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Farsang elején.
Itt a farsang!
Nálunk ma tartja bevonulását Car- 

neval herczeg; nagy fénynyel pompával 
jelenik meg a jogászok bálján.

Nagy fénynyel, pompával!
S ez baj.
Nem mondjuk mi, hogy ne vigad

jon a fiatalság, hiszen az ifjú ereiben 
lázasan pezseg a vér, derült a kedély 
s a szív hevesen lüktet; kell, hogy 
legyen alkalom, midőn az i{ju vér ki
forrja, kitombolja magát; de azt hisz- 
szük, megtörténhetik ez pazar pompa, 
vakító fény nélkül is.

Apáink, anyáink is mulattak, löszén 
ők is húsból és vérből valók voltak, 
de csak okkal, móddal. A régi boldog 
időkben nem a kiállítás fényében, a 
külsőségek pazarságában nyilvánult a 
siker, hanem a vigság hőmérője mu
tatta a sikert, midőn a legmágasabb 
fokot elérte, a kedv „netovábbját.

Ez volt a mulatság!
A mai beteg társadalom a fényűzés 

korát éli.
Nyomorról beszél mindenki,panasz

kodik és sir — és — mégis pazarol.
Egy családapa, kinek két-bárom 

felnőtt leánya van, a farsang előtt állva, 
valóságos örvény előtt áll, mely anyagi 
javainak nem csekély részét pusztulás
sal fenyegeti.

Bál, bál után.
A leánynak megjött az ideje, férj

hez kellene adni. De hát hol kössön 
ismeretséget, hol érintkezzék a házasu
landó fiatal emberekkel, hol bűvölje 
magához a férfi szív vonzalmát a sze
relem varázsával? Hol, ha nem a bál
ban? Igen, itt a virágkiállítás, hol a 
látogató férfi-közönség kiválaszt s sza
kit egy szálat magának.

El kell tehát vinni a lányokat min
den bálra, ha az egyiken nem, talán 
sikerül a m ásikon ............

Nem akarjuk mi a bált vásárhoz 
hasonlítani, hol az „üzlet" játszik, noha 
akkor sem követnénk el valami nagy 
hibát, nem is rosszaljuk, nem is kár
hoztatjuk mi ezt a több évszázados 
szokást, mert hiszen a ki melegedni 
akar, annak közel kell lenni a tűzhöz, 
az aczélat a kovához kell csiszolni, 
hogy szikrát éleszszünk; a fiatalokat is 
egymás karjaiba kell engedni, hogy 
Hymen körülövezhesse őket a szerelem 
rózsalánczával.

TÁR CZ A.
Hol volt a Muki b á c s i? ...

— Beszélvke —
Hát iszen erre könnyű volna a felelet 

annak a ki ismerte M u k i  bátyánknak a 
szép nem irán t való szörnyűséges hajlandó
ságát. mert rögtön oda vágná :

— Hol az ördögbe másutt — mint
valamelyik szép asszony ölelő karjaiban ..........

Én azonban nem rághatom ily kurtára  
a fonalat, mert nem apróságot, hanem : 
minden mélyebb jelentőségű pikáns valami 
s kézzel fogható caviár nélküli beszélykét 
ígértem mert az egyszer az én kedves Fránczi 
barátomnak s igy az anyagot okvetlen 
hosszabbra kell nyújtanom, lyukadjon bár 
is ki a vége oda, hogy hát bizony csak :
„szép asszony ölelő karjaiban !“ -----------

Nem lehetek annyira indiskrét, hogy 
történetem hőseit valódi nevükön említsem; 
nem pedig azért, mert az a megenni való 
szép asszonyka — mert szép biz’ a  most is, 
bár negyvennyolez tavasz hullatta el virá
gait e8eménydús élete fölött — még él s 
nagyon könnyen megeshetnék, hogy keményen 
megleczkéztetne merészségemért; — a bős 
pedig talán páros viaskodásra is kihívna — 
lovagiassági szempontból, a mit azonban 
meg én — erkölcsi szempontból — el nem 
fogadnék: elvem lévén, olyan fajtú szép 
asszonyokért — ha még oly szépek és csá
bítók is — életet nem koczkáztatni.

A hatvanas években Somogy, Baranya 
és Tolna szomszédos megyék valamelyiké 
nek egyik nagyobb városában lakott hősünk: 
M n k i bácsi. Általánosan ismert azaz törzs 
vendég volt a  . . .  rban, annál nagyobb volt 
hát az ámulat és bámulat, midőn egy reg 
gél a rra  ébred fel a nemes város nadrágos 
és szoknyás apraja és nagyja, hogy Mu k i  
bácsi e l tű n t. . . .  I

De el á m ! tegnap még lá tták  nagy

így volt ez már régen, igy van ez 
most és igy lesz eztán is.

Csak az a nagy fényűzés ne lenne.
A fényűzés tönkre teszi a családok 

szellemi és anyagi jólétét egyaránt.
A mig van otthon miből, addig 

csak hagyján, de nincs olyan sok, ameny- 
nyi el nem fogyna, tartja a közmondás, 
akkor következik a „hozom, viszem, 
lesz“-re való vásárlás. Megveszik a pom
pás báli ruhát, fényes ékszereket adós
ságra, váltóra vett pénzen hozatnak 
trieszti virágcsokrot s egyéb báli kel
lékeket, pipere-czikkeket

Lassanként kimerül a hitel s be
következnek e szomorú napok.

Újra egy család lett boldogtalanná.
A modern emberek hajhásszák a 

külsőségeket, főtörekvésük sokat mutatni 
s tudvalevő, hogy a ki sokat mutat, 
keveset ad.

Azt hiszi egyik-másik szülő, ha 
fölpiperézi gyermekét kölcsönvett pénzen 
gazdagon, pazarul, kapvakapnak rajta, 
mert azt hiszik, hogy ott a hol oly sok 
a külső fény, ott gazdag a hozomány.

Nagyon csalódnak.
A fény vakít s épen ez okból ke

rüli az óvatos szem.
A házasulandó fiatalemberek visz- 

szariadnak a fényűzés elől; a pazar 
pompa nem vonz, hanem elijeszt.

A fényűzés még senkit sem tett 
boldoggá.

Az egyszerűségben van az igazi 
boldogság.

Itt a farsang; alkalomszerűnek tar
tottuk jóakarólag megemlékezni a jelen 
kor tékozló szokásáról, óva inteni min
denkit, hogy csak szerényen, egyszerűen 
viselkedjenek a bálokban. A jelen úgy 
is nehéz, nagy a szegénység minden 
felé s ki tudja még mennyire sülyed- 
hetünk a nyomorban.

Kétes és aggasztó jövő előtt állunk.
Úgy éljünk mint ha ma meghal

nánk, vagy mintha örökkig élnénk.
A külsőségben keressük a legegy

szerűbbet s a kedély vidámságában a 
legfényesebbet.

így aztán farsangolhatunk s a böjt
ben nem kell bánkódnunk.

(V)

XIII. Leó pápa áldozári jubileuma
Ez uj év hajnala vallásos lelkesedés 

és öröm vidám sugarait 1 övei te szét hz egész 
keresztény földkerekségre.

Mindenütt, a hol Jézus anyaszentegy

hegyesen lépegetni a korzónak elkeresztelt
járdán s m a ----------nincs többé . . . . !  Volt
tere-fere, tricscs-traescs — ------- a mi jó
kávénénikéink ki is főztek valamit egy dél
után ; de hát el se mondom, egy szó sem 
lévén igaz belőle.............Közelebbi ismerő
sei úgy vélték, hogy a harmadik határban 
fekvő gyönyörű nyaralójába távozott meg
nyitandó a vadászatot . . . .  ám a szokásos 
meghívások hosszabb időre is kimaradván, 
barátjainak egyike levélileg kereste föl — 
csak úgy „találomra" — nyaralójában, kér
dést intézvén hozzá azok elmaradása m ia tt. . . .  
M u k i  a  legártatlanabb arczulattal még 
mélyebb sajnálatára kijelenteni kénytelen, 
hogy hát, igy. amúgy, de hát, — mert 
nagy újításokat kell végeztetnie elrongyollott 
nyaralóján — — tehát a vadászatok el
maradnak.

Nagy hahotára fakad a törzskompánia 
a hir vételére, jól tudván, hogy nincs ám 
ott egy vakolatnyi javítani való sem — 
lévén a  nyaraló egy év óta a legpompásabb 
állapotban.

— K utya lesz a kertben! — szólt 
S a n y i  bácsi — s nagyot szippant szelen- 
czéjéből, még nagyobbat tüsszentve utána.

— Alighanem szoknya is lesz a játék
ban — replikái vissza P i s t a  bácsi — 
gyanúsan nunyoritva apró szemeivel.

— Az ám, majd kérdőre vonjuk, ha 
visszatér. . . . . . .

Igen ám, ha visszatért volna, de hát 
i t t  van már januárius is s M űk i n a k  még 
semmi híre — — — A világnak mindig 
eljár a szá ja . . .  szörnyű mód szeret a
mások dolgaival bíbelődni........ bu ttogtak ...
suttogtak, hogy el se hagyta azóta nyaraló
já t, úgy őrzi ott az „Ezer egy éj“ leg
csábosabb tü n d é ré t------- K-né asszonyt!

Az igazság kedvéért s hogy a valótlan 
mende-mondáknak elejét vegyem, kijelentem 
hát, hogy : tény, miként Muki ez idő szerint 
még nem távozott el nyaralójából s hogy

házának hivő gyermekei laknak, magasan 
dobognak a szivek és egy boldogító öröm
érzet villamozza á t az emberi lelkeket.

Minden szem, minden tekintet azon 
gondviselésszerü férfiú felé fordul, a kinek 
trónját az ég és föld Ura az örök Rómába 
állitá, és a kiért 200 millió katholikus 
lélek hő imája egyesülve szált fel az egek 
hatalmas Urához.

X III. Leó pápa vasárnap ünnepelte 
meg áldozárságának felszázados jubileumát!

A pápák bosszú sorozatában, melyben 
ő a 263 ik, előtte csak tizennégynek adatott 
meg Istentől ama ritka kegyelem, hogy 
áldozó papságuk 60 ik évfordulóját szeren 
esésen megérhették. XIII. Leó a 15 ik, ki 
az apostoli sz. széken aranymiséjét ülte.

A keresztény világ mindannyiszor, va
lahányszor a pápák áldozári jubileumot 
ültek, hiven osztózkodott a jubilálók örömé 
ben ; de oly impozáns módon, oly egyeteme 
sen tán még soha sem nyilvánult a hű alatt 
valók kegyeletes szeretető és hódolata a 
katolikus egyház feje iránt, mint jelenleg. 
A legkülönbözőbb nemzetek, elválasztva 
egymástól eredet és nyelv, szokások és er
kölcsök á l ta l , egyesülnek buzgó imád
ságban és gyermeki szeretetök sokféle módon 
való nyilvánitásában; mindnyájan vetélkedve 
szövetkeztek egymással, hogy ezen örömün
nep alkalmából a hithűség, fiúi ragaszkodás 
és hódolat adóját letegyék a határtalan 
tisztelettől körülsugárzott sz. férfiú lábaihoz.

Az egész kát. világ megmozdult! —
Óriási arányokban nyilvánult e mozga 

lom a világ minden részében.
És habár e mozgalom valódi czél j a : 

hogy hitünkről — mely kötelességünkké 
teszi az apostoli szentség iránti hűséget és 
törhetlen ragaszkodást, — nyílt és ünnepé
lyes vallomást tegyünk, örömnyilvánitásaink 
indokaiba — legalább másod sorban — be 
levegyülnek XI1Í. Leó pápa személyes tu 
lajdonai is.

Az ő kimagasló tehetségeit, mély és 
széleskörű tudományát, államférliu bölcsesé- 
gét és az egész világra J^terjedő apostoli 
működését elismerik és bámulják somost élő 
nemzedékek legnagyobb áUamiörfiai és leg
hatalmasabb uralkodói is; — szellemi nagy
sága, nagy szivének békülékeny jósága és 
szeretete, egész lényének és jelenségének 
felsége előtt hódolatteljesen meghajolnak még 
ellenségei i s !

Alig tiz éves pápasága a la tt a fényes 
sikerek és vívmányok hosszú sora fűződik 
ünnepelt nevéhez. Egyaránt nagy ö mint 
tudós, úgy mint diplomata, mint bölcsész, 
úgy mint költő, de legnagyobb mint az 
apostoli szentség tanítója, legfőbb pásztora 
és k irá ly a !

Nekünk magyaroknak más nemzeteknél 
bizonyára nincs kevesebb okunk a katolikus 
világ hódolattüntetéseihez teljes lélekkel 
csatlakozni. Hazánk sz. István királytól 
fogva jó és balsorsban egyaránt mindig szó 
ros viszonyban állott a pápasággal.

X III. Leó pápa is minden alkalommal 
nyilvánítja és tettekkel is igazolja nemze 
tünk és annak fiai iránti kiváló szeretetét

és vonzalmát. A szegedi árvíz, a horvát
országi földrengés alkalmával az Ínségesek 
s/.ámára tetemes pénzsegélyt küldött.

Midőn pedig a magyar nemzet Buda 
vára visszavételének kétszázados emléknap 
já t a közel múltban országszerte megünne 

elte, X III. Leó pápa volt az, ki mint a 
ivek legtöbb pásztora, atyai szózatával ör

vendeztette meg a magyar püspöki kart és 
közvetve az egész magyar nemzetet.

A ki tehát oly benső atyai szeretettel 
csüng rajtunk, ki naponta a mi jólétünkért 
imádkozik és legszentebb érdekeinkért hő 
siesen harczol: az irán t kell, hogy viszont 
mi is szeretetre tudjunk gyűlni, érte lelke
süljünk. Tartsa Isten !

A ..Meggazdagodás titka i czimü könyv
ből.

A takarékosság.
Pénzt szerezni korántsem oly nehéz, 

mint a már megszerzett pénzt megtartani.
Frauklin szerint a meggazdagodás na 

gyón egyszerű dolog: csupán kevesebbet 
kell kiadni mint a mennyi bevételünk van 
és a vagyonszerzés bizonyos. Dickens Károly 
a hírneves angol regényíró egyik leghumo 
rosabb alakjával, Mr. Micawberrel, mon
datja el a valódi takarékosság vezérelvét.

„Kinek száz forint jövedelme van és 
száz forint 50 krajezárt ad ki, az a légből 
dogtalanabb ember. Aki azonban száz forint 
jövedelemmel bir, s kilenczvenkilencz forint 
50 krajezárt ád ki, az a halandók legsze- 
rencsésbike.

Erre mindenki azt mondhatja: „Ezt 
ismerem, ez a takarékosság, s tudom, hogy 
a takarékosság a gazdagsághoz vezet." Na
gyon helyes, s mégis nagyon sok ember 
szegénysége s tönkremenetele a takarékosság 
hamis felfogásán alapszik.

Más szóval : sokan azt hiszik, hogy 
tudják mi a takarékosság, pedig nagyon 
kevés azok száma, kik a vagyonosodás ezen 
elengedhetetlen föltételét ismerik.

Hallottam egy ismerősömet igy sopán
kodni : „Nekem ugyan annyi jövedelmem 
van mint a Molnár szomszédomnak, mégis 
ő minden évben megtakarít egy kis össze- 
gecskét, mig én minden évben nagyobb és 
nagyobb adósságokba keveredem, melyeknek 
terhe a la tt alig bírok küzdeni a megélhe
téssel. Honnét van ez ? Pedig jól tudok ta 
karékoskodni."

