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TREFORT.
A m agyar m inisztérium  legidősebb 

tagja, T r e f o r t  Á goston vallás- és 
közoktatásligyi m iniszter, hosszas be
tegeskedés u tán  ö rök re  le te tte  a  m i
niszteri tárczát, itth ag y  va a  küzdelm es 
földi pá ly á t öröm eivel, gyötre lm eivel 
egylltt. Az ősz m in iszter halá lá t M a
gyarország  m inden po lg á ra  részvétte l 
veszi tudom ásul, m ert a  m ag y ar m i
nisztérium  legrokonszenvesebb , leg
kedveltebb tag ja  volt.

A vallás- és közok tatásligy  te rén  
d icséretre m éltó  érdem ei vannak. Min
denkor buzgó tö rekvéssel fáradozo tt 
a vallás a lapkövének  ép en tartásáu , a  
különböző felekezetek  közti érdekek  : 
jó  összhangzásbahozásán  s a koron- . 
ként fö lm erülő e llen té tek  tap in ta to s I 
kiegyenlítésén. H irdető je  s erős tá 
masza vo lt a  jó  erkö lcsöknek , tudva, 
hogy m inden állam  jó lé tének  s b o l
dogságának legb iz to sabb  a lap ja  az 
erkölcs. A közok ta tásügy i té ren  k ié r
dem elte iá radozása ival és sikereivel 
az elism erés h e rv ad h a ta tlan  babérjá t, 
m ert ha  v issza tek in tünk  m iniszterke- 
désének idő tartam ára , azt fogjuk  ta- ! 
pasztáim , hogy a m űvelődés oly  h a la 
dást tü n te t föl, a  m inőt a  legm űveltebb  
nagy nem zetek  so rában  sehol sem ész
lelhetni. M estere volt a  m estereknek, 
tan ító ja  a  tan ítóknak . K ülönösen  nagy  1 
sú ly t fek te te tt a népnevelésre  és igen 
helyesen, m ert csakugyan  a  népnevelés 
az a lap ja  az á lta lános  nem zeti m űvelt
ségnek. S ki v onhatná  kétségbe, hogy a 
a  népneveléssel p á rhuzam ban  és kar 
ö ltve  nem  te tt-e  so k a t a  m agyarosodás 
fejlesztésére. A m agyarosodás roham os 
és örvendetes e lő reha ladásáé rt hálával 
em lékezhetik  m eg a  nem zet m ost és a 
jövőben  is T refo rtró l, m ert ő szívvel 
és lélekkel s feltűnő eredm énynyel 
m agyarosíto tt.

M egnyerte a  nem zet te tszését azé rt 
is. hogy a  legutóbbi időben  a köz- 
egészségügy érdekében  is hatha tó s in 
tézkedéseket te tt s teljes erejéből azon 
igyekezett lenni, hogy ne csak  szelle
mileg fejlessze a  m a g y a r  népet, hai em 
testi e rőben és egészségben is, m ert 
csak ép-erős testben  lehet egészséges 
és nagy szellem.

J ó in d u la ta  tö rekvése it pedig az 
ipar- és kereskedelem  fö lv irágoztatá-

sára  irányu ló  igyekezetével, k ibocsá
to tt leveleivel és rendeletéivel tetőzte 
be. R endkívüli érdeklődéssel v iselte
te tt  az ipar- és kereskedelm i iskolák 
irán t. Szerin te  a  m agyar ipar és k e 
reskedelem  jö v ő jé t a m űveltséggel le 
h e t m egvetni. N em  elég a  szakkép
zettség, á lta lános m űveltségre kell az 
iparosoknak  törekedni. H a  a m unka 
értelm iséggel já r ,  ak k o r lehet csak 
o lyan  sikere, m in t a  m inőt a m agyar 
iparnak  m inden jó  hazafi szívből kíván.

A szak isko lák  nagyfontosságát a 
m űvelt nem zetek m ind elism erik s 
igyekeznek az isko lákat fokról-fokra 
tö k é le te s íte n i s szaporítan i, jó l tudván 
azt, hogy a szakiskolák  segítségével 
lehet a  szem élyi és igy a nem zeti v a 
g y o n t íen ta rtan i és növelni.

