úrnál, az árverés napjáig bárki által 
betekinthetek.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1882. évi január hó 3-án 
tartott üléséből.
3— 1 Pécs szab. kir. város Tanácsa........................—

Eördögh Lajos
^ o c s l-g '3 7 -d r t ó -

Péesett, Országút-uteza 89. szám. 

Ajánlja kész

ruganyos kocsijait
két évi jótállás mellett, továbbá el

válni minden az

e szakba vágó munkát
és egyes darabok megszerzését 

a leggyorsabban és legolcsóbb ár 

mellett.

1 VIC TH
szer-kovács,

Pécsett, budai-külvárcs, fő-utcza.

Súlyos büntetés
vár mindazokra, kik az 1872. decz. 

1 19-iki mértékszabály-rendeletet te- 
Ikintetbe nem véve, most is oly ti
zedes mérőket használnak, melyek 

kilogrammokra átalakítva nincsenek. — Hogy mindenkinek lehetővé váljék a 
1 egküzelebh bekövetkező hatósági vizsgálatnál n -zigoru büntetést elkerülni, 
törvényszabta módon készített, hatóságilag megvizsgált, s az ezt tanúsító bé
lyegzéssel ellátott

Szabadalmazott Tizedesmértékeink
eddig is jutányos árait következőleg szállítottuk le :
Horderö: 25 30 100 150 250 500 750 Kilo

j a —  25.— ' 30.—  36.—0. ért. írt. 10.-

EISER JÁNOS
Széchenyi-tér (Örtzen-féle házban)

ajánlja valdi franczia és magyar pezsgő-borait, u. m. :
F v a n c z i a :

Aubertein S e l ie r ....................................................................3.80
D elbek ...................................................................................... 3.50
Reöderer Chartbl......................................................................3.60
Cb’quo International.............................................................3.50
Gribert Imperial ............................................................. 4.—

Mag ya r :
K in c s e m .................................................................................... —
Imitál S ille r ............................................................................ 2.—
Magyar-francz. f e l í r ..........................................................l-f>0

M ......................................... 1.20

Horderö: 
0 . ért. írt.

1000
12.—  15.-

1250 1500 2000 2500 Kilo
50.— 55.—  60.— 68. — 78.-

2500 kilónál többet biró mértékek kívánatra a leg- 
jutányosb áron készíttetnek.

E gyensúly-m érők
saját szerkezet és gyártmány, kovácsolt vasból való, legjubbminöségü emeltyűk
kel, eddigelé Európának egyetlen gyára által sem meghaladva csinban pon
tosságban és a szerkezet tartósságában.

Á r a k :
2 siker mérő tányérral. 1 siker és 1 mély mérő tányérral,

horderö: horderö:
2 3 5 10 15 Kilo 2 3 5 10 15 Kilo

írt, 8 10 12 14 18 frt.8.50 10.6012.70 14.80 20.00

Nehezékek
minden nemii mérökhez mindenkor készen kaphatók, rendkívül olcsón.

m m n R K B

P l -  mám- es t ű r -



Nagy végkiárulás
a királyutcza 14. számú Schwartz-féle házban, a központi takarék-

pénztár mellett, -  hol
m i n d e n n e m ű  t ú M m l ,  flanell, barchet, creíton és vásznai; t o v á b b á  téli-otthonját é s  löpenyet, nagyten-

(M, takarót, férfi-injai, nyairavalók, valamint minden e szakmába vágó egyéb tárgyak

b á mu l a t o s  ol cso áron
kiállítatnak.

Pécsi vizgyógyintézet
az Engel-(Cindery)féle kertben

télen és nyáron nyitva, urak és nők
számára.

A vizkura tudvalevőleg legjobb sikert eredményez a legkülönfélébb ideg- 
bantalmaknal, az emésztő szervek pangásánál, férfi- és női bajok ellen sm iu- 
dennemn gyengeség, vérszegénység, köszvény- és csúzbántalmak ellen stb —  
de különösen oly egyéneknek javasolható, kik hivatásuk folytán csak keveset 
mozoghatnak, s mindenféle vértorlódási háutalmakban a fej és mell felé gyakori 
fejtajasban, idegizgatottságban, álmatlanság, szédülés, szívdobogás, pyomorhu- 
rut, szekszorulásban stb. szenvednek.

Értekezés és felvétel a vezető orvosttidor

Dr. Loewy Lipót
innál

(országút 15. sz.a fürdöintézet melletti uj épületben, I. emelet) 
naponta 11—12-ig d. e. és »/22—3 óráig d. n 

Villamozas. másságé és diaetetikai kúrák, ott hol szükségeltetik, 
alkalmaztatnak.

Levelekre szívesen válaszoltatik.

Wagner Nándor
könyvkötő

Pécsett. Kistér (Peschitz-féle házban)
ajánlja magát mindennemű könyvkötészeti munkák, n. m .: 
Anyakönyvek, Községi, Beadványi jegyzőkönyvek, Iktatók, 
Adótökönyvek, mindennemű egyéb könyvek csinos, tartós 
és olcsó készítésére. — Iskolaikönyvek darabonkint 15 krtól 
kezdve.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesí
tetnek.

PRiEGER SAMU
úri öltöny készítő,

Iryuhnasoli-utcza /> uhrtff-fc!c Ziiízban,
Ajánlja dúsan ellátott raktárát

■u-ri x-oűa.á3s
és

a t a z ó b u n (1 á k b ó 1
valamint dúsan ellátott

k ü l f ö l d i s z ö v e t
raktárát.

Megrendelések a legpontosabban és lehető olcsó áron 
eszközöltetnek.

2 3—1

K a i  s e r  H. F.

puskamüves Pécsett
Mrály-ntcza 18.

ajánja mindennemű vadász-fegyvereit és vadászati 
czikkeit a egri agyobb választékban s a egkülönbö- 
sőbb m inőségben egjutányosabb árakon.

Elvállal mindennemű e szakba vágó javításokat 
s teljesiti azokat lelkiismeretesen és olcsón.

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan esz
közöltetnek.

Alulírott tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, 
hogy az Irgal masok utczájában 1. szám alatt ( K a r i b  au ér
té lé  házban)

| nyitottam , hol mindenféle

vadász- és ezélfegyverek
készíttetnek.

Elvállalok mindennemű elültöltö fegyvereknek bármely 
mód szerinti h á t u l t ö l t ő k k é  való átalakítását, javítását és 
belövését, valamint gyári fegyvereknek és forgó pisztolyoknak 
kijavítását, és pedig uj fegyverek és nagyobb javításoknál 
4 évi, kisebbeknél 2 évi jótállás mellett.

Elvállalok továbbá mindenféle módú és szerkezetű

és minden e szakmába vágó gépi tárgyaknak g y ö k e r e s  
k i j a v í t á s á t

egy évi jótállás mellett.
. . "V; osztrak-magyar birodalom Igkitünöbb gyáraqan 20 
ev. működésem alatt szerzett tapasztalataim is biztosítékot 
nyújtanak a t ez. közönségnek arra nézve, hogy a tisztelet
tel alólirottat szerencséltetendő megbízásaiban nem fog csalódni.

TIrouLselr Józcef,
fegyverm üvész és gépész.

í e p r -  és ráészetí Hetei