Nagyon sokan beszélnek igy, de mind
nyájan tévednek. Mert az csak olyan em
berekkel történik meg, akik azt hiszik, hogy 
abban rejlik a takarékosság, mikor a sajt- 
és kenyérhéjat összegyűjtik, vagy a munkás 
béréből nehány krajezárt levonnak, pedig 
ez embertelenség, az igazi takarékosság nem 
ilyen. — Az sem ismeri a valódi takaré
kosságot, a ki valamely értékes tárgyat in
gyen, vagy valamely potomáron akar meg
szerezni és ezáltal valakit munkája gyümöl
csétől vagy tőkéjétől megfosztani.

Az is csak egyoldalú takarékosság, 
mikor valaki egyik félen valamit összeku 
porgat, hogy aztán egy más alkalommal

más félen haszontalonul kiadja. Erre mondja 
a magyar em ber: „Ami bejött a réven, az 
elment a vámon."

Nincs nevetségesebb dolog, mint az 
egyoldalú takarékosság. Az amerikai gaz
dánál, a petróleum fölfedezése előtt, ha va
laki utazás közben éjjeli szállást kért, szí
vesen adtak neki, sőt jó vacsorával is 
megkínálták, de mikor vacsora után olvas
gatni akart, ez számára teljesen lehetetlenné 
lett, mert csupán egy szál gyertyát tettek 
az asztalra. S mikor a háziasszony észre
vette a vendég zavarát, mentegetni kezdé 
m agát: „Bajos i t t  este olvasni; már a köz
mondás is azt tartja, hogy egy hajóval kell 
bírnunk, ha két gyertyát akarunk egyszerre 
égetni; azért csak különös alkalmakkor 
szoktunk két gyertyát gyújtani." Azaz kö
rülbelül évenként kétszer.

Ezáltal a derék háziasszony évenként 
tiz — tizenkét forintot megtakarított, de 
elfeledte, hogy az olvasás haszna sokkal 
többet ért volna, mint a m egtakarított gyer
tyák.

Ha egy gyertyánál olvastak, elrontot
ták szemüket és a „megtakarított" pénzt 
az orvosnak és látszerésznek kellett adni. 
Legszebb a dologban pedig az, hogy a ta 
karékos háziasszony a világitásnál megku- 
porgatott összegnek háromszorosát adta ki 
haszontalan pipereszerekre, mert azt hitte, 
hogy aki takarékos, annak költeni is szabad 
a saját gyönyörűségére.

Ezt a hamis „gazdálkodást" sokszor 
a kereskedőknél is fel lehet találni, s gyak
ran kiterjed egész az irópapirr* i«. Az ily 
fajta „takarékos üzletember" minden elron
to tt levélboritékot, be nem ir t papirszeletet 
és apró haszontalanságokat összegyűjt, s jaj 
annak az üzleti alkalmazottnak, ki ily „ér
téktárgyat" félredob. A világért sem engedné 
meg, hogy egy fél levélpapírt összetépjen 
valaki. Igaz, ez is takarékosság, igy is le
het évenként nehány forintot megtakarítani, 
de az ilyen fajta  takarékossággal épen nem 
egyezik meg idöfecsérlés, költséges estélyek 
adási, vagy a különfogat tartása.

Ez hasonlítana az egyszeri ember gaz
dálkodásához, aki családjának beringeket 
vesz vacsorára és négyesfegatot bérel, hogy 
azokat haza vigye. Pedig az bizonyos, hogy 
ál-takarékossággal még senki sem szerzett 
vagyont.

Az adósságcsinálás.
A törekedő ember semmitől se irtózzék 

annyira, mint az adósságcsinálástól, mert az 
adósságok les lázó helyzetbe hozzák az em
bert. Az adós ritkán tudja magát kivonni 
az alól, hogy adósságának rabja ne legyen. 
Fájdalom, már ifjúkorunkban kezdjük az 
adósságcsinálást. Egy ifjú találkozik barát
jával, s igy szól hozzá: „Nézd barátom, 
hitelbe vásároltam egy uj öltönyt." S ezt 
oly örömmel mondja, mintha ajándékba kapta 
volna. Sokszor az adósság, ha meg nem lesz 
fizetve, csakugyan ajándékká válik, ha pedig 
megfizetik, akkor az illető csakhamar egy 
második, vagy harmadik kölcsönt vesz fel, 
mindaddig, mig egyszer csak nem tud fizetni, 
aztán máshoz fordul — szóval hozzá szokik

felette gyanús okok tarto tták  őt ott vissza.......
Mindjárt más napon, a hogy oda érkezett, 
üzleti ügyekben X . . .  be hivatott s itt sze
rencse csillaga megismertette K . . . .  vállal
kozóval. A társalgás itt annyira elhúzódott, 
hogy M u k i  az éj beállta előtt már el nem 
érhette volna nyaralóját, s igy alig elpalás
tolható örömmel fogadta el a vállalkozó 
meghívását vacsorára s éjjelre, annál is 
inkább miután K  . .  . -nét oly gyönyörűnek, 
annyira kívánatosnak találta, hogy — hogy
h o g y ------- ugyan mit is mondjak már no
— h o g y ------- hogy ott maradt volna, ha
meg se hívja i s .............

A közelebbi hetekben gyakran meg
nyitotta látogatásait K . .  .-éknál — termé
szetesen — mindig olyan órát választott, a 
midőn K . . .  úr távollétével tündökölt a 
háztól. K  . .  .-né — ez még természetesebb — 
a tisztelet és hódolat jeleivel fogadta min
denkor . . . .  Ám  a szép asszonynak szeme 
pillantása hamar tüzett fogott s M u k i  
napról-napra elragadóbbnak t al al t a. . . .  
Megindította az üteget s ugyancsak hevesen 
kezdte meg az ostromot s ily pillanatokban 
a szép Berta — mert ez volt K . . .  né 
keresztneve — ijedten s remegve állott meg 
egy helyben s egészen a válláig elpirult, 
a mely rózsásabb színűnek tűn t fel mellény- 
kéjének világos mousselinje a la tt s emellett 
titokban M u k i r a pillantott, akár egy 
gyermek, a k it rajta  érnek valami csínyen, 
de a ki azt is tudja, hogy azért nem kell 
büntetéstől félnie. Ennek a gyermeknek

Ö őzike hajlású, karcsú dereka; duzzadó, 
a keble; friss, fehér bőre; ábrándos, 
kék szemei; finom metszése, piros ajkai, 

ragyogó fogai, s aranyszöke, fürtös baja
v o l t ------- egészben véve valóban elbájoló
egy gyerm ek!

No meg azután nem is volt ám az az 
asszonyka ostoba sem s éppen nem haragudott, 
ba a M u k i  nagyon is közel ta lá lt húzódni

mellé, vagy kacsóit hosszasabban tarto tta 
a magáéban, semmint szükséges v o lt.. • . .

K ét hét múltán M u k i n k az őrüle
tig  bele volt bolondulva a szép asszonyba . . .  
folyton csak a rózsás vállak — — aranyos 
fürtök kavarogtak fejében s e sok gondol
kodás közben végre is belátni kényszerűit, 
hogy ez tovább igy nem mehet s igy okve 
tetlen szükséges nyaralójának kibővítése, 
mely munkának pedig csak egyedül K . . . 
úr az embere, kit annaK kibővítésével meg 
is bízott.

— Nehogy azonban a munkát bármi 
miatt is meg kelljen szakítani — szívesen 
látom, ha a munka tartam ára kedves nejé
vel együtt nyaralómba költöznek.

Az ajánlat elfogadtatott. K . . .  -né 
csupán annyit jegyez meg elpirulva, hamis 
kásán:

— Hja! — férjem nem élhet nálam
nélkü l..................

* *#
A nyaralóban azonban B e r t a  maga

viseleté napról-napra változott, akár csak 
az áprilisi i dő. . . .  Látszólag még mindig 
ugyanaz az ifjú, friss, minden szóra elpirúló 
asszonyka volt, de tekintetei — melyekkel 
a nyaraló pompás berendezéseit vizsgálgatá 
nagyon is tisztán elárulták irigységét.........

De a nyaraló lakói között a viszony 
is napról-napra bizalmasabb lett. Társalgás 
közben igen gyakran oly szavak is kicsusz- 
szantak a szép asszony ajkain, a melyeket 
visszavonni szeretett volna s a melyek a 
derék M u k i v a 1 is oly dolgokat sejttettek 
— a  melyekre gondolni éppen nem szeretett. 
Igen gyakran tettek ezélzásokat a házas
felek bizalmasságára pl. ilyeténképpen : 
„Midőn férjem ma reggel felébredt azt
m ondta............“ Ezek tantalusi kínok voltak
M a k i r a  nézve, de B e r t a  oly naiv
v o lt.........hisz naivságával — e szellemi és
testi frissességével, e legnagyobb bájával 
csábította el öt.

Gyakran mondogatá magában:
— Mikép hódíthatnám meg e naiv, 

erényes, férjét szerető asszonykát? . . .
Ebhez képest napokig terveket ková

csolt, de azért sohasem jutott eszébe azt 
gondolni, hogy B e r t a  talán még sem oly 
naiv s oly nagyon vjnzódó férjéhez, mint 
a hogy látszik . . . .  Annyit azonban tény
ként meg kell jegyeznem, hogy egészben 
véve B e r t a  magaviseleté nem olyan volt, 
hogy barátunk bizalmatlanságát ébresztette 
volna fel.

Az idő múlt s ezzel a nyaraló urának 
támadó tervei is. A melléképület elkészült 
------K . . . .-ék távoztak. M u k i  — n é l 
k ü l  e — pusztának és ridegnek ta lá lta  a 
pompás lakot. Ki sem megy a szobából — 
erősen bezárkózik — nem fogad egy lelket
sem . . . .  Miért is menne X -b e r .............
Vidéki városban az ilyesmi azonnal pletyka
beszéd tárgya, de meg azután a hosszabb 
egyedüllét B e r t á v a l  lehetetlen is volna, 
mert nem lehete tudni, melyik pillanatban 
tér haza a férj . . . .

M u k i  mereven bámul bele a kandalló 
tüzébe 8 annak kékes lángjában különböző 
alakokat vél kivehetni . . . .  Majd a  vál
lalkozó kövérkés, buta a r c z á t------- majd
szép hitvesének bájos alakját, mely kacsóival 
feléje integet . . . .  látja  a azon gondolat, 
hogy már nyolez nap óta van egyedül e 
férfival . . . caaknem őrültté teszi s szobá
jának nyugtalan végig nézegetésére készteti. 
B e r t á r a  gondol . . . .  Mily szomorú is 
volt elutazásuk napján!

— Gondolj olykor reám — szólt hozzá 
a nő — s gondold meg azt is, mily életem 
lesz ily férj oldalánál . . .

F érje ! Mindig ugyan e gondolat, ugyan 
e kép, mely üldözi . . . .  Mindig e kegyet
len, kérlelhetetlen, gyógyíthatatlan félté
kenység s B e r t a  búcsúszavai csak még 
hevesebbé, elviselhetetlenebbé tették e fél
tékenységet. B e r t á t  elveszítem; ebbe még
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az adósságcsináláshoz. Idővel annyira meg
szokja a dolgot, hogy nagyon természetes 
állapotnak tartja  a folyton adósságban való 
úszást, 8 mindenkorra szegény ember marad, 
a ki sose tud vagyonra szert tenni, sem 
,-agyonilag magát függetleníteni.

A ki szokáaszerüleg adósságokat csi
nál, az elveszti önbecsülését, eltekintve a t
tól, hogy mindég oly dolgokért vesződik, 
fáradozik, melyeket már elhasznált, vagy 
elfogyasztott. Mikor valamely adósságot 
kitizet, pénzéért nem kap semmit. Emiatt 
sokan, kik épen fizetni tudnak, elvesztik 
kedvüket a fizetéstől.

Egész más szempontból kell megítélni 
azon adósságot, melyet a kereskedő csinál, 
mikor árut hitelbe vesz, hogy aztán azokat 
eladva, becsületesen megfizesse. Egy tapasz
talatokban megvénült gazda mondta egykor 
fiának : „János fiam, ne végy semmit hitelbe, 
de ha mégis veszel valamit, úgy az csak 
trágya legyen, mert az segíteni fog neked, 
az adósságot kifizetni."

Evvel azt akarta mondani az apa, hogy 
csak oly dolgot vegyen hitelbe, mely nem 
nélkülözhető, de ivás-evésért vagy ruháza
tért, fényüzési czikkekért adósságba ne ke
veredjék. Az adósságba keverődést elősegíti 
a mostanában annyira elterjedt részletfizetési 
vásárlás, melylyel oly kereskedők, kiknek 
üzletei nem a legszolidabb alapon állanak, 
különösen csábítják polgártársaikat számos 
haszontalan tárgy bevásárlására.

Eltekintve attól, hogy az ily részlet 
fizetésre vásárolt dolgok rendesen kétszer 
annyiba kerülnek, mint ha az ember lassan
ként megtakarítja a szükséges összeget, s 
készpénzben vásárolja : az ember sok dolgot 
nem venne meg, ha készpénzben kellene 
egyszerre kifizetni.

Nevetséges az ilyenforma gondolkodás- 
mód : „Két hónapra hitelt kaptam, s ha nem 
tudok fizetni a kitűzött határidőre, hitele
zőm nem sokat fog vele törődni."

Pedig senkinek sincs jobb emlékező 
tehetsége, mint a hitelezőnek. A két hónap 
határidő lejár, fizetni kell, akkor hazudozá- 
sokhoz folyamodik, hogy a fizetési határidő 
benemtartását mentegesse, vagy pedig újabb 
kölcsönnel fogja az adósságot kifizetni. Ha 
pedig a hitelező beleegyezik egy újabb ha 
táridőbe, az ismét kamatokba kerül, melyek 
újra jobban terhelik az adóst. A hitelező a 
kamatjövedelme szaporodásával meggazda
godott, míg ugyanazon okból az adós sze
gényebb lett.

A pénz némileg a tűzhöz hasonlít: 
kitűnő szolga, de egyszersmind hatasmas ur. 
A ki jól fel tudja használni, annak hű szol
gája, aki ellen pedig felhasználják, aífölött 
kegyetlen zsarnok gyanánt uralkodik. Egy 
szolga sem dolgozik úgy szakadatlan éjjel
nappal, mint a pénz; jó időben vagy rósz 
időben a jól elhelyezett pénz mindég hasz
not hoz.

Az amerikai Connecticut államban a 
puritánok oly szigorú törvényekkel bírtak, 
kogy vasárnap még feleségüket sem szaba
dott megcsókolni. Mégis e szent napon volt 
egy szolgájuk, ki dolgozott értük, t. i. az 
a  pénz a  hű szolga, a ki nem ismer még 
ünnepet sem. A templomba jártak  evan
géliumot olvastak, de azért kamatra kiadott 
dollárjaik hasznot hajtottak.

Sose hagyjuk a pénzt magunk ellen 
dolgozni, azaz ne keveredjünk haszontalan 
adósságokba, mert akkor vagyonhoz sose 
jutunk. Egy napon az észak-amerikai egye
sült államok képviselőházában igy kiáltott 
fel egy követ: „Feltaláltam a bölcsek kövét 
— miudég készpénzei fizessük! „Minden
esetre Randolph János ezen vénynyel közelebb 
ju to tt a bölcsek kövéhez, mint bármely al- 
chimista.

Erély, kitartás, szorgalom.
A ki a helyes ösvényen akar haladni, 

annak kitartásra van szüksége.
A  velünk született lustaság és a sok 

embernél meglévő bizalmatlanság önönmaga

iránt, s a türelmetlenség mindég útjában áll 
a vagyonszerzésnek. E l kell oszlatni minden 
alaptalan aggodalmat, ki kell verni fejünk
ből az önbizalmatlanságot, s nem kell az 
önállóságra nélkülözhetlen erélyt gyengíteni. 
Minél közelebb vagyunk a czélhoz, annál 
nagyobb ostobaság az önbizalmat elveszíteni, 
az elérendő sikert visszahozhatlanul elbo
csájtani.