N agyon helyes irán y t tűzö tt ki 
T refort.

M int m inden téren , ép ugy az ipar- 
Ugyek terén  is, e lengedhetetlenül szük
séges az iskolai ok ta tás, o ly  annyira, 
hogy a  közgazdaság tan  elem einek ok 
ta tá sa  a  nép isko lában  is követelendő. 
De a  szakiskolák  m ellett nagy sú ly t 
kelle t fek te tn i a g y ak o rla tra . M aga 
T re fo rt m ondta, hogy egyedül az ipa
ro s szakok ta tás  nem  fog még ipart 
terem teni. T éves  lenne az a nézet: 
csak  nevelni ak arn i az ifjaka t és a z 
u tán  v ilággá  b o c sá ta n i; ellenkezőleg, 
T re fo rt m indig azt hangoztatta , hogy 
a  nevelést úgy kell vezetni, hogy annak  
a  g yakorla ti éle tben  azonnal hasznát 
vehessék azok, kik  a szak isko lákat 
lá toga tják  és ak ik  nem a  tudom ányok
nak  ak arn ak  élni, hanem  óhajtanak , 
vagy  pedig  kényszeritte tnek  azonnal 
k en y ere t keresni az életben.

Szóval T re fo rt lelkiism eretes gond 
dal és kom oly igyekezettel foglalkozott 
a  m agyar ipar tanu lm ányozásával s 
annak  fejlesztésére őszintén, igazán 
tö rekedett.

H ogy  m ennyire a  szivén v iselte az 
ipar és kereskedelem  fejlődését, azt 
am a körülm ény is bizonyítja, m elyet 
lapunk  m últ szám ában is fölem lítet
tü nk , hogy t. i. m egtörve súlyos be teg 
ség  által, a k iá llítás  m egnyitása  előtt, 
vagy is  a  ha lá lát m egelőző két héttel, 
m időn fürdőre  m ent, m ég azt irta, hogy 
m eg fogja lá toga tn i k iá llításunkat, a 
m ihely t a fü rdőrő l visszatér. Ú gyszól
ván haldokló volt m ár s m égis készült 
a  pécsi k iá llításra , hogy szinről-szinre

lássa az ipar v ívm ányait E n n y i érdek* 
lődés csak abban lehet, a ki csakugyan  
őszinte jó ak a ra tta l s teljes odaadással^ 
szeretettel függ a m agyar iparon.

T refo rt halá lával sokat veszite tt a 
nem zet. H isszük azonban, hogy szel
leme köztünk élni fog s a  k ijelölt 
irányban  haladva, sikerü ln i fog nem 
zetünknek föl virágozta fását előm oz
dítani.

Legyen á ldo tt a  nagy férfiú em 
léke !

Iskolai beiratások.
Pécs sz. kir. város községi iskolaszéke 

részéröl a jövő 1888/9*iki tauévre szóló 
behatásokra nézve a következők hozatnak 
köztudomásra u. m .:

1.
1- ször. A városi népiskolánál a tan

köteles növeudékek behatása f. évi szep
tember hó 1 , 2. és 3 ik napjain minden
kor d. e. 8 órától 12-ig és d. u. 2 órától 
5-ig eszközöltetik

Az ünnepélyes isteni tisztelet (Veni 
Sancte) szeptemper bó 4 én reggeli 8 óra
kor tartatik; a rendes előadások pedig 
ugyanazon bó 5-éu kezdetnek meg.

Később jelentkezők ellen a törvény 
szigora alkalmaztatik.

2- szor. Az I-ső osztályban csak azon 
fiú- vagy leány gyermekek vehetők rendsze- 
rént fel, — kik a behatáskor éltök 6-ik évét 
már betöltötték, mely szabály alól csakis 
rendkívüli körülmények között lehet kivé
telnek helye.