A szerencsét

belenyugodhatott volna; de e férfiúnak en 
gedni á t ő t ------- soha!

Parancsot ád s egy negyed óra múlva 
kocsija már X . . . felé robog. Még estele- 
dés előtt oda akar érni, hogy B e r t á  ví  
beszélhessen, kivel — ha beleegyezik — 
óra 10 pereznyi gyorsvonattal szökni akar 
. . . .  De vájjon beleegyezik-e ? . . .  .

Beleegyezett. M u k i  lázas izgatott 
sággal jár fel s alá a vasúti perronon. Ab
ban állapodtak meg, hogy B e r t a  éppen a 
vonat elindulása előtt érkezik meg, hogy 
fölismerését lehetőleg elkerülje — egyébiránt 
alig volt szegénykének 20 pereznyi ideje az 
öltözködésre, a mióta M u k i  távozott tőle. 
Csak az utolsó pillanatban valami előre n^m 
lá to tt akadály fel ne merüljön ? . . .  . I tt  
van! . . . Daczára sürü fátyolának felis
meri . . . De nem a perroura, hanem 
málha-feladási osztályba megy . . . .  Úgy 
kell tenniük, mintha nem ismernék egymást 
s mint hogyha csak véletlenül szállanának 
egy coupéba . . . .

A vonat berobog az indóház^a —
M u k i  egy üres coupé felé s z a la d -------
B e r t a  lá tta  s utána megy. Beszállanak, 
ajtó zárul és — egymás karjaiba borulnak. 
(Annyit mondhatok, hogy gyönyörteljes él
vezet ez — a  ki nem hiszi — próbálja 
meg!) Felhangzik a fü tty  . . . .  mig az 
utolsó pillanatban megjelen a felszálló lép
csőn egy hivatalnok — M u k i  rémületében 
elsáppad, B e r t a  naiv ártatlansággal mo 
solyog — ki B e r t á n a k  átnyújtja a málha 
feladási vevényt.

M u k i  magához tér.
— Hogyan ? Neked volt időd még kof- 

fért u  bozm magaddal — kérdezd gyönge- 
den és bámulva. J 6

, ,0 t  — szólt az asszonyka még ár
tatlanabb moaolylyal -  kofferjeim 5 nap 
óta készen állanak . . . .  mert tudtam . . 
h°gy Így fog történni I .............

Fridolin.

sokszor üstökön kell ra 
gadni, ha késedelmeskedünk, könnyen meg
történhetik, hogy más ragadja el előlünk a 
hasznot. A bölcs Salamon király mondásai 
közt ta lá lju k : „Ki lassú kézzel já r el, az 
szegény lesz : a ki gyors kezű, az meggaz 
dagszik.**

K itartás és önbizalom gyakran egy 
értelmű. A ki mindig félénk, kinek miudég 
aggodalmai vannak, mindég másokhoz jár 
tanácsért s másoktól hagyja magát befolyá 
so lu i; a ki mindég azt várja, hogy sült 
galamb repüljön szájába, sohasem já r  a maga 
lábán ; az soha czélt nem érhet, az soha 
vagyonhoz nem juthat. Sokan vagyoni sze 
rencsétlenség miatt öngyilkosok lesznek, mig 
mások nem esnek kétségbe, hanem a nehéz 
ségeket kitartással, szorgalommal és erély- 
lyel legyőzik, ezt pedig mindenki megteheti, 
ha jó szándéka van.

Az élet minden körében találhatunk 
erre példát. Vegyük az esetet, hogy két 
hadvezér egyenlő tehetségekkel bir, de az 
egyik mégis kitartóbb és erélyesebb, mint 
a másik. Minden esetben az első fog inkább 
sikerekre számíthatni mint az utóbbi, ü a  
háborúban fölhangzik a kiáltás :

„Jön az ellenség ágyúval!•*, úgy 
lószinü, hogy a késedelmező hadvezér először 
megállítja seregét, gondolkozik s tanácsko 
zik : m ialatt az ellenség tova vonul vagy 
épen megtámadja seregét. Mig a nem habozó 
akaraterős hadvezér minden tétovázás nélkül 
megtámadja az ellent, azt gyors elhatáro
zással rémületbe ejti, s győzelemre vezeti 
katonáit.

Ha valamit teszünk, azt teljes erővel 
cselekedjük. Hivatásunknak buzgalommal, 
komolysággal és erélylyel feleljünk meg. 
Amit meg kell tennünk, azt ne mulaszszuk 
el, s ne halasszuk el máskorra, mert ki tudja, 
mi jöhet közbe, ami aztán örökre lehetet
lenné teszi a mulasztás pótlását.

A mi egyáltalán érdemes arra, hogy 
raegtegyük, azt gyorsan és egészen kell 
megtenni.

Sokszor hódol a szerencse a merésznek, 
de soha annak, ki a munkában részt venni 
nem akar, hanem egyedül a szerencsére bízza 
sorsát s várja mig „valami találkozik.'1 Az 
ilyen emberekre a nyomorúság vagy a bör
tön vár, mert a henyeség minden bűnnek 
szülőanyja, s a szegénységnek kezdete. — 
„Segíts magadon, s az isten is megsegít,“ 
mondja a franczia példabeszéd.

Mohamed hallva egy napon szolgáját 
így beszélni: „Feloldom tevémet kötelékei
től s istenre bizom.“ „Nem úgy fiam — 
felelt a próféta — kössed először meg, az
tán bizd a gondviselésre.*4

Lehet erélyesnek lenni annélkül, hogy 
a szükséges elövigyázatot szem elől tévesz
tenénk. A Rothschild ház alapelveihez tar 
tozik ezen ellentétesnek tetsző mondás: 
..Légy elővigyázatos és b á to r! * melyben, ha 
jól meggondoljuk, ebben sok bölcseség rejlik. 
Ezen mondás arra czéloz, hogy a tervek 
készítésénél elővigyázatosnak, a kivitelnél 
pedig bátornak kell lenni.

A ki csupán elővigyázatos, az ép úgy 
nem számíthat sikerre, mint a ki csupán 
bátor. A kettőnek egyesülve kell lenni.

Merészség által nyerhetünk a  tőzsdén 
százezreket egy napon ; ott nem az óvatos
i g  játpza a főszerepet, hanem a véletlen. 
Ép «gy. veszíthettünk volna, mert a való
színűség egyik részen sem nagyobb. Ép úgy 
holnap elveszíthetjük azt, a mit ma nyerünk, 
hogyha az óvatosságot nem egyesitjük a 
merészséggel.

A  kiállítás tartam a ala tt — tekintve 
hogy Pécsett napi lap nincs — Egry Dezső 
kiállítási szakközlönyt szándékozik szer 
keszteni és kiadni, melynek programmja a 
kiállítás s kiállítási tárgyak részletes ismer
tetésén kívül a közönségnek a kiállításnak 
minden mozzanatáról való naponkénti gyors 
értesítése és tájékoztatása lenne. — No 
szervusz! H át mit szólnak ehhez azok, 
kik „h i v a t  á s“-szerüleg foglalkoznak 
hirlapirással. Ezek talán nem tudnának egy 
naponként megjelenő szakközlönyt kiadni? 
No még csak ez hányzott.

A pécsi kiállítás plakátjának tervrajzai 
közül a végrehajtó bizottság Irinyi Sándor 
pécsi reáliskolai tanárét fogadta el s meg
bízta a színes plakátrajz teljes elkészítésével, 
mely aztán konyomdai úton lesz sokszoro
sítva. A tervrajz igen genialis conceptiót és 
tiszta magyar s ty lt mutat. A plakát nagyobb 
részét képező függönyön lesz a felhívás. A 
függöny egy részét egy magyar legény 
félretolja s így látható háttérben Pécsnek 
déli látóképe, az előtérben pedig a kiállítási 
csarnokok tűnnek elő, az alsó és oldal 
stafiáget különféle őstermelési, művészeti és 
ipari emblemek képezik. A függő tartórúd- 
ján pedig Pécs város, Baranya, Somogy és 
Tolna megyék czimerei vannak alkalmazva. 
Az egész kép igen derült, hangulatos és 
művészi kivitelű. A kiállítási érmek és ki 
tüntetési okmányok tervrajzait is Irinyi 
készíti, melyeket legközelebb mutat be a 
kiállítási végrehajtó bizottságnak.

Pécsi kiállítás
A pécsi kiállításon kiállítani számié' 

költ tárgyak bejelentése e hó végéig eszkö
zölhető a kiállítási irodában (Pécs, kölcsön- 
segélyző egylet háza I. emelet bejárat 
Király-utcza.)

K i á l l í t á s i  b e j e l e n t é s e k  f o l y t a -  
t ó l a g o s  k i m u t a t á s a .

Kubik L. Székesfehérvár, kesztyűk, kikészí
te tt bőrök. M. kir. állami föreáliskola Pecs> 
szabadkézi és mértani rajzok. Marin János 
Kölesd, asztalos munkák. Krompedier E. 
Felka, alagcsövek, gazd. termények. Varga 
Kálmán Boda, kapaió ekék. Első bajai gőz
malom, őrlemények. Szulner-Neumann Katicza 
Paks, női kézimunkák. Scholtze Adolf N.- 
Szeben, gyapjuárúk. Blazstk Adolf Budapest, 
késesárúk, szőilőszeti eszközök. Szondy Alajos 
Pereked, borok. Ho/meiszter I. M. Hertelend. 
gazd. termények. Brossek A ntal Brassó, 
posztcnemüek. Bapp József Oszró, asztalos 
munkák. Tandler Venczel Brassó, posztó- 
neműek. Leonhard Ferencz Brassó, posztó- 
neműek. Schündorf József Pécs, reszelők. 
Beivel Lipót Budapest, vasbutorok. Weifert 
Gyula Temesvár, szabadalm. asztalos mun 
kak. Klaschka Mátyás Mohács, czipöárúk. 
Juhász János B.-Monostor, hordók. Voyl Nép. 
János Pécs, kőfaragó munkák. Szabó Etelka 
Pécs, olajtestmények. Leitner és társai Sz.- 
Kraszna, magyar coguac. Steiner Gábor 
Páprád, gazd. termények és élő állatok. 
Hoppéi Lajos Pécs, aranyozói műtárgyak. 
Jung György Pécs, malomgépek. Butty Róza 
Pécs, mű-i^ágok. Taizs József Pécs, könyv- 
nyomdászai: és könyvkötészeti munkák. 
Horváth Péter Siklós, csizmák. Horváth 
Lajos £ ’ós csizmák. Kovácsics A ntal Pécs, 
szíjgyártó munkák. Vogler József, petánczi 
savanyúviz. Dr. Hetényi Lipótné, befőtt 
gyümöicsök. Gypsz József Pécs, kötélgyárt 
mányok. Dr. Jellachich Károly Dárda, élő 
virágok. Aíaiczek Ida, kézimunkák. lakatos 
György Vázsnok, szőllöprés. Kelemen Andor 
Sásd, szarvasmarhák, sertések. Klein Mátyás 
Felső-Mindszent, borok. Faller János Felső- 
Mindszent, borok. Srhippert Károly Felső- 
Mindszent, borok. Weber Péter Magyar- 
Egregy, őrlemények. Keil György Brassó, 
kesztyűk, kesztyűbörök. Pick L. Bécs, 
autómat-zongora. Traiber János Mözs, lomb* 
fűrészed munkák. Kotter M. S tu ttgart, 
marhacsalogató készülék. Bcrger Miksa, 
méhek, méhészeti termékek. Lipták Lajos, 
műkulacsok.

Mozgás utón a vérnek az izmok és a Helytelenül kiállított, kijavított
csontokhoz való odafolyása növekedik s ez j oly (fehér és vörös) checkek, melyek

i .. __ I. i' .1 ....„mtotnft anrnlr L iÍ7ntí írntl ínl-a la tt az izmok felduzzadnak, fris tápnedv (nyomtatott sorok között Írott toldásod
jön szöveteikre, az éleny felhalmozódik és uj 
izom, uj ideg állomány képződik.

Mozgáshoz tartoznak: a járás, szaladás, 
ugrálás, tánczolás, vívás, a szabályszerű 
tornászás, a  korcsolyázás,, lovaglás, kocsizás, 
úszás, s. a. t.

(Folytatás* következik.)

A korcsolyázóknak.

Neuschlosz Ödön és Marczel budapesti 
ezég ajánlatot te tt a pécsi kiállítási bizott
ságnak, mely szerint a budapesti országos 
kiállításról megmaradt felszerelési és díszí
tési tárgyakat, nevezetesen pedig fa- és 
gypszdiszitményeket, d. szkafalakat, lépcsöze- 
teket, ballustradokat, tribünöket stb. a pécsi 
kiállításnak igen olcsó áron átengedni haj
landó.

A kiállítási elnökség legközelebb 
Budapestre küld valakit, egyéb kiállitásügyi 
teendők végzése mellett, annak kipuhatolása 
végett is, hogy az ajánlott tárgyak meg- 
felelnek-e a pécsi kiállítás czéljainak s hogy 
a vételár és ideszállitás költségei neme 
megközelítőleg annyiba kerülnek-e mintha 
azok Pécsett készíttetnének. Az elnökség és 
végrehajtó bizottságnak ugyanis az a szán- 
déka, hogy minden a pécsi kiállításhoz 
szükséges berendezés és felszerelés pécsi 
iparosok áltál szállittassék.

Grand Miklós országos méhészeti ván- 
dortanár a kiállítási elnökség felkérése 
oly tán kijelentette, hogy kiváló méhészeti 

;;:*epek minél teljesebb képviseltetéae és a 
kiállítás méhészeti osztályának rendezése 
körül a legszívesebben felajánlja közremű
ködését s a kiállítás alkalmával rendezendő
mezőgazdái nagy ülésén a méhészeti szak
mába vágó s kísérleti s szemlélhető mutat 
ványokkal egybekötött előadást fog tartani. 
A pécsi kiállítás méhészeti csoportja nagyon 
érdekesnek Ígérkezik, a mennyiben már 
eddig is 19 méhész jelentett be mébeket, 
méhészeti termékeket és eszközöket, pedig a 
méhészeti csoportnál a bejelentés május 
végéig eszközölhető.

Télen szokás jégre menni nagyobb 
mozgások megtételére s i t t  korcsolázással 
elősegíteni és megőrizni az egészséget, mint
hogy azonban a korcsolyázás csak feltételesen 
válik előnyére az egészségnek, időszerű do
lognak tartjuk a korcsolyázás megbeszélé
sét, mert az ténv. hogy m ikora szabályszerű 
magatartáshoz kötött korcsoly ázás előnyére 
válik az egészségnek, akkor ellenkező eset 
ben, nemcsak hogy nagyon is -llenségesen 
hat az egészségre, sőt halált is képrs maga 
u^án vonni, amikép elég szomorú .példák 
bizonyítják.

A ki tehát a  korcsolyázást mint nagyobb 
mozgás által egészségét kívánja előmozdítani, 
annak, mielőtt Jégre menne, nagyon szükséges 
megismerkedni á  testi mozgás természetével, 
szorosan a korcsolyázással; legkivált ezen 
egészségtani szabályokkal, melyekből m ent
hetők a hasznos utasítások a magatartásban. 
Jégre menni már magába véve is veszélyes, 
jégen mulatni, i t t  időzni a nagyobb hidegben 
már elég megfontolást igényel, könyü és si
kamlós jégen elesni, sérelmeket szenvedni 
vagy annyira megfázni, hogy az ember sú
lyosan beteg legyen.

Ezekkel szemben, hozzuk a következő
ket és kívánatos, hogy figyelemben tartassanak 
iránytadó soraink.

A mozgás.
Az ember mozgás nélkül nem lehet,

szükséges ez az egészség előmozdítására és 
megőrzésére. A mozgás ha szabatos, elő
nyére válik az egészségnek, mert fokozza az 
életrevalóságot, nem mozgás közben az félét 
hanyatló állapotba ju t, á r t ez annyit, mint a 
túlfeszített mozgás.

Mozgás közben az anyagcsere élénkül ; 
és nedv keringés gyorsabb lesz; a szervek, 
(úgymint a vérkeringés, légzés, emésztés) 
működése előtérbe nyomul ; a bőr működése 
(izzadás) növekedik; a csontok és porezok 
szilárdulnak; az agy működései közül az 
indulat, érzelem a gondolkozás gyérülnek, 
szóval: az agy pihen.

A korcsolyázás.
A korcsolyázás is egyike lévén a  na

gyobb mozgásoknak, időszerű dolognak ta r
tottuk kiemelni a mozgások sorrendjéből, hogy 
minden korcsolyázó ne csak korcsolyázni tud
jon, hanem ismerje a czélját, a  helyes fel
tételeket és az egészségtani szabályok 
alapján megóvhassa magát mindazon követ
kezésektől, melyek hátrányaira szolgálnának 
egészségének.

A  korcsolyázás növeli az izomerőt, a 
testnek könnyű hajlékonyságot, ügyességet 
szerez, a szervek össze működését fokozza az 
anyagcserét a  gyorsabban és szaporábban 
belehult hideg levegő á lta l gyorsítja, azéleny- 
nek nagyobb mennyiségben való felvétele, a 
nehézség legyőzésének és a  sima jégtükrön 
való tovacsuszás gyorsasága a kedélyt felvi
dítják, a testet és lelket vidorabb hangulatba 
helyezik, miért is sehol sem látn i annyi vi
dor arezot, kedélyt és hangularot, mint éppen 
a jégpályán.

Ezen előnyökkel szemben a korcsolyá
zásnak is meg vannak saját hátrányai, egész
ség elleni hátrányai, melyektől jnagyou is 
szükséges óvakodni. Testi sérülés, atiázás, 
meghűlés, súlyos betegség, sőt halál is szok
nak következései lenni.

Méginkább ki vannak téve a  veszélynek 
a kezdők, gyengék. A gyakorlott, jó korcso
lyázó egy könnyen el nem esik, meg nem hül, 
tehát nincs annyira kitéve a veszélynek. A 
férfiak is sokkal nagyobb ellenállási képes
séggel bírnak a fiatal hölgyeknél. Kezdők, 
gyengék, nagyobb megerőltetéssel korcsolyáz 
nak, azért is többször pihennek és épen most, 
de már azért is, mert jobban fel vannak he 
vülvc, átfáznak, meghűlnek. A fiatal hölgyek 
férfiak társaságában korcsolyázván, részint 
testalkatuk, részint ruházkodásuk következ
tében hamarabb elfáradnak a férfiaknál, de 
ennek daczára teljesen felhevülve a jégpá
lyán maradnak, időznek s a  legerősebb szél
lel szemben hangosan beszélnek, mely kö
rülmények a  vérre és a légszervekre mindig 
rosszul hatnak.

Ily  egészség elleni hatányokkal szemben 
mindig szükséges az elővigyázat, szükséges 
pedig az egészségtani szabályoknak szoros 
megtartása.

Egészségtani szabályok.
1. Soha sem tanácsos jégre menni 

korcsolyázás végett nehéz ruhával, és mégis 
melegen kell átöltözködni, legkivált a nőknek.

2. Pihenés közben nem kell megállani, 
sőt folyton mozogni szükséges, a mozgás le
gyen csendes, de szünet nélküli. Pihenés 
közben nem kell a széllel szemközt állani, 
sőt a mennyire lehetséges, szél ellenes helyet 
kell keresni.

3. Korcsolyázás közben nem szabad 
hideg vizet inni, jobb ehelyett kevés bort, 
meleg kávét, csekély likőrt inni. Ittas  fővel 
jégre menni épen nem tanácsos, vagy kor
csolyázás közben mértéktelenül inni akár
miféle szeszes italt.

4. Erősebb korcsolyázás közben a száj 
mindig betakarva legyen kendővel, tenyerek
kel, legjobb orron lélekzeni. Beszélni épp n 
nem tanácsos.

5. A mint valaki áthült, megfázott, 
tüstént hagyja el a korcsolyázó helyet, és 
melegítse fel magát.

6. Korcsolyázás után nagyon előnyös 
meleg ételt élvezni, jelesen kávét, theát, 
édes tejet, limonádét, nagyobb meghűléseknél 
tanácsos egyúttal tollaságyba feküdni és itt 
felmelegedni.

A korcsolyázó egyletek rendezősége.
Korcsolyázó egyletek rendezőségének 

feladata a jégpályát czélszerüeu berendezni, 
a korcsolyázóknak kényelmét megszerezni, 
azokra felügyelni, hogy meg ne betegedje 
nek, szervezzen azért egészségügyi biztosokat 
s mikor alapszabályokat szerkeszt, ne feledje 
az egészségtani szabályokat beleszőni, mert 
nem elég csak alkalmazkodni a rendbontás 
szabályaihoz, ismerni kell minden korcsolyázó 
tagnak egyúttal az egészség védekezése 
módjait is, mert mit használ a kedélyes 
szórakozás, mikor mögötte a halál.

TERSÁNCZKY JÓZSEF

tartalm aznak, nem honoráltatnak.
12. A check űrlapok minden azáas 

lajdonosnak a  szükséghez képest, 50d, J 
bot tartalmazó füzetekben, vétbizonyitvi 
mellett és 1 forintnyi bélyegköltség me. 
ritése irán t a  bank álta l kiszolgáltatnál 
számlatulajdnnos a check űrlapokat 
an megőrizni tartozik, őt terhelvén mindig) 
következményok és károk, melyek ezen % 
lapok elvesztéséből vagy elhányodáa4ll|  
keletkezhetnek, ha csak a számláját veiq 
bankintézetet azon elvesztéséről idejekor*
írásban nem értesítette, hogy igy a vájj 
mely jogosulatlan személv kezéhez vij S  
kifizetés megakadályoztassek.

Szintúgy a számlatulajdonost terheli J 
felelősség a bankkal szemben akkor is, ^ 
a check-űrlapok bán üresen hagyott helyett 
nem tölti ki úgy, hogy hamisítás lehet*; 
lenné válik. E lrontott check.ürlapok, 
számlatulajdonos ezég bélyegé vei vagy név* T 
vei ellátva, a számlatulajonos érdekében, ? 
banknak visszaszolgáltat-ndók.

13. Ha a számlatulajdonos többről 
rendelkezik, mint a mennyit követelése kitesz 
akkor a bank nem csak a  kifizetést megt* 
gadja, hanem egyszersmind fentartja magi 
nak, hogy a vele való összeköttetést azon 
nal teljesen megszakítsa. Ha egész követe 
léséről rendelkezik, ezzel azon szándékát 
nyilvánítja hogy számláját lezáratni kivánja. 
A számla lezárása alkalmával az utolsó le
szedéssel egyidejűleg az összes használata 
nul maradt check-ürlapok a számlát vezeti 
bankintézetnek visszaszolgáltatandók.

14. Az ellenkönyvnek a számlatulaj, 
donos minden betéteiénél, valamint beszedés1 
papírok (9. pont) minden benyújtásául vágj 
elvitelénél és nülönben is lehetőleg gyakran 
havonként azonban legalább egyszer, a kö 
vetelési tételek bejegyzése végett hemuta 
tandók. A követelési tételek bejegyzése, va 
lamint a visszaküldött beszedési pspirok 
leírása a banktisztviselői á lta l eszközöltetik 
A tartozási tételekre vezetni és az összeg< 
léseket teljesíteni maga a számlatulujdonot 
tartozik.

A giro számlák minden év juniu» 30-ái 
és deczember 31-én lezáratván, az egyenlő 
új számlára á tv itetik; a számlatnlajdoM 
azonban követelésénék~§S8*£ge felől az i  
leti órák a la tt mindent orfeKííagÓiiflit 
nyer.

A teljes egybehangzás bíitositása col
jából azonfelül az Osztrák-manyar bank 
fentartja  magának, hogy a számlatulajdo
nosokkal készpénz követelésük állást időről 
időre oly kéréssel levélileg közölhesse, hogy 
annak helyességét postafordulatával elis* 
merjék.

Harmadik személyeknek a giro-szám- 
Iák állásáról semminemű felvilágositás

-

datik (a bank alapszabályainak 48. éa 
98. czikke).

15. A bank számtulajdonosai rézére a 
giro forgalomból eredő minden fizetést, átutal- - 
ványozást, elszámolást és beszedést — a 9. 
pont C. b,) c), d), és e) a la tt megjelölt ese
tek kivételével ingyen teljesít.

A giro forgalomból eredő kövdtelése- 
két a bbnk nem kamatoztatja.

16 Az Osztrák magyar bank elvárja, 
hogy a számlatulajdonosok a nekik a fenteb
biek szerint nyújtott jogosítványokat rende
sen igénybe veendik, a giro-intézménjt 
azonban csakis saját magok vagy más 
számlatulajdonosok, nem pedig harmadik 
személyek számára haszuálandják és a tel- l 

jesitett fáradozásnak megfelelő összeget 
nála használatlanul fognak meghagyni. A 
bank fentartja magának azon jogot, hogy 
a giro forgalmi üzleti összeköttetést Írásbeli j 
értesítés utján azonnal megszakíthassa, ha 
a  számlatulajdonosok ezen várakozásnak 
meg nem felelnek, avagy ha a bank egyéb 
okokból & megszakítást helyén valónak látja.

Az osztrák-magyar bank giro-forgal- 
mára vonatkozó határozmányok.

(Folyt, és vége )

Készpénzben teljesitendőleszedések (Ab 
hebungen) fehér checkek utján eszközöltetnek, 
melyek meghatározott személyre vagy ezégre 
szólnak, és ezen toldalékkal „vagy a be
mutatónak kifizeti a nélkül, hogy a személy 
azonosságát vagy a forgatmány, esetleg a 
nctáni nyugtatvány valódiságát megvizsgálná 
és azért szavatosságot vállalna. A checkek 
nyugtázása nem szükséges.

Ha a check nem készpénzben fizetendő, 
hanem csupán a bankkal vagy egy szám- 
lattulajdonossal való elszámolásra haszná
landó, akkor kereztezendő, t. i. az előlapon 
a szövegen á t harántul ir t vagy nyomatott 
következő jegyzettel látandó el Csupán el
számolásra*. Ez esetben a banknak nem 
szabad az összeget készpénzben kifizetni 

A  bemutatóra szóló fehér checkek 
vissza nem vonhatók.

Ugyanazon vagy más bankhelyen ve- 
zetett számlákra való átutalásukra vörös 
check-urlapok használandók. Ezeknek névre 
(nem rendeletre) kell szólalok és sem nem 
engedményezhetők, sem nem forgathatók.
, Átutalás visszavonása eseté-
ben 60 krajezárnyi illeték fizetendő. H a az 
é t o , . — i- jóváírása már megtörtént, a 

tekintetbe nem vehető.
átutalásnak
visszavonás többé

A fentebbi határozmányok 14 nappal 
a bankintézetek illető helyiségeiben falra
gasz utján történt előzetes kihirdetés után 
bármikor megváltoztathatók.

Különfélék.
-  Megy ei közgyűlés. Baranyavármegy- 

köztörvényhatósága január hó 9-én délelőtt 
10 órakor, Pécsett a megyei gyűlési terem 
ben évnegyedes rendes közgyűlést tart 
Tárgysorozat. I. Évnegyedes jelentések é 
kormányrendeletek. 1. Alispán évnegvede- 
jelentése. 2. Közigazgatási bizottságnak ö 
tag kilépése folytán 1888. 1889-ik évekr 
leendő kiegészítése. 3. Igazoló választmány 
nak 1888 ik évre leendő megalakítása. E 
Jegyzői vizsgaválasztmány két tagjána 
1888., 1889. és 1890-ik évekre leendő meg 
választása. 6. Belügyministerium rendelet 
a  házi- és ragadozó állatok által előidézhet 
veszélyek ellen alkalmazandó szabályrer 
delet jóváhagyása tárgyában. 7. Földmivi 
lés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium rei 
delete a járási állatorvosok rendszeresítés 
irán t te tt  felterjesztés tárgyában. 8. Belügj- 
ministerium rendelete Baranyavár, Bengei' 
Monostor községek álta l a főherczeg bellj" 
urodalomtól 1877., 1878. és 1879 ik éveki 
követel hátralékos községi pótadóra nézv 
érdekeltek álta l kötött egyezségnek törvén) 
hatósági jóváhagyása tárgyában. 9. Beliig) 
ministerium rendelete a korcsmái záróráké 
alkotott szabályrendelet módosítása tárgyi 
bán. II . Állandó választmány jelentése 
10- A  pécsváradi járásbeli közegészség 
körök beosztása tárgyában. 11. Kácsfalu é 
és Bolmány községek között levő megye 
útvonal kiépítése tárgyában. 12. A  mohács 
somberek-bozsok-vémendi u t kiépítése tál 
gyában. 13. Az 1888. évi közmunka é- 
váltság  felhasználása tárgyában. 14. * 
megyei betegápolási alap 1888. évi kivetési 
kulcsának m egállapítása tárgyában. 16.A 
közmunka-szabályrendelet tárgyában. 16. A 
marhahajtó utak tárgyában. 17. E ltér Fe
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rencz volt bozsoki tanitó özvegyének nyug 
dij iránt beadott kérelme tárgyában. 18. 
Özv. Miklósi, szül. Deutsch Mogdolna volt 
ó falui tanitóné nyugdija megállapitása tá r
gyában. 19. Özv. Wagner Ferenczné, volt 
német-palkonyai tanitóné nyugdija megálla- 
pitása tárgyában. 20. Özv. Hübner Péterné, 
volt szaban tanitóné nyugdija megállapitása 
tárgyában. 21. A volt sombereki, most m. 
gyampénztárban Fischler József és Orsolya 
adósok után fedezetlen maradt követelésnek 
a m. gyámügyi tartalékalapból leendő meg
térítése tárgyában. 22. A m. gyámhatóság
nak Hopp Jakab elleni perében felmerült 
bélyegköltségeknek a m. gyámügyi tartalék- 
alapból leendő megtérítése tárgyában. 23. 
A volt dárdai, most m. gyámpénztárban 
Szabó Andrásné után fedezetlen maradt 
követelésnek a m. gyámügyi tartalékalapból 
leendő megtérítése tárgyában. 24. A volt 
bg.-szőllösi, most m. gyámpénztárban Adametz 
József és Katalin után fedezetlen maradt 
követeléánek a m. gyámügyi tartalékalapból 
leendő megtérítése tárgyában. 25. Kémes, 
Kórós, Raád, Feked, Véménd, Bodolya, 
Kisfalud 1886. évi, Szaporcza, lésen  ta, 
Berkesd, Ellend, Pereked, Szilágy lfc86. és 
1886. évi, Feked, Véménd, Bodolya, Kis
falud 1885. évi, Feked, Bodolya, Kisfalud 
1884. évi szegénypénztári számadásai tá r I 
gyában. Németi, Misleny, Kis Kozár, Lothárd, 
Egerágb, Birján, Herend, Személy, K* Szőllős, 
Cserkút, Pelíérd, Bodolya, Komló, Pölöske, 
Mekényes, Mavócz, R.-Kozár, Szárász, Godisa, 
Szatina, Bisztricze, Kaán, F.-Mindszent, 
Szágy, Tormás, K.-Szekcső, Cs.-Tőttös, 
Bakoeza, Tófő, Bikái, Kátoly, Ó Falu, 
Zsibrik, Hidasd, Pereked, Ellend, Szilágy, 
Berkesd, P.-Lak, Faz.-Boda, Szebény, Sós 
vertike, Korpád, Oszró, Nagy Csány, Bakonya, 
Pázdány, Rugásd, Bükkösd, Helesta, Kerase, 
Ibafa, Gerde, Megyefa, Velény, Kis Csány, 
Bagota. Zók, Dinnyeberki, Csebény, Cse^di, 
Boda, Gyürütü, Hertelend, Varjas, Piskó, 
Zaláta, Dárda, Kis-Dárda, Laskafalu, Bo
dolya, Iván-Dárda, Kisfalud, Karanc->, Keö, 
Vörösmart, Hg. Márok, Darázs, Illocska, 
Lapánesa, Német-Márok, M. Bóly, Hg. Szol 
lős, Czun, Siklós, Kémes, Kórós, Raád, 
Szaporcza, Tésenía, Petárda, Kássád, Bere- 
mend, Torjáncz, Túrony, Márta, Tapolcza, 
Liptóíl 1886. évi, Feked, Véménd. Hg. Szöl- 
lős, Tapolcza 1885. évi és Czun 1887. május 
ló  ig terjedő számadásai tárgyában. HL 
Küldöttségi jelentések. 26. Számon kérő szék 
jegyzőkönyvének felolvasása. IV. Tiszti 
jelentések. 27. Alispán jelentése Roraonya 
községnek a catasteri felvétel és újabban 
kirótt adóemelés ellen beadott panasza tár 
gyában. 28. Ugyanannak Jelentése a Dorner 
Gyula segédkönyvvivő részére 790/kgy. 1887. 
sz. a. megszavazott segély-dij tárgyában.
29. Baranyavár já iási főszolgabíró jelentése 
Dárda község és a hg. Schaumburg-Lippe 
uradalom közt kötett szerződés tárgyában.
30. Siklósi járási főszolgabíró jelentése 
Szaporcza község ingatlan vétele tárgyában.
31. Siklósi járási fősiolgabiró jelentése 
Szerdahely községnek a községi bába fize
tése tárgyában hozott szabályrendelet jóvá
hagyása tárgyában. 32. Siklósi járási főszol
gabíró jelentése Nagyfalu és Tapolcza közsé- 
gaknek a bába fizetését megállapító 
községi határozat jóváhagyása tárgyában.
V. Törvényhatóságok levelezései. 33. Nógrád 
vármegye á tira ta  a vásárok túlságos számá
nak korlátozása irán t készítendő törvényja
vaslat tárgyában te tt felterjesztésének pár
tolása végett. 34. Beregvármegye megkereső 
levele a tisztviselői nyugdíjalap javára ren- 
eezendő állami sorsjáték irán t a Belügymi
nisztériumhoz intézett felterjesztése tárgyá- 
aan. 35. Békés vármeyye megkereső levele 
a kisdedóvodák felállítása iránt a belügy
minisztériumhoz intézett tárgyában. 36. 
Tgocsa vármegye megkereső levele a tiszt 
viselői nyugdíj alap javára rendezendő sors 
játék engedélyezése irán t a belügyminiszté
riumhoz intézett felterjesztése tárgyában.
VI. Folyamodványok. 37. A nyitravölgyi 
gazdasági egyesüsetnek megkeresése a gőz 
cséplő szabályozására indítványozott sza
bályrendeleti javaslat tárgyában. K elt Pécsett, 
1888-ik évi január hó 1-én. Jeszenszky 
Ferencz, alispán.