3- szor Az ismétlő-iskola kötelesek 
vagyis azon növendékek, kik sem az ipa
ros tanonezok iskolájába, sem pedig közép
iskolába illetve polgári leány-iskolába nem 
járnak, f. évi szeptember hó 8. és 9. nap
jain d. e. 9 órától 12-ig tartoznak a szí 
geti külvárosi, illetőleg a vámbáz-utezai 
népiskoláknál beiratkozni.

4 szer. Minden tanuló csak azon ke
rületben tanodáuál iratkozbatik be, mely
ben lakása van és az iskolai kerületek a 
következőleg állapíttatnak meg:

a) A belvárosi néptanodába csak uzou 
ifjak vehetők fel, kik az Anna, Apácza, 
Boltív, Czitrom, Czinderi, Deák, Fereucziek, 
Gábor, Gyár, Haltér, Hunyadi, János, Is
kola, Irgalmas, Indőbáz, József, Kaposvári, 
Káptalan, Kaziuczy, Kert, Kigyó, Király, 
Kisfaludy, Kistér, Lyceum, Mária, Májlath- 
tér, Majlálb. Megye, Mór, Nagy Flórián, 
Nepouiuk bel és siklósi országút, Papnö
velde, Papuövelde köz; Perczel (ó posta), 
Plébánia, Kadonay, Scitovszky-tér Sze- 
pesy, Siklósi, Szécbenyi-tér, Teréz, Vörös
marty- és Zrínyi utczában, illetőleg tere
ken laknak,

b) Az ágoston-téri és vámbáz-utezai 
uéptanodakba azon növendékek vehetők 
fel, kik az Ágoston, Ágoston tér, Ágota,

Antal, Alsó- és Felső Balokány, Alsó- és 
Felső-Haviboldogasszony, Alsó- és Felső 
Puturla, Alsó- és Felső-Malom, Barátur 
Battyáni, Erzsébet, Farkas. István, Ferencz 
budai Föutcza, Gáspár-környék, Gründlcr, 
Halász, Harangöutő, Hatbáz, Hegyalja. Ist
ván, egész Kálvária, Károly, Katalin, 
Könyök, K:s-Boldogasszony, Kis-Flórián 
Láncz, Major, Marton, mindszent, Mandula, 
Orsolya, Péter, Pálya, Puchcr, Serház, 
Szikla, Szőlő-köz, Szőlő, Tettye-tér Tettye, 
Ó-Temető, Vámház, Vásártér, Zidina,Zöldfa 
és Zsolnay-utczákpau illetőleg tereken lak
nak. A bányatelep és vidéke a felsövám- 
báz-utezai tanoda kerületéhez tartoznak.

c) A szigeti külvárosi tanodában azon 
gyermekek tartoznak beiratkozni, kik az 
Atilla, Árpád, Bátori, Bálics, György, 
Kaszárnya, Kis Gyüd, szig. Király, egész 
Klimó, Kis-Kereszt, Kis-Rókus, Kórház, 
Makár, Miklós, Mezőszé), Nyíl, egész Pét 
rez8clyem, liadnics, Rókus-alja, Rókus, Rét, 
szig. Országút Sáncz, Tábor, Tábornok, 
Vitéz, Vilmos és Xaver-utczákban laknak. 
A Ráczvároson lakók a N.-Üröghi tanodába 
tartoznak járni.

5- ször. Azon itjak, kik a budai kül
városi tanodák bármelyikénél a 4-ik osz
tályt sikeresen elvégezték és még tankö
teles korban vannak, vagyis 12 ik életévöket 
még be uem töltötték és középiskolába 
ueru mennek, tartoznak magukat az Ágos
ton-téri népiskolánál az V-ik osztályba be
hatni.

A hasonló körülmények köztt levő 
szigeti kül és belvárosi ifjak pedig a 
belvárosi tanodánál levő V-ik osztályba 
kötelesek beiratkozni. Azon leánynövendé 
kék, kik a IV ik láuyosztályt jó sikerrel 
elvégezték , de még tanköteles korban 
vaunak, a szigeti külvárosi kerületben az. 
ottani V. leáuyosztályba, esetleg úgy, 
mint a többi kerületbeli IV. osztályt vég
zett leánynövoudékek, a polgári leányis
kolába tartoznak beiratkozni.

6- szor. A városi zenetanodánál a be
iratások ugyancsak a föntebb kitett na
pok alatt lesznek eszközlendök, mégis 
megj egyeztetvén, hogy ebbe nemcsak az 
elemi iskolai növendékek, hanem a közép
iskolai tanulók is fölvétetnek.

II.
A polgári leánytanodáuál a beiratások 

szintén f. évi szeptember hó 1., 2. és 3-ik 
napjain reggeli 9 órától 12-ig és d. u. 2 
órától 5-ig a polgári leányiskola épületé
ben foguak teljesittetui

Az ünnepélyes isteni tisztelet szeptem
ber bó 4-én d. e. 8 órakor tartatik és a 
rendes előadások a reá következő nap 
kezdetnek meg.

Ezen tauodába azon leánynövendé- 
kek vétetnek fel, kik ez elemi IV ik osz
tályt jó sikerrel eh. égezték.

Ezen intézetre vonatkozó bővebb fel
világosítások az 1887»*iki tanév végével 
kiadott értesítőben foglalvák.

III.
A beiratási dijak a következők:
A szigeti külvárosi, a budai külvárosi 

ágoston téri és vámbáz-utezai népiskolánál 
a fiuk után fizetendő beiratási dij fejében 
2 frt, tornadij tejében 1 frt az egész 
tanévre.

A külvárosi tanodákban a leány nö
veudékek után 2 frt, beiratási és 1 frt 
kézimunka-dij.

A belvárosi népiskolánál 4 frt beiratási 
és 1 frt tornadij az egész tanévre.

A zenetanodánál bavonkint 1 frt 
tandíj.

Vidékiek ezen dijak kétszeresét fizetik.
A polgári leányiskolánál: az I-ső osz

tályú növendékek 1 frt 50 kt., a Il ik 
osztályúak 2 frt, a III. és IV-ik osztálynak 
pedig 3 frtot tartoznak fizetni kavonkiat.

Azon szülők és gyámok, kik gyerme
keik vagy gyámoltjaik után járó tan- és 
torna dijakat vagyontalanság miatt ki
fizetni nem képesek, — ezen körülményt 
külön szegénységi bizonyitványnyal nem 
tartoznak a behatáskor igazolui, — mintán 
vagyoni viszonyaik, — esetleg a felmen
tés indoklására szolgáló egyéb körülmények, 
— a hatóság részéről annak idején hiva
talból fogn megvizsgáltatni.

A polgári leányiskolánál pedig csak 
azon vagyontalan szülők gyermekei tart
hatnak igényt a tandíjmentességre, kik 
jeles előmeneteleik által magokat ezen 
kedvezményre érdemesítik, melynek elnye
rése végett az iskolaszékhez tartoznak fo
lyamodni.

IV.
A szülök, gyámok figyelmeztetnek, 

hogy az 1887-ik évi 22-ik türvényezikk 
3-ik §-a szerint, — a mindennapi, ismétlő 
és ipariskolába járó gyermekeik, gyámolt- 
jaik beiratása alkalmával a pécsiek az 
illető kerületi orvos, a vidékiek pedig 
körorvosuk bizonyítványával beigazolni kö
telesek, hogy azok eredményesen védhim- 
lövel beoltva lettek, avagy a beoltási kö
telezettség alól felmentve vannak-e? mert 
csak is ily gyermekek lesznek a taninté
zetbe véglegesen felvehetők.

A pécsi képkiállitás.
A képzőművészeti társulat egy pár év 

óta az ország nagyobb városaiban vándor
kiállításokat szokott rendezni. Többnyire 
azonban csak az e r k ö l c s i  sikerre esik 
a korona, mig az a n y a g i  nem a leg
kedvezőbben üt ki, mind a látogatottság, 
mind az eladások szempontjából.