—  f  Sennyey Pál báró, országbíró, ked
den este jobb létre szenderült Budapesten. 
Sennyey nevesetes szerepet v itt a magyar 
közéletben, bár soha, egy pillanatra sem 
volt népszerű, mert eszméi, politikai hitelvei 
úgy általánosságban, mint Magyarország 
közjogi helyzetére vonatkozólag: homlok- 
egyenest ellentétben állottak a magyar nem
zet demokratikus törekvéseivel, szabadságért 
és függetlenségért folytatott nemes küzdel
mével.

—  t  Weber Ferencz. Városunk jeles szü
lőtte, a hírneves festő művész meghalt. 
Münchenből Írják : Veber Ferencz festőmű
vész 1887. deczember 28-án elhunyt Műn 
chenben 58 éves korában. Családot nem ha
gyott hátra, a  gyászjelentést is Litzenma- 
yer és W agner Sándor adták ki, kiknek az 
elhunyt kebelbarátja volt. A müncheni mű
vészkörökben mindenki ismerte a jólelkü, 
kedélyes, szerény öreg urat, k it a szerencse 
nem vett szárnyaira, mert nem kereste, de 
szerényen dolgozott, művészetének és szerető 
baráti körének élvén. Weber 1830-ban szü
letett Pécsett, hol a ty ja  kereskedő volt. 
Kora ifjúságában vágyat érzett a művészet 
iránt, de apja óhajához képest a kereskedői 
pályára lépett, s csak aty ja halála után 
30 éves korában valósíthatta meg ifjúkori 
álmát, s Budapestre menve csakhamar feltűnt 
s Piloty tanítványa lett, ki igen megkedvelte 
a derék magyar festőt. Ebben az időben sok 
jeles tanítványa volt Pilotynak, többek közt 
W agner, Benczúr stb. Szent képekkel s tör
ténelmi képekkel foglalkozott a  legnagyobb 
előszeretettel. — Festménye „Zrínyi neje, 
a mint Szigetvár védelménél felrobbantja a 
lőporos hordókat", a 60«as években nagy 
feltűnést keltett s országszerte ismert és 
kedvelt festmény volt. Négy évvel ezelőtt 
a képzőművészeti társu la t kiállításán „Mater 
Dolodosa" ezimü festményével elnyerte az

! egyházi festészet emelésére alapított művészi 
dijat, Szentháromság vázlatával pedig meg
bízatást nyert a kormánytól a temesvári 
templom számára oltárkép festésére. Éveket 
töltött annak tanulmányt zásával, hogy e 
nagyságú oltárkép stylszerü legyen, s e 
mellett teljesen a mai művészi színvonalon 
álljon. Ez oltárkép egyike le tt volna a lég 
szebb oltárképeknek nazánkban. Oly szere
tettel, annyi tanulmánynyal dolgozott e 
müvén, de a halál nem engedte, hogy e ké
pét, melyre büszkeséggel tekintett, befejez
hesse. Külföldön élt, de azért mindig szere
tettel gondolt hazájára s örömmel tette 
volna á t műtermét hazájába onnan, hol pe
dig mindenki szerette s becsülte. Tevékeny 
tagja volt a müncheri „Kunstvéréin" s 
„ Kunstgenossenschaf“-nak. Szerette a fiatal
ságot s mindig legnagyobb készséggel szol
gált jó tanácsosai és támogatással. Honfitár
sai Münchenbe jőve el nem mulasztották 
meglátogatni a jó Wéber bácsit. Temetése 
decz. 30 án volt a müncheni északi temető 
kápolnájából. Temetését művészbarátai Wag
ner és Litzenmayer rendezték. Ott voltak 
régi kollegái, legnagyobb részt akad. taná 
rok, Heckl, Detregger, Hesterich, Müller, 
Seetz, Böhm Pál, Peske, Baditz, stb. A sír
nál Wagner Sándor mondott meghatottság
tól reszkető hangon búcsúztatót s a barátok 
nevében szép babérkoszorút te tt a koporsóra. 
A müncheni művészek egylete testületileg 
vett részt s szintén koszorút te tt a kopor
sóra. A  müncheni művészek egylete adott 
nyughelyét a jeles magyar festőnek kinek 
elhunytával egygyel kevesebb azok száma, 
kik külföldön a megyar névnek csak becsü. 
letet szereztek. Nyugodjék békében az ide 
gén földben!

— A „Pécsi Dalkoszoru" mint a múlt 
évben, úgy most is a „Hattyú" termeiben 
rendezte Szilveszter-estélyét, hova a közön
ség seregesen tódult, mely a vigadó termeit 
zsúfolásig megtöltötte, még pedig a szép 
fejlődésnek indult testület iránt fölcsigázott 
igényekkel. A  zajos tetszés nyilatkozatokból 
és tolytonos&n derült kedély haugulatból 
ítélve a  Dalkoszoru meg is felelt derekasan 
a hozzáfűzött várakozásnak. A kardalok 
szabatos meglepő hang színezésű előadása, 
a fegyelmezetten összevágó hanghordozás, 
mindmegaunyi előnyös bizonyítékai Borsy 
karmester szakértelmével párosult tanítási 
módszerének épp úgy mint a tagok kitartó 
buzgalmának. A humorisztikumot illetőleg 
kiváló tehetségekkel találkoztunk. A 12 da
rabból álló műsor bevégzése után a mellék 
teremben tánezra kerekedett az ifjúság s 
ritka jó kedvvel já rta  később a nagy te 
rémben reggel kivilágos kivirradtig Jónás 
buzgó s gyűjtő zenéje mellett. Szóval a 
kis Dalkoszoru, mely pártolásra magát ki
vált az utóbbi időben érdemessé tette, ismét 
ugyancsak megemberelte magát. De ugyan
ezt nem mondhatjuk Zádria vendéglősről, 
ki az ételeket méregdrágán szolgáltatta, az 
asztali borát pedig senki sem tudta inni. 
melyet nem kár lett volna szakértői vegy- 
bontás alá vetni, megtudandó, vájjon minő 
keverékü zagyvalék szolgáltatott föl a kö1 
zöuség egészsége rovására.

A „Pécsi Dalárda" Silveszter-estélyén 
a sörcsarnokban szép számú közönség vett 
részt. A kardalok szépen és összevágóan 
adattak elő, mely körül Langer Viktor kar
mester dicsérendő tevékenységet fejtett ki. 
Hasonlóan a magánjelenetek élénk tetszésben 
részesültek s csak az volt kár, mit a Da
lárdától nem szoktunk meg, hogy több da
rabot a műsorból mellőztek. H át ez . kinek 
érdeméül tutandó be? Egyéb iránt az ott 
jelenvoltak megelégedhettek az előadással, 
valamint a Dalárda is hálás közönségével. 
Ejfélután igen jellemzöleg a sörcsarnokban 
már minden csendes volt.

— Silveszter estélyt ta rto tt a „Radau" 
club is, mely nem tudjuk minő szabályok 
szerint ta rtja  fönn magát. Annyi bizonyos, 
hogy a Zsolnay gyár művészeinek erősen 
germanizáló elemeiből állanak a tagok. 
Egy czélról van tudomásunk biztosan s ez 
az ivás. Meg is felelnek ennek gyakran, igy 
az év utolsó napján is Dollingernél csaptak 
dáridót a „Schulverein" nagyobb dicsőségére, 
melynek hogy szolgálatában állanak bizo
nyítják germanizáló törekvéseik is. S ic !

— Beosztás a pécsi kír. törvényszéknél
az 1888-ik évre. I. Polgári tanács. Elnök : 
Savéi Kálmán, kir, törvszéki elnök; — aka
dályoztatása esetében Szikszay János, eset
leg Kissfaludy Imre törvszéki bírók. Előa
dók : 1. Kisstaludv Imre bíró ; fogalmazóul 
mellé beosztva Porges Miksa aljegyző. 2. 
Pilch Antal biró ; mellé beosztva Jobszt Béla 
aljegyző. 3. Kaufmann Nándor biró, váltó- 
és kereskedelmi ügyek rendszerinti előadója; 
mellé beosztva Kis Géza jegyző. 4. Szondy 
Mátyás biró; mellé beosztva: Vargha Jenő 
jegyző. — A tanács jegyzői teendőket Kis 
Géza, Vargha Jenő jegyzők, Porges Miksa 
és Jobszt Béla aljegyzők felváltva teljesitik. 
Polgári ülések tartatnak  rendszerint minden 
héten kedden és csütörtökön; váltó és ke
reskedelmi ügyek a már említett napokon 
kivül elöadatnak még szombaton is. II. Bün
tető  tanács. Elnök : Sávéi Kálmán kir. tör
vényszéki elnök, akadályoztatása esetében 
Szikszay János törvszéki biró. Előadók : 1. 
Dömötör Zzigmond és Angyal Pál bírák. 
Jegyzők : Gálovics A rt húr jegvző és Bródy 
A ttila  joggyakornok. Büntető ülések tartat- 
nah rendszerint hetenként hétfőn, szerdán, 
pénteken és szombaton. III. Telekkönyvi 
osztályhoz beosztva : Lukrics István, Bogyay 
Oongrátz, Váry Gyula. Törvényszéki vizs
gáló biró Cziglányi Béla biró, sajtóügy! 
vizsgáló biró s felebbviteli ügyek előadója, — 
mellé jegyzőkönyvvezető : Jozgits Béla jog 
gyakornoK. P ertá rnok : Perczel Ferencz al
jegyző.

— Álarczos bál. A pécsi jótékony nő
egylet saját pénztára javára f. é. január 
9 én a „Hattyú" teremben a  katonai zene
kar közreműködése mellett „ á l a r c z o s  
b á l t "  rendez. ízletes j ó  ételek- és italok
ról gondoskodva van. Belépti dy személyen-

kint 1 frt, páholy 6 frt. Jegyek előre vált
hatók V a l e n t i n  Ottó könyv éz zenemű 
kereskedésében és este a pénztárnál. Kezdete 
esti 9 órakor.

— Weber festményei Pécsett. Városunk 
elhunyt jeles fiának nem egy szép festménye 
van városunkban. Az a nagyobb szabású s 
remek kivitelű szentkép, mely a fájdalmas 
szüzanyát ábrázolja, a mint a golgotháról 
visszatér, ez a gyönyörű szentkep a budai 
küsvárosi sirkertben lévő kápolnában öziz- 
tetik. 1886-ban, midőn az országos dalár 
ünnepély városunkban megtartatott, az ez 
alkalommal rendezett műkiállitás egyik leg
értékesebb. legtöbb műbecscsel biró tárgyát 
képezte. Özv. Höltzelné birtokában is van 
egy sikerült képe Wébernek ; ez egy genere 
kép középkori németalföldi katonát ábrázol. 
Aronffy József városi pénztárnok, ki a bol
dogult művésznek meghitt barátja volt, 
szintén bír tulajdonában egynéhány alkotá t 
a jeles művésztől.

— Vadludak. Az erős hidegség s a nagy 
havazás hozzánk űzte a vadludakat, melyek 
csak rendkívül nagy hidegekben szokták 
vetéseinker fölkeresni. Egy két csapat min
den tólen keresztül vonult határainkon ; de 
oly óriási csapatokban, oly rengeteg soka
ságban még talán soha sem lepték el veté
seinket, mint az idén. A sport kedvelői nem 
is késtek el puskalövéssel togadni a jövevé
nyeket. A piaoz el volt árasztva vadludak 
kai, uton-utfélen hordozták s kinálták vé 
tel re a lőtt s csapdában fogott eleven vad
ludakat.

—  A pécsi kereskedelmi és iparkamarától
nyert értesülés szerint „F. W. Grosse Spahn 
Fabrik Delitzsch (Deutschland)“ nagyobb 
mennyiségű magyaró fára állandó vevőül 
ajálkozik. A magyarófának lehetőleg ág
mentesnek, 1 méter hosszúnak és 5 cmt. á t
mérőjűnek kell lenni. Ajánlatok fentnevezett 
gyároshoz intézendök.