Nagyon helyes volt tehát az orsz. 
magyar képzőművészeti társulat részéről 
az eszme, hogy a mi kiállításunk alkalmát 
fölhasználva váudor kiállítását rendezte. 
Mert igy uemcsak a helybeliek, hanem az 
idegenek is meglátogatják — ez pedig 
nagy számot tesz ki, mi pedig ilyen 
alkalmat mellőzve uem történnék; nagyon 
kevés lenne azok száma, kik a vidékről 
csak a képkiállitás kedvéért jöunének be. 
De igy egyúttal ezt is megtekintik.

T Á R C Z A.

D a l o k .

I.
Ö sszeborzad a fa lombja,
Leveleit rázza.
M intha az én búbánatom  
ő  neki ír fijna.
Halovány a liliomnak 
Harm atoa orcaája,
M intha az én búmnak napja 
Sugároznék rája.

Rezgő nyárfa leveleit 
A Rzélben hullatja  :
Az én m eghalt szerelmemet 
Tem eti, takarja.
Temesd hát el leveleddel 
Boldogtalanságom  . . .
L om bnak, fehér liliomnak,
Az én búm ne fájjon !

II.
Nem az fáj, hogy nem szerethetsz, 
Nem az fáj szivemnél.-.
Nem az fáj, hogy kaczagsz rajtam, 
M integy pajkos gyermek !

Nem az fáj, hogy rám  se gondolsz. 
Nem az, hogy fe lednél! . . .
Van még sokkal, sokkal gyötrőbh 
Fájdalom  is ennél !

Mind e sok gyerm ^ksieszélyért 
É n könnyet nem ontok,
Oh, de aa az egy nagyon fáj,
H o g y  t e  sem  v ag y  b o ld o g  I

A Kossuth bankók clichéi.+)
Ir ta : Nyári József, Aradról.

(Folyt, és vége.)

Mintán a magyar miniszterek 1849. 
aug. elején aláírták a súlyos körülmények 
között az okmányt, mely a főhatalmat 

i Görgeyre ruházta: a volt pénzügyminisz
ter, Duschek Ferencz is megjelent Világo
son, Görgeynek táborában, hogy a kincs 
tárt átadja. Duschek — mint Horváth M. 
megjegyzi — nem a Görgeyhez való ro 
kou8zenvböl jelent meg; kötelességét akarta 
teljesíteni: mert Kossuth, miután Duschek 
neki államtitkára Lónyay Menyhért által 
jelentette, hogy a kincstár Radnán rendel
kezésére áll, maga utasította Görgeyhez, 
mint a föbataloinnak jelenleg egyetlen jo
gos birtokosához. „Görgey ennek követ
keztében — mondja Horváth Mihály — 
Duscheket a kincstárral együtt Világosra 
rendelte s mivel ennek készségében paran
csának engedelmeskedni uem bizott, két 
tisztet állított oldala mellé oly utasítással, 
hogy őt, ba kell, erőhatalommal kénysze
rítsék a rendelet teljesítésére. A kincstár 
ekként mind a vert, mind a rudakbau 
lévő aranynyal és ezüsttel és papírpénz 
készletével Görgey hatalmába került; s 
mint maga tudósit, a vert és papírpénzt 
seregében osztatá föl, melynek dija már 
több hét óta nem fizettetett ki, az arany 
és ezüst rudakat pedig a miniszter őrizete 
alatt hagyván, ennek szabad választására 
hagyta, hogy azokat tetszése szerint az 
osztrákoknak vagy oroszoknak adja át. 
(Magyarország függetlenségi harcsának tör
ténete. III. 497.)

Duschek Ferenczet Görgey augusztus 
12-én bocsátotta szabadon; 13-án Duschek

' )  Ki vannak állítva a felső kiállításon a régé
szeti csoportban.

Világosról az arany és ezüst rudakkal és 
más állam javakkal együtt Világosról Arad 
alá sietett, hogy a nála levő kiucseket 
Schlick osztrák tábornoknak átadja, Hor
váth Mihály szerint Duschek akkor több 
miut millió forint értéket adott át, Schlick- 
nek. (I. ni III. 508. 514.)

Most csak az a kérdés: mi történt ez 
alatt a péuzsajtókkal és a hozzájuk tar
tozó felszereléssel s igy a clichékkel ?

Tudjuk, hogy a szabadságharc/, vége 
tele a kormány a hadi szerencse szerint 
folyton változtatta székhelyét s igy a pénz
sajtók sem működhettek seholseiu állandóan. 
Azonkívül maga Duschek is igen sok apró 
akadályt iparkodott rendes működésűnk
nek útjába gördíteni, ami a kormánynak 
pénzzavarát idézte elő, majd szabad mű
ködését béuitotta meg. A kormány még a 
tél folyamán lehúzódott Debreczenbe, majd 
Szegedre, julius végén Arad várába, in
nen nem sokára, hogy védett állásbau 1c 
gyen, Duschek Lúgosra vonult s midőn az 
osztrák sereg Temesvár felé közeledett, 
onnan az államkincstárral, sajtókkal és 
felszereléssel együtt csakhamar Lippára 
vándorolt. (H. m i. in. III. 464.)

Itt vész el nyoma annak, hogy 
Duschek útját és a sajtók sorsát teljes 
biztossággal követhetünk. Lehet, hogy ezek 
Lugason, résziut Lippáu maradtak, sőt mit 
fontosabbnak tartok legvalóbhszinü, hogy 
Duschek mindazt, miről tudta, hogy úgy
sem szükséges s csak gyorsabb mozgását 
nehezítené meg, niár lugosi és lippai útja 
előtt Arad várában hagyta. E föltevés 
annyival is inkább valószínű, mert az 
utóbbi időben a papírpénz gyártásban tel 
jes pangás állott be, mit Duschek külön
féle kifogásokkal palástolt, már aztán igazi 
okát akár abban találjuk, mert előre látta 
úgyis a katasztrófát, ak r, mert siettetui 
akarta; tény az, hogy az egy és két

forintos bankjegyeknek gyártása teljesen 
megszűnt még 1848-ban, miután Windisch- 
gratz a tél folyamát) azokuak Pesten a 
kereskedelmi banknál letett érczalapját el
kobozta; az öt és tiz forintos államjegyek
nek kiadása is még 1849 elején megszűnt, 
mert papírjuk elfogyott 8 mert az osztrák 
gyárakból, honnan azok előbb beszerez
te tnek , újabb szállítmányt nem kaphattak, 
a hazai gyárak pedig annak megfelelőt 
előállitaui uem tudtak, Duschek meg semmi 
utón módon uem volt rábírható, hogy nyom
tatásukat más fajta papíron folytassa. Az 
ennek folytán beállott pénzhiányon és za 
varon — mint már emlitéin — Kossnth a 
két foritos, harmincz és tizenöt pengő 
krajezáros kincstári utalványok kiadása 
által törekedett segíteni.

Mindezekből következik, hogy az egy 
és két forintos bankjegyeknek clichéi — 
akár az értéket, akár az aláírást tüntették 
föl — már jó ideje használaton kívül 
helyeztettek akkor, midőn Duschek a kincs
tárt átadta, sőt már a kormány vándor
lásának ideje alatt is ; ugyauilyen sors 
bán részesültek, bár uem oly hosszú idő 
óta, talán csak 1849. márcziustól az öt, 
tiz, száz forintos államjegyeknél haszná 
latos clichék is, még inkább az ezreseké, 
mert ezekből 1848. szeptember 1-je után 
az apró pénz szűkének és a felváltás ne
hézségeinek következtében több nem is 
jelent meg a közforgalomba. Mindezeu 
már nem gyártott bankóknak clichéi, mc 
lyck mindegyikéből igen sok lehetett hasz
nálatban : jó régóta nyugalomba voltak 
téve s a sajtókuak Arad várában hagyása 
után teljesen gondozatlanul hányódhattak. 
Miutáu Damjanics. Arad várának parancs
noka a világosi fegyverletétel után augusz
tus 17-én magát és a várat az oroszoknak 
megadta és a magyar helyőrség Sarkadra 
Görgeynek fogoly hadához kísértetett, az

oroszoknak parancsnoka pedig Chruleff 
egy óra múlva a várót Sch'icknek, az 
osztrák parancsnoknak átengedte ; nagyon 
természetes, hogy a magyarok által ott 
hagyott hadi zsákmányban találták az 
osztrákok a p- nzsajtókat is. Hogy Schlick 
mit tett velük, teljesen bizonytalan; a 
péuz és értékkészletet Duschek mind 
magával vitte, a lomtárba hányt s már 
nem használt clichékhez bármely katoua 
hozzájuthatott s igy történt az, hogy két 
katona pár krajezárra akarván szert tenni, 
a kenyeres tarisznyába rakta s elvitte el
adni, mint ólmot, mert hiszen nagyobb 
részük csakugyan abból áll.