— „Az ibolya." Most és ibolya! Min
denesetre meglepő. Csikorgó hideg, nagy 
hó van mindenfelé és íme megjelen az ibo 
lya. A csinos virágszál Hoffer Károly kert 
jéből való — p o l k a m a z u r k a .  A tehet
séges szerző, ki egyre másra adja ki sike
rültnél sikerültebb zene-szerzeményeit, a 
napokban bocsátotta ki lagujabb termékét 
„Ibolya" czim ala tt s tiszteletének jeléül 
fölajánlotta Kardos Kálmán főispánnak. A 
csinos polka mazurka zongorára alkalmazva 
megszerezhető szerzőnél és minden zenemű 
kereskedésben, j r a  70 kr.

— Fölolvasás. Dr. Nemes Vilmos ügy
véd holnap vasái nap délután a kereskedelmi 
ifjak önképző és betegsegélyező egyletének 
helyiségében fölolvasást ta r t ,,A n i h i 1 i z 
m u s“-ról. a  fölolvasás érdekesnek Ígérkezik. 
Dr. Nemes Vilmos, ki egy időben lapunkban 
is dolgozgatott, ügyesen forgatja a to llat s 
mint ilyen „pennás ember" kétségkívül meg
érdemli a közönség figyelmét. A fölolvasást 
ajánljuk olvasóink ngycLjóbe.

— Xill. Leó pápa jug leuma Pécsett 
Szombaton este 6 órakor at. < oszes templo
mok harangjai megszólaltak s egy órauus^zal 
zúgva hirdették X III. Leó pápa 50 éves 
áldozárságának jelentőséggel teljes ünnepét. 
Másnap — újév napján — reggel 9 órakor 
a Lyceum-templomba hálaadó .istentisztelet 
volt, melyen Dulánszky püspök pootifikált 
fényes segédlet mellett. A misén ott volt a 
főispán, a polgármester, -az összes állami 
és városi hivatalok és intézetek fejei s a 
tisztikar. A többi plébánia templomokban 
szintén mondattak misék a pápáért.

— Halálozások. Vérfy Illés jószágbérlö 
deczember hó 31-én, életének, 45-ik évében, 
elhunyt Baranya-THpolczán. — S z e g h ő 
G e l l é r t n é  született Vaniss Lujza, f. é. 
január hó 3 án jobb létre szenderült életé 
nek 39 ik évében Hatvanon. Béke hamvaikra !

— Trefort vallás és közoktatásügyi mi- 
nisrter fölhívást bocsátott ki valamennyi 
törvényhatósághoz, hogy az illetmények 
pontos kiszolgáltatására a leggondosabban 
ügyeljen fel, valamint arra is, hogy e czélra 
a rendelkezésre álló legbiztosabb jövedelmi 
forrás használtassék föl s az iskola minden 
egyéb szükséglete csak akkor e.égitessék 
ki, ha a tanítók jogos igényeinek már ele
get tettek. „Tekintve azt, — írja a minisz 
tér — hogy a néptanítók fontos hivatásuk
hoz képest általán véve úgyis mostohán 
vannak díjazva és megélhetésük szempontjá 
ból javadalmaik pontos és kellő időben való 
kiszolgáltatására vannak u ta lva ; tekintettel 
arra, hogy javadalmaik elkésett kiszolgál 
tatása esetén anyagi romlásukhoz vezető és 
állásuk tekintélyét aláásó kölcsönkérésre 
vannak u ta lv a : tekintettel végre arra, hogy 
az anyagi zavarokkal küzdő tanitó nem ké-

es föladatának higgadt teljesítésére, minek
övetkeztében az iskola és a közművelődés 

k á rt és hátramaradást szenved: e tárgyban 
teljes bizalommal fordulok a közönséghez."

— Kimutatás. A nőegylet kiadásai 1887. 
karácsonyfa felszerelésére : 2 városi rendőr
nek 1 frt, 72 szegénynek fapénz á 150 
108 frt, 246 kilo lisztért 34 frt 44 kr. 2 t0  
drb kenyérért 43 frt 15 k r , 17 vég par- 
ketért 132 frt 32 kr. 16‘/i tzt. ezipőért 
103 frt 15 kr. 15 tzt. harisnyáért 47 frt 
88 kr. pósta bélyegért 2 frt összesen : 471 
frt 94 kr. Adományoztak: 2 vég és 25 
méter parkét, 18 nőiinget, 6 p. czipőt, 18 
p. harisnyát, 18 drb meleg kendőt, 1 
capuchon, 26 p. kesztyűt, 12 zsák burgonyát, 
l l/i öl és 3 koési tüzelőfát, 2 láda edényt, 
50 mét. mázsa briquets. 10 mét. mázsa 
coaks és 310 frt 50 ar. A pénztárból hozzá 
adatott 161 frt 44 kr. össznsen: 471 frt 
94 kr. Felosztatott 210 szegény közt. Ked 
vés kötelességemnek tartom az egyleti 
választmány és szegények nevében forró 
köszönetét mondani a m. t. nagylelkű ada
kozóknak — midőn ezzel a kiosztás eszköz
lése feletti kimutatást nyilvánosságra hozni 
van szerencsém. Pécsett, 1887. deczember 
27-én. M agyarly Róza m. p. alelnök.

— A baranya mágocsi ipartestület. Ka
rácsony másodnapján az ipartestület érte
kezletet ta rto tt, melyben több ügyet inté- 1

zett el. Ez alkalommal az iparhatósági el
nök Schwartz Mátyás azt indítványozta, 
hogy az iparos tanonezok ne csak a vasár
napi ismétlő-iskolába járjanak, hanem azon 
kivül helenkint legalább egyszer még nyer
jenek egy külön tanítótól oktatást; ezen 
indítványt az egész testület a legnagyobb 
készséggel magáévá tette, kivéve egy tagot, 
a ki ellenezte ezen indítvány elfogadását, 
azt felesleges és haszontalannak nyílvánít
ván — hiszen mikor ő volt inas, akkor sem 
kellett iskolába já rn i! Az igaz, de elég 
fájdalom, hogy nagyon sok iparos van, a ki 
a nevét sem tudja leim ’. Ezen K. Gy. urnák 
ellenzése általános visszatetszést okozott, 
mert az illető az elsőbb iparosok közé so
rolja magát. Az iparhatósági testület erejé
hez mérten mindent elfog követni, hogy a 
tanonezok minél kellőbb elméleti oktatásban 
részesüljenek, mert ők maguk belátják, hogy 
nem csak ügyességgel, hanem kellő művelt
séggel és kellő elméleti képzettséggel is kell 
manap egy iparosnak bírnia. — Ez előtti 
években már volt az iparos tanonezok ré 
szére ismétlő-iskola, mely állami segélyben 
is részesült, de most az állam-segély meg
szűnt, ennélfogva jelen évben a tanonezok 
nem is nyertek külön oktatást, de most ja 
nuár hóban ismét fognak részesülni oktatás
ban. Valóban szebben és áldást hozóbban 
az iparos-testület nem ünnepelhette volna 
meg a karácsonyt, mint ezen hatásozatával.

— Iskolaügy. A b.-mágocsi iskolaszék 
decz. 28-án ta rto tt gyűlésében lettek a hir
detett tanítói állomások betöltve. Pályázott 
15 tanító és 11 tanítónő. A tanítói állomás 
betöltésére a  többség abban állapodott meg, 
hogy a kinek legjobb oklevele van, az 
nyerje el az állomást; ennélfogva Schvetz 
Vilmos nyerte azt el, mint a kinek legjobb 
volt az oklevele. - - A tanítónői állomás 
betöltésénél már eltértek eme megállapodás
tól, ott nem a legjobb oklevél, hanem a 
legjobb beajánlás volt a mérvadó. Hetényi 
Jú lia  választatott meg. Az illetők január 
elején kezdték meg működésűket.

Kimutatás.
Azon t. ez. adakozók névjegyzéke, kik 

a Pécs városi Rudolphinum árva gyermekek 
karácsony fájára következőket ajándékozták, 
u. m. készpénzben:

Tek. Dr. Erreth krh. igazgató 10 frt, 
Zsinkó István kanonok 5 írt, Girk Alajos 
kan. 5 frt, Troli Ferencz kan. 5 frt, Laub- 
heimer kan. 5 frt, Lechner kan. 5 frt, Szeif 
ricz István kan. 5 frt, Weidinger Ferencz 
6 frt, N. N. 5 frt, N. N. 5 frt, Erreth Teréz 
6 frt, Szauter Gusztávné 5 frt, Dr. Kohá- 
rits  Károly 5 frt, Zirczi társház 5 frt, özv. 
Pézl 10 frt, Dobszay kanonok 3 frt, Mendlik 
apátpl. 5 frt, Cseh Anna 5 frt, Pintér 5 frt, 
Dr. S xhwartz Frigyes 3 frt, Piacsek Károly
4 frt, Mestrits Imre 2 frt 50 kr., Majtényi
M. 2 frt, Dr. Paachitzky 2 frt, Kápolnai 
Pauer neje 2 frt, Hinka Lászlóné 2 frt, 
Bedő Anna 2 frt, Dr. Szeredy József 2 frt, 
Kölbling Luei*» 9 frt.. Gondos Mária 1 frt, 
Rath Teréz 1 frt, N. N. 1 irt, N N. 1 frt, 
Weszelszky Ferencz 1 frt, K. C. i  fit. 
Fekete Mihályné 1 frt, Jankovits Sándor 
1 frt, Jankovits 1 frt, Kovátsits Mariska 
1 frt, Scholcz és fia 1 frt, Szakváry Emil 
1 frt, Zuly 1 Irt, Gebhardt nővérek 1 frt,
N. N. 50 kr., Engeszer Miklós 50 kr., N. N. 
50 kr., N. N. 50 kr., Stadlinger Sylveszter 
50 kr., Haksch Károly 50 kr., Schönbach 
50 kr., Dr. Tóth 2 frt, Lukrics, törv. ülnök
5 frt, Marko János 1 frt, Hollósi Piroska, 
Gyimothy Gyula, Stadlinger Szylveszter 
50—60 kr., Böhm Nándor, W eber F., Ti- 
gelmann Alajos, Stangl E., Blauhorn Mihály 
fivérek, Pfeffermann, Obetko, Muldini, Burg- 
bardt, Marton Sándor, Rihmer József, Alt 
és Böhm, Pollak Ilona, Nick Károly, Pauncz 
Jakab, Frankfurter A., Spitzer L., Berecz 
Károly, Dampf József, Burghart János, 
Hergert, Kreiner és Krausz, Reeh Vilmosné, 
Böhm Emanuel, Feszti Károly, Pacher Ede, 
Engel Lajos, Weidinger utóda, Spitzer Sán 
dór, Koszi János, Láng H , Eizer János, 
Hertelendy Ignacz, özv. Caflisch Kristófné, 
özv. W urster Edéné, H artl Ferencz, Bach- 
mayer Krisztián, Nagyné, Zsivánovits Ká
roly, Dobszay Antal, Kummer András, 
10—10 kr., Beck testvérek 11 drb kalap, 
Krause Ignácz 12 darab schal, 36 darab 
zsepkendő, Koth Ármin 35 drb zsepkendö, 
Dulánszky nagys. 1 drb nadrág szövet, 
Krausz Simon 1 vég parkét, özv. Bézlné 
12 pár harisnya, Kaufmann Lajos 2 kendő, 
Petrovits kistsszony 3 drb baba és ruha, 
Werner féle növendékek 25 drb narancs, 13 
képeskönyv és ezukorkák, ifj. Rézbányái 
János különféléhet, Sziebert ügyv. iró-eszkö- 
zök és kapezák, Brunner Mihály 100 pár 
tormás-virsli, Edhoffer 2 heveng szőlő, En- 
gelmann 6 drb főkötő és kötény, Szupor 
kisasszony 6 pár kapeza, Hipán 4 pár czipő 
és ezukorkák, Hajdú György, 26 drb. kalap.

A legjobb szer
ty ú k sz em

és minden bSrketnényedés ellen a Meissner gyógyszerész - 
féle (központi szétküldési raktár Pécsett) híres és 

sikeresnek bizonyult

mely 3  nap alatt mindenféle tyúkszemet fájdalom nél
kül gyökerestül, szemölcsöt 2  nap alatt, börkeményedést 
egy éjelen át eltávolít. E tapasz orvosi utasítás után 
készülvén, nem tartalmaz semmi ártalmas anyagokat 
20 000 elismerő nyilatkozat 1887. januártól október hóig. 
Valódi minőségben majd minden bel- és külföld i gyógy
szertárban, nagyban, nevezetesebb drogueria kereskedé
sekben kapható. Ára dobozonkint 3 0  kr. és 3. frt, 
postán 3.55 krral több és az összeg előlegen beküldésé

nél a tapasz frauco küldetik meg.

Kapható : Pécsett: Sipöcz Isi., Zsiga L. és az irgalmasok 
gyógyszertáraiban Mohácson: Szendrey Jenő. Siklós: 

Rónay Ede. Szigetvár: Salamon gyógyszertáraiban.

Budapesti H írlap: Hogy a magyar sajtó az utóbbi 
évek alatt hova fejlődött, annak legszembeszököbb bi
zonyítéka a „Budapesti Hírlap", Magyarország legelter
jedtebb, legkedveltebb újsága, a  mely naponkint immár 
annyi példányban jelenik meg, amennyit eddig nem 
mutatott föl nálunk egyetlen egy magyar lap sem ; jele 
ea a müveit magyar közönség oly mérvű bizalmának, a

minővel sajtónknak még egy orgánuma sem dicsekedett 
▲ „Budapesti Hírlap1* programmját: magyar szellemben 
működni a magyarságért, fényesen igazolta az olvasókö
zönség, párt különbség nélkül. A lap vezércaikkei min
dig a közvéleményt fejezik ki függetlenül és nyiltan: 
tárcza- és szépirodalmi rovatai becses és érdekes olvas
mányok egész tömegét adják : a napi eseményekről pedig 
úgy a szerkesztőség belső tagjai mint külső dolgozótár
sak munkája által oly gyors, hű és kimentő értesíté
sekkel szolgál, mint Magyarországon egyetlen más lap 
sem. Dgy a haza vidékein, mint az egész külföld nag. - 
városaiban saját tudósitói vannak, a kik minden nap 
táviratokban közük a „Budapesti Hirlap“-pal a neve
zetesebb örményeket, E naponkint oly bö és érdekes 
tartalommal megjelenő lap kedves vendége lehet minden 
magyar háznak és szívesen láthatja minden család is, 
mert a szerkesztőségnek gondju van rá, hogy a „Buda
pesti Hírlap** mindiga jó ízlést szolgálja. Még deczember 
hóban kezdi közleni Ohnet György, a kitűnő francain 
iró „Akarat** ezimü legújabb regényét, a melynek ma
gyar fordítása a „Budapesti Hírlap** kizárólagos tulajdonát 
képezi. „Serge Fanine -, „Lise Fleuron** és „A humoros** 
nagynevű szerzőjének e müve, muly eredetiben most 
jelenik meg, méltó a többihez, sőt az eddig ismert ré
szek után egyhangúvá kezd lenni a vélemény, hogy 
Ohnet önmagát múlta felül ez alkotásban. Á január 
l-sejével belépő uj előfizetők a regény kezdetét in g y e n  
kapják. Rendkívüli elterjedése mellett rendkívüli olcsó- 
bága is : negyedévenkint csak 3 frt 60 kr., egy hói a 1 
frt 20 kr. A „Budapesti Hírlap" megérdemli, hogy 
eddigi nagy sikere jobban fokozódjék és maradjon min
dig a magyar közönség kedveacze. Az előfizetések v i
dékről legczélszerübben postautal vány nyal eszközölhetők 
következő czim alatt: A „Budapesti Hírlap*1 kiadóhiva
talának, IV- kerület, kalap-utcza 16. szám.

Irodalom.
Képes folyóirat, » Ysziruapi Újság tünetekben. 

Ezen uj vállal *t huszonbarmadik füzete a következő 
tartalommal jelent meg : Utazás ismeretlen állomás felé. 
Fejedelmek összejövetele Kopenhágaban. A német trón
örökös. Dr. Mackenzie és San-Remo. A Riviérán. A.-tói. 
Az olasz trónörökös. A franczia elnökválság A jövő 
háborúja és a Mannlicher. Felejteni. Költemény Varsányi 
Gyulától. Osztályrész. Költemény Dura Mátétól. Emlékezet. 
Költemény Baróti Lajostól. Emlékkönyvbe. Költemény 
Baróti Lajostól. Tisza Kálmánná, az országos kisdedóvó 
egyesület elnöke. A kereskedelmi minisztérium ni palotája. 
Verdi „Othello„-ja. A svéd csalogány (Lind Jennv). 
Porosz életképek. Feltámasztott növények, Női munka és 
divat. Rákhely. Baksay Sándortól. A mosás. M-th K-n- 
tól. Tanulmányok- az aszfaltról. V. S.-tól. A londoni köd. 
Leánykérés Keleten, Thúry Józseftől. Rendjel botrány 
Párizsban. Irodalom és művészet Eegyveleg Sakkjáték. 
Rajzok- Taunlmányfó. Fénynyomat Knausz Lajos ere
deti festménye után. (Melléklet.) A czár a czárné és a 
walesi herczegné a czár dolgozó szobájában, Koppenhá
gában. A dán király és királyné a király dolgozó-szo
bájában. Frigyes Vilmos német trónörökös. Viktória 
német trónörökösné. Dr. Morell Mackenzie. A Zirio 
villa San-Remóban, a német trónörökös tartózkodási 
helye. Mentone a franczia Riviérán. Viktor Emraaui-1, 
nápolyi herczeg, olasz trónörökös, A franczia elnök
válság: A franczia nemzetgyűlés Versaillesben. Sady- 
Carnot, a franczia köztársaság uj elnöke. Grévy, a fran
czia köztársaság volt elnöke. Freycinet. Ferry* Tisza 
Kálmánná, Soskovics Ignáez rajza, A kisdedóvó-képzö 
intézet épületének régibb része. A kisdedóvó-képzö inté
zet épületének újabb része Budapesten. A főlépcső a 
kisdenóvó képző intézet épületében. A földmivelés, ipar 
és kereskedelemügyi minisztérium uj palotája. Verdi 
arczképe. Verdi „OttheIló“-ja: A 2-ik felvonás 5-ik je
lenete. Verdi „Othelló “ja : A 3 ik felvonás utolsó előtti 
jeleneto (Othelló rá akar rohanni Desdemonára) A svéd 
csalogány : Lind Jenny, mint hangverseny énekesnő. 
Lind Jenny, mint az ezred leánya- Lind Jenny mint 
Lammermocri Lucia. Lind Jenny, Verdi „Masuadieri1* 
ezimü operájában. Női munkák és divat: Bécsi estélyi 
öltözék. Újabb kalap divatok. A műcsarnokban: Divat
tanulmányok. Sárközségi leány. Fénykép után. A mosás, 
Szobonya Mihály rajza. A rendjel-botránu Párisban: 
Caffarel tábornok. Limousin asszony. D, Andlau tábor- 
A párisi rendjelbotrány tárgyalása. A képes Folyóirat, 
mint a Vasárnapi Újság füzetes kiadása, nyolca nagy 
negygdrétü ívre terjedő félhavi füzetekben jelenik meg 
számos képpel és képmelléklettel. Az egyes füzet ára 
30 k r.; előfizetési ár egéz évre (24 szám) 7 frt 20 kr , 
félévre (12 szám) 3 frt 60 kr.. negyedévre (6 szám)
1 frt CO kr. Előfizetéseket minden könyvkereskedés ut
ján, valamin* közvetlenül is elfogad — úgyszintén mu
tatványpéldányt i«.**«lezö lapon történő megkeresésre 
küld a kiadó tulajdonos F’-anklin-Tánmiat, Budapest, 
egyetem-utcza 4. sz.

Képes Folyóirat, a Vasárnapi U j^7 füzetekben. 
Ezen uj vállalat huszonnegyedik füzete a kór#*' ~o 
tartalommal jelent meg: A drági fóldesasszony. Elbe
szélés P. Szathtaáry Károlytól. Arany János hátrahagyott 
költeményeiből. (Juliska elbnjdosása). Régi karácsonyok. 
V. S.-tól. Hogy készülnek a betlehemek. Karácsony. 
Költemény Szász Károlytól. Karácsony ünnepén. Költe
mény Sántha Károlytól. Kalifornia óriés fái. Utazás 
ismeretlen állomás felé. Az árva. Költemény Dömény 
Józseftől. Párbaj. Jézusból. Költemény Rudnyánszky 
Gyulától (1 képpel). Meszlénvi Gyula, szathmári püspök. 
Orosz életképek Tolstoj gróf után. A nogajka hazájából 
Nagy vizi kerekek Hamah mellett. Szólásmódok és köz
mondások. Egy uj korcsolya. (Az Ezcelsior Halifax ) 
Pirovich Aladártól. Az osztrák-magyar-orosz határszélről. 
Földrajzi ismertetés. Ideális látkép a Jupiter legbelsőbb 
holdjáról Hoitsy Páltól. A párisi opera villamvilágitása. 
Van Zandt kisasszony, a m. kir. operaház vendége. Női 
munka és d ivat: Divattanulmányok. A nagyvilágból. A 
tél koplalói. Irodalom és művészet. Egyveleg Sakkjáték. 
Rajzok. A tél koplalói. (Melléklet.) Régi karácsonyok: 
A római saturnaliák. A zenebona-mester. A Jul-tuskó. 
Karácsonyi képek: Angyaljárás. A Jézuska expresse. 
A városház-téren. Karácsony-est útközben. A Haris
bazárban. A kis öcsike első karácsonyfa. Templomba 
menők karácsony-estéjén az alfóldön Dörre Tivadar 
rajza. Kalifornia óriás fái. Párbaj után. Literáty Ödön. 
Meszlénvi Gyula, szathmári püspök. Fénykép után raj- 
olta Biczó Géea. A nogajka hazájából: Téli kozákvise 
let. Kozák táncz. Asztali áldás. Ötven kancsuka. Déli 
pihenő. Előőrsön. Meneten. A tüzvoualban. Takarmány- 
szállítás. A nogajka. Vizikerekek Hamah környékén 
Kis-Ázsiában. Az Excelsior Halifax-kerc-olya. A Jupiter 
egyik holdjáról tekintve. A párisi nagy opera villam
világitása. Modulátor a színpad alatt. Van Zandt. Női 
munka és divat: Téli felöltök. Irodalom: Nők a tükör 
előtt. (2 rajz Feszty Árpádtól)’ A Képes Folyóirat, 
mint a Vasárnapi Újság füzetes kiadása nyolca nagy 
negyedrétü Ívre terjedő félhavi füzetekben jelenik meg 
számos képpel és képmelléklettel. Az egyes füzet ára 
30 kr. ; előfizetési ár egész évre (24 szám) 7 frt 20 k r , 
félévre (12 szám) 3 frt 60 kr., negyedévre (6 szám)
1 frt 80 kr. Előfizetéseket minden könyvkeres edés 
útján, valamint közvetlenül is elfogad — úgyszintén 
mutatványpéldáuyt levelező lapon történő megkeresésre 
küld a kiadó-tnlajdouos Franklin-Társulat. Budapest, 
egyetem utcza 4. sz.

Az ,,Ország-Világ'1 karácsonyi száma igazi ün
nepi szám, melyhez hasonlót még magyar képeslap nem 
adott. Több mint negyven Írótól közöl verses és prózai 
dolgozatot, az illetők arczképével és névaláírásának 
hasonmásával. A régibb és újabb írói nemzedék szé 
pen van képviselve ez emlékralbumszerü számban. így  
ott találunk többi közt a következők neveit: Ágai. 
Mikszáth, Rákosi Jenő, Bérezik, Ábrány Emil, Tolnai 
Lajos, Gozsdn, Gabányi. Várady, Reviczky, Endrödi, 
Kiss József, Adorján Sándor, Rákosi Viktor, BekRÍch 
Gusztáv, Petelei, Csukásai, Borostyáni. Bársony István, 
Gerő Károly, Karczag Vilmos, Szépfaludi, Molnár 
György, László Mihály, Justh Zsigmond, Bródy Sán
dor stb. Nagyszabású színes képek Rubentöl és Rafael
től díszítik e számot, melyhez gyönyörű fénynyomatú 
kép (a bűnbánó Magdolna, Batoni festménye után) van 
mellékelve jutalomkép gyanánt, a csimlapon pedig 
Barabás Miklós veterán művészünktől van egy kedves 
karácsonyi kép. — E valóban rendkívül értékes és 
érdekes számot nem előfizetők 40 krért szerezhetik 
meg, mig az új év folyamán belépő előfizetők ingyen 
kapják meg. Megemlítjük e helyen, hogy néptanítók 
jövőre 10 frt helyett 8 írtért fizethetnek elő e leg
nagyobb és legszebb képes lapunkra. Előfizetési fölté
telek: jan.—deczemberre 10 frt, január—júniusra 6 
frt, július—szeptemberre 2 frt 60 kr, július—deczem
berre 6 írt. Az „Egyetérté8“-8el együtt : Egész évre 
28 frt, félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, egy hóra 2 
frt 60 kr. Az előfizetési pénzek a Pallas irodalmi és 
nyomdai részvénytársasághoz küldendők. Kecskeméti 
úteza 6. szám,



1-sö szám

Az „Ország Világ" újévi széna  méltó folytatás* 
a múlt évi díszes és tartalmú számoknak. Stróbl Alajos 
az Arany-szobor pályadij nyertesének arczképe van a 
czimlapon, s hátrább a pályanyertes szobor és a Toldy- 
alak sikeralt má-olnta. Stróbl arczképét Lotz festménye 
ntán Stróbl Zsófia kisasszony rajzolta meg. Meglepő 
képek s Batthyány Géza gróf nagy-körúti palotájáról 
hozott képek melyekhez Justh Zsigmond irt ismertető 
csikket. Az elsó szám egyéb közleményei: Bércsy 
Károly irodalmi hagyatékából egy eddig ismeretlen el* 
beszélés a „Holló király", továbbá Reviczky Gyulától 
és Palágyi Lajostól költemények, Bársony Istvántól el
beszélés, Lindaatól regény kezdődik, Raoul Chelardtól 
párisi levél, Rács Sándortól ismeretterjesztő csevegés az 
uralkodó planétákról, Elemértől divatlevél, Székely 
Hassártól heti tárcsa végül a rovatok, tudományos apró
ságok stb. E számhoz van mellékelve egy gyönyörű 
jataloatkép is, Uaidó Reni „Fortuná"-ja, melynek sikerült 
fénynyomatu másolata Diwald mútntézetében készült. 
Előfizetési föltételek: jan.—deczemberre 10 frt, január— 
jáuiusra 5 frt, július—szeptemberre 2 frt 50 kr., 
július—deczemberre 5 forint. Az „Egyetértésu-sel együtt: 
Egész évrn 28 frt, félévre 14 frt, negyedévre 7 frt, 
egy hóra 2 frt 50 kr. Az előfizetési pennák a Pallas 
irodalmi és nyomdai részvénytársasághoz küldendők 
Kecskemóti-ótcza 6. szám.

Ezerszeres kamattal fizeti vissza a csekély 
előfizetési dijat a „Magyar Háziuszony" czimü háztar
tási hetilap kitűnő s szakavatott tanácsai által, melyek 
a háztartás és gazdáskodás minden ágát felölelik. E 
lay azonkívül kellemes élvezetet is nyújt „Munka után" 
czimü szépirodalmi mellékletélten és külön regénymel
lékletében. melyek egy év alatt egész kis könyvtárra 
való mullattató és élvezetes olvumáuyt tartalmaznak, 
a legjobb Íróktól közöltetnek regények elbeszélések, 
versek stb. A „Magyar Háziuszony" előfizetési ára 
egész évre 6 frt, félévre 3 frt.Jnegye dévre 1 frt 50 kr. 
s a kiadóhivatal (Budapesten, nagykorona-utcza 20. sz.) 
melyek az előfizetések legczélszerübiten postautalványon 
intézendök, kívánatra bárkinek ingyen és bérmentve 
szolgál mutatványszámokkal, A lngujal b 52-ik szára 
következő változatos tartalommal jelent meg: I. 1 ölap. 
Hölgyeink flgyelmébn. Mit jelképez a karácsonyfa?. — 
Lélekben és igazságban. — A magyar konyha a jelen 
században. -Háziteendök január hóban. — Kácsavilág 
Chiuában. — Oivosi tanácsadó — Szépitöszerek. — Ru
házat. -  Hogyan főzzünk süssünk ? stb. 11. „Munka 
ntán". Szépirodalmi melléklap. *— Az árva. — Bu da» 
pesti élet. — Karácsony a. — Karácsonyi szokások. — 
Irodalom és művészet, stb. 111. R e g é n y m e l l é k l e t :  
„A szivvilág titkaiból" Oauka Gusztávtól

I T - A .O - 'S '  F E E E 1 T C Z ,

laptulajdonos.

K I S J Ó Z S E F ,  VAU ADY FERENC
felelős szerkesztő. fömunkatárs.

H i r d e t é s e k .
14990 sz. tkv. 1887.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi; hogy Hart- 
mann József pellérdi, Hartmann Magdolna 
szegzárdi Hartmann Rudolf és János ná 
dasdi lakosok végrehajtatóknak Hartmann 
András nádasdi lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 333 ír t  33*.9 kr. tőkekövetelés és já 
rulékai iránti végrehajtási ügyében a pécsi 
kir. törvényszék területén lévő Nádasd 
község határában fekvő a nádasdi 12 sz. 
tjkvben felvett 12. sz. ház. udvar s kertnek 
Hartmann Andrást illető 10 lt részére 296 
írt. 43 kr., az 1508 h. ssz. fekvőségnek 
Hartmann Andrást illető részére 25 frt, az 
511 h. ssz. pinezének Hartmann Andrást 
illető 1#|14 részére 76 frt. 14 kr-a 879 h. ssz. 
fekvőségnek Hartmann Andrást jllelu **ju 
részére 25 frt. a 982 h. ssz. szántóföldnek 
Hartmann Andrást illető l0/u  részére 16 frt 
43 kr. az 1065 h. ssz. fekvőségnek Hartmann 
Andrást illető részére 7 frt 85 kr, a 2131 
h 6ez. fekvőségnek Hartmann Andrást illető 
,#[u  részére 44 frt 38 kr, a 2204 h. ssz. 
szántóföldnek Hartmann Andrást illető 
x#/n részére 48 frt 56 kr., a 2406 h. ssz. 
szántóföldnek Hartmann Andrást illető tolu 
részére 1 frt 53 k r .; a 921 h. szsz. szántó
földnek Hartmann Andrást illető *®/*4 részére 
372 frt 86 k r . ; a 4175 h. szsz. szántóföld
nek Hartmann Andrást illető ,0/u részére az 
árverést 226 frt 14 kr. ezennel megálla- 
pitottkikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlan az 1888. évi 
február hó 4  ik napjának délelőtti 10 órakor 
Nádasd község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10-%át készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t. ez. 42. §-ában jelzett á r
folyammal számított és az 1881. évi nov. 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. évi 60. t. ez. 170. íj-a értelmében 
a bánatpénznek, a bíróságnál elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék, mint tkknyvi 
hatóságnál 1887. évi október hó 28. napján.

LUKRITS ISTVÁN s. k.
kir. törvényszéki biró.

EXPEDITION VON MCBELN 
ohne Emballaqe

a  téli szükségletre legjutányosabb árak 
m ellett ajánl a  n. é közönségnek

Spitzer Adám
hal-piaczon.

M egrendelések e lfogad ta tnak : 
K ra u s z  u rná i fő-tér, és  S im o n  János 
u rnái, Kis-piacz. J- L.

Tej, túró és tejfel.
é. úrnőknek tudomására

, vaj,
Van szerencsém 

hozni, hogy a
Schaumbnrg—Lippe Herczegíéle

tcg üzletet a Dr. Loewy-féle házban — megvettem és 
januar 1 -töl nevezett uradalom majorjából naponta fris 
hamisítatlan tejet vajat, túrót, tejfelt és sajtot lebetó 
jutányoa árakon kiszolgálok.

Ez alkalommal különösen hangsúlyozom, hogy 
üzletemet budapesti és bécsi hasonüzletek mintái szerint 
berendezem és a lehető legtisztább kezelést biztosítom.

Rendes vevők jutanyisabb árban részesülnek
Midőn még bátorkodom vállalatom érdekében a 

n. é. úrnők kegyes támogatását kikérni, maradok 
kiváló tisztelettel

Ö zv . T a k á t s y  H e rm in .

egy egész hónapig bárki egy jól szerkesztett népies 
irányú ellenzéki kis képes politikai napilapot járathat: a

KIS UJSÁG-ot.
mely Bu lapesten [Wodianer F. és Fiai bpesti könyv- 
nyomdász, könyv- és hírlapkiadói! ivatalában jelenik meg 

A „KI8UJSÁG" nemzetiem ellenzéki politikát kö
vet, s zív ó s  kitartással, lankadatlan erélylyel küzd a 
haza boldogságáért, s a honnfentartó magyar faj ural
máért.

A „KIS ÚJSÁG" nagy gondot foiidit, hogy ol
vasóinak igényeit minden tehintetben leljcsin kielégítse. 
Úgy a főváros, mint az ország és a külföld minden hí
rét naponként híven és gyorsan közli A nevezetesebb 
napi iseményeket szép kivitelű képekkel illusztrálja. 
Ezenkívül rendkívüli érdekfeszitö, — többnyire a fő
városi életből merített. — regényeket közöl, a melyek 
bárki által könnyen élvezhető népies nyelven vannak 
megírva.

Előfizetési árak félévre 4.60; egy negyed évre 
2 25 és havonként 75 kr.

Mufatváiiy számok bárkinek ingyen küldetnek.

Láng Gáspár és társai, Mohácson.
aján lják  a  nagyérdem ű közönségnek

ujonan berendezett gyárukat és
2  dúsan felszerelt mezőgazdasági gépraktárukat,
j  . .. __________ _ ío  invitást — Elválla lnak  malom.iElfogadnak m indennem ű gépm unkál és jav itást. —  Elválla lnak  malom- 

és szeszgyár-berendezést, készítenek  tűzi- és  kerti-fecskendőket, kút- 
szivattyúkul, vető-gépeket, borsajtó t, szőlő-zuzót, szeeska- és  répa-vágót, 

tengeri m orzsoló- és  daráló-gépeket.
M inden e czégnél vásáro lt vagy kész íte tt czikkekért kellő jó tá llás  vál

lal tátik.

14749
18 87 szám

T ű z i f á t
leszállított árért szállít

Pintér József.!"

Hirdetmény.

y s v :

-a * *
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Eddig még fölülmulhatlan
a M A A G E R  W . - f e l e

cs. kir. szabadalmazott, v a l ó d i  t i s z t a

C s u k a  má j - o l  aj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az orvosi tekintélyek által megvizsgálhatott és könynyen 
emészthetősége folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a legtisz

tább, legjobbnak elismert szer: mell- liidöbajok, görvély, daganatok, kelések, bőr
kiütések, mirigybajok, gyengeség stb. ellen — egy üveg ára 1 fit — kapható 
gyári raktárban : Becsben. Heumarkt 3. szám alatt, valamint az Osztrák- 
M agyar birodalom legtöbb és jobb nevii gyógyszertárai bán.

Pécseit kapható: Kovács Mihály, SijtSez latrán, Zsiga László gyógyszertárában; fíeeh 
Vilmos és Spitzer fia  kereskedésében.____________  _____ ____________________________ ___________

G yü n  a  m u s z k a !
Szavadat! zöngeménv, a kit a téns közönség előtt -  az 1888. 

év elején, a mikoron a negyedik évfolyamába gurul -  megereszt:

V E R É B  J A N K Ó
m ezétlábos poéta, teke tó riam estö r és m. kir. dudás.

0 sikaj világ! gyün a muszka medve!
Xo csak gyüjjön, hogyha van rá kedve; 
Negyvennyolcáról vau még egy kis kontónk, 
Azt a kontót most majd csak lerónánk.

Puskaporszag van a levegőben.
Kétségkívül harci van készülőben.
Pécsett „extra ausgab," depeg, expresft,
Pár nap és a mozgósítás meg lesz.

Mozgósítsál te is én jó népem.
Egy pár flórest ez nj évre nékem!
Mert csak úgy lesz harczképes a Jankó,
Ha idején berukkol a baukó!

Előfizetési á r :
Egész évre ......................................................6 frt —  kr.

F é lé v r e ..................................................................3 frt —  kr.

N egyedévre ................................................1 frt 50 kr.

Az előfizetési pénzek a kiadóhivatalba: Pécs, János-ntcza

■Ik ••

j§l üveggyár-bérbeadása.
A mosgói uradalom  korm ányzósága által közhírré  tétetik, 

m iszerint az u radalom hoz tartozó  —  Som ogy m egyében, Sziget
vár közelében levő

német lukafai üveggyár
évi október lé 1-1 ú j r a  b é r i é  a i a t i l

A bérleti feltételek a  mosgói szám tartó i h iva ta lban  bárm ikor 
m egtekinthetők.

Az uradalom kormányzósága.

A vizjogilörvény (1885. évi XXIII. t. ez.) 189§-a, valam in t ezen  törvén, 
vég rehajtása  tá rgyában  a nagym éltőságu földm ivelés-, ip a r és  kereskedem I f .  
úgy a  közm unka és közlekedési m. kir. m iniszter u rak  által egvelértőleg 188Vr« 
évi deczem ber 31-én 45G89. szám  a la tt k ibocsá to tt á lta lános rendele t 87. 
illetve a  nagym . m. kir. földm űvelés-, ip a r és  kereskedelem ügyi miniszteri® (  

é. 63756/VI1 szám ú  pótlólagos rendelete  a lap ján  felszólítom

a  város területén fennálló vizi müvók és vizj 
használati jogosítványok tulajdonosait

hogy a  jogosítványaikra  vonatkozó  engedélyt

1888. évi mártius tó 26-ik aaaiáii Bélám iréstan matassák te,
vagy pedig Írásban  igazolják azt, hogy v iz im üveik 1866. év i ja n u á r  hó  1-jt 
ó ta  hábo ritlanu l fennállanak  a  nélkül, hogy m ások  jogosu lt é rdekeit sértené 
és m int ilyenek az ille tékes ha tóságok állal k á ro sak n ak  ta lá lta ttak  volna.

M egjegyeztetik, hogy a  beje len tések  a  vizjogi tö rvények  191, §-ánai. 
m ásod ik  bekezdése é rte lm ében  bélyegm entessek.

Ezen bem utatási, illetve igazolási kö te leze ttség  m inden  h a tó ság i engedéb 1 
szoru ló  v iz im unkák tu la jo d n o sára  k iterjed, m alm okra , to v áb b á  nyilvános ésm  
gán  csa to rnák ra , m esterséges v íz ta rtók ra , véd g áto k ra  é s  zsilepekre  egyarin 
é rvényes.

A kik jogosítványukat igazolni nem  tudják , vagy igazolás végeit a feni (. 
k itűzött ha tá ridőben  nem  je len tkeznek : azo k n ak  vizi m űvei az  idézett törvén) I 
191. §-á érte lm ében  nem  lé tezőknek fognak tek ite tn i s az ily viziművekre néz
ve a  vizjogi tö rvény  163 é s  következő  szakasza i és  a  h ivatkozott általános 
m iniszteri szabá ly rendelet 3— 32 §-ai lesznek alkalm azandók.

K elt P écsett, 1887. évi deczem ber hó  25-én.

- ^ - i d - l r x g r e r  T a r l ó s ,
kir. tanácsos polgárm ester.

I

Singcrstrasse 15.

P„gftld Rcichsapfel

Vértisztitó labdacsok
J.

gyógyszertár

íiécsben.
ezelőtt egyetemes labdacsok neve alatt: ez utóbbi nevet teljes 
joggal megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, mely- 

beu a labdacsok csodás hatásukat szerencsésen be nem bizonyitották volna. A legmakacsabb esetekben, 
melyekben minden egyéb szer siekertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövidebb 
idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek, I doboz 15 labdacscsal, 21 kr. 1 tekercs 6 dobozzal, 1 frt 5 kr. I 
bérmeutetleu utánvét megküldéssel 1 frt 10 kr.

A pénzösszeg előre beküldése mellettbérm intés beküldéssel egy tekercs labdacs 1 frt 35 kr, 2 te
kercs 2 frt 30 kr, 3 tekercs 3 frt 35 kr, 4 tekercs 4 frt 40 kr, 5 tekercs 5 frt 20 kr. 10 tekercs 9 frt 
20 kr. (Kevesebb rniut egy tekercs nem küldhető szét.

Számtalan levél érkezett, melynek jrói bálát mondanak, egészségük helyreállítását köszönik. A ki 
csak egyszer tett kísérletet velők, tovább ajánlja. A számtalan köszönő iratok közül mellékelve közlünk 
né hányat.

T.eogang, 1883, Május 15.
Nagyon tisztelt Uram: Az ön labdacsai valóban 

csodabatásuak, nem olyanok, mint sok más magasztalt 
szerek, hanem majdnem minden ellen használnak.

A linsvétkor megrendelt labdacsokból a legtöbbet 
barátok és ismerősök közt osztottam szét és mindegyik
nek használt, még aggast) ónoknak is a kik különböző 
bajban és gyengeségben szenvedtek és ha nem is töké
letesen gyógyultak meg, de javulást tapasztaltak és 
még tovább használni akarják. Felkérem tehát, hogy 
ismét 5 tekercset küldjön. Én és mindazok nevében, 
akik labdacsainak köszönhetjük egészségünket, fogadja 
legbensöbb köszönetünket.

D e n t i n g e r  M á r t o n .

Bega Szt.-György 188B. febr. 16.
Tisztelt Ur! Nem fejezhetem ki eléggé köszönete- 

met az ön labdacsaiért, mert isten segítsége mellett az 
ön vértisztitó labdacsai által gyógyult meg nőm. a ki 
évek óta hasmenésben szenvedett ; és noha még most 

kell neki néha bevenni, mindazonáltal már annyira 
helyreállt egészsége, hogy fiatal frUseséggel képes mun

káját végezni. Ezen köszönetnyilvánításomat kérem s 
szenvedők javára közölni és egyúttal kérem, hogy ismét 
küldjön 2 tekercs labdacsot és 2 drb china. szappant* 

Kiváló tisztelettel
N ó r á k  A l a j o s  fökertész.

Tekintetes Ur! Klörebocsátva azt, miszerint való
színűleg valamennyi gyógyszere hasonló jósággal bir. 
ön híres fagybalzsamával, mely családomban több idült 
fagyta -̂nak gyorsan véget vetett, daczára valamennyi 
úgynevezett egyetemes szer iránt bizalmatlanságomnak 
elhatároztam magamat az ön vértiaztitó lahdacsaihot 
folyamodni, hogy ezen apró golyóbisok segélyével meg 
ostromoljam rég idő óta tartótt aranyeres bántál mamit 
Egyáltalában nem restellem önnek bevallani, miszerint 
régi hgjom négy heti használat után teljesen megszűnt 
és én ezen labdacsokat ismerőseim körében a legbufrl 
góbhan ajánlom. Az ellen nincs egyátalában semmi ellen
vetésem. ha ön ezen soraimat, — jóllehet névaláírás! 
nélkül — nyilvánosság ólé óhajtja bocsátani.

Mély tisztelettel
Bécs, 1881. február 2a C. v.

TA i o » v _  1-101 7 c n n i  Psserhofer J.-től évek óta 
r < , 6 J  - U i U Z S a m ,  legbiztosabb szernek van 
elismerve mindennemű (agybajok és üdült sebek stb. 
ellen 1 tégely 40 kr. portó mentesen 65 kr.
f i r l l ^ a - h a l z s í m i  me*bi*l»ató **er gugadag UUö a  Ucllábdlll® eIIen i  üveg 40 kr. por-
tomentesen 65 kr.

F j lp t . - f t S f t T l t . i i l  fPrá«ai cseppek, svéd csep- r j i f i  m e i n i d ,  pek) megroin|0tt gyomor
rósz emésztés, mindennemű altesti bajok ellen kitűnő 
háziszer Egy üvegcse 20 kr

Utiíünedv, általán ismert jeles h&aiszer, 
hurut, rekedtség, görcsös köhö* 

gés stb. ellen 1 üveg 50 kr, 2 üveg portóval 1 frt
50 kr.

Amerikai köszvény-kenöcs,
gyorsan és biztosan ható, kétségtelenül legjobb szer 
minden köszvényes és csnzos baj, nevezetesen hát
gerinc zbaj, fogszakgatás, görcs, ideges fogfájás, fej- 
fájás, fülszaggatás stb. ellen 1 frt 20 kr.

Alpesifü liqueur,
üveg 1 frt 40 kr.

Szem-esentia,
1 frt 60 kr.

Dr. Romershansentól, 1 
üveg 2 frt 60 kr, fél üveg

Tannochinin-liajkenőcs, p?Jfr|
évek óta orvosok és laikusok által valamennyi baj-l 
növesztő szer között a legjobbnak elismerve 1 csi |  
nosan kiállított nagy szelencze 2 frt.

Egyetemes tapasz ^  J“t í
sebek, mérges kelevények és a láb régi időszakom 
kint felnyíló kelései, makacs mirigykeiések, fájó 
pokolvar, sebes és gyulladásos mell, megfagyott tagok, 
köszvény és hasonló bajok ellen jónak bizonvult, 
Egy tégely 50 kr, portóval 75 kr.

Egyetemes tisztitó-só,
nő háziszer megzavart emésztés minden következ
ményei. úgymint fejfájás, szédülés, gyomoigőrcg, 
gyomorhéj, aranyér, dugulás stb. ellen 1 
ára 1 frt.

Ferenc zpálinka, üveg 60 kr.

Lábizzadás elleni por
val 75 kr.

Az itt nevezett készülékeken kivül készletben vannak, az osztrák lapokban hirdetett összes bel*| 
és külföldi gyógyszerészeti különlegességek, s mindazok, melyek raktáron nem volnának, kívánatra pon'l 
tosaD és olcsón megküldetnek.

Postai küldemények, előre küldendő készfizetés vagy utánvét mellett, a leggyorsabban eszkö-l
zöltetnek. I

A z előre beküldött pénzküldeményeknél {legjobb postautalványnyal sokkal olcsóbb s |  
postabér, mint utánvét küldeményeknél.

Pécsett, 1868. Nyom. a Kamasetterféle ír omdiban Koller L ipót