A meglévő clichék között igen kevés 
van olyan, mely a szabadságharcz végén 
nyomatott bankókon használtatott Össze
sen — mint emlitém — a kincstári utal
ványokon a „két pengő forintra" szóló 
clicbé és egy harmincz krajezáros ntalváuy 
töredéke; ezek is a lomtárba lehettek 
dobva, az egyik mint törött, a másik mint 
kopott példány. A többiek részint a gépek- 
beu feledtettek, részint mint szükségesek, 
a műhelyben lehettek osztályozva felhal
mozva s igy találta meg őket az osztrák 
8 tette ezekre kezét s később meg is 
semmisítette Őket, mit abból lehet követ
keztetnünk, mert a pénzsajtóknak Világos 
és Arad ntán teljesen nyomuk vész; mig 
a már nem nyomott pénzeknek tán lomb
tárba lévő clichéi teljesen kikerülték az 
osztrákoknak figyelmét s igy kerülhettek 
csak a katonáknak kezeibe, kik akarat
lanul is megmentésükön muukáltak.

Ennyi az egész, miben kutatásaimat 
a nemzeti és régészeti tekintetben s külö
nösen vidékünkre fontos és érdekes clichékrc 
vonatkozólag röviden összefoglalhattam. 
1849. augusztus 17-étöl egészen a mai 
uapig nyúló törtéuetüuket íouuebh adtam
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A látogatottságra nézve az eddigi 
eredmény i kiállításnál igen szép, bogy a 
vásárlasokr i vonatkozólag a sikert csak 
megközelítse is, alig hisszük. A mi közön 
ségünk egyrészt ucui érett meg hozzá, más
részt meg íem képes annyit áldozni anya
gilag a mü/észet oltárára; a ki tehetné, 
másra költ* a pénzt. Pedig hát 100 írtért 
már oly kedves és szép eredeti képet 
lehet kapni — nézzük csak végig a kata
lógust és kiállítást — hogy e g y  ily kép 
hasonlitbatlanul jobban emeli a szobát, 
mint 2—3 összesen ily értékű garasos 
olajnyomat s csak a ráma diszcssége teszi 
még a laikus előtt is türhetövé ezt. Hasz
talan kérkedik s birdetteti valaki, hogy 
milyen szép s z a l o n j a  van, — a benne 
elhelyezett, igen gyakrau csak primitiv 
olajuyomatok a tulajdonos ízlését a maguk 
valódiságára degredálják.

De méltán is megérdemli a képző 
művészeti társulat kiállítása a pártfogást, 
mert a képek mind a szám, mind a minő 
ség tekintetében a művészek meleg érdek
lődéséről tesz tanúságot. A 117 számból 
álló kiállítás, mely a fölső kiállítás helyi
ségében, a népiskolában van igen jól el
helyezve, kisebb-nagyobb alakban válta
kozva nagyon szép képeket tartalmaz. Na- 
gyou sok képet kellene fölsorolni, hogy 
az ismertetésnek teljesen eleget tegyünk, 
de ekkor majdnem a katalógust rcprodti 
káluók ; másrészt meg ha minden jeleseb
bet leírnánk, hova terjedne a czikk bosszú
sága. Czéluuk nem egyéb, miut a közönség 
figyelmét ez utón is fölkelteni. Aki érdek
lődik a szép, a nemes dolgok iránt, el ne 
felejtse programmjába fölvenni e kiállítást, 
hol is az eltöltött idő dúsan kárpótoltatik 
a képek adta gyönyörrel.

Hogy is n e ! Mikor egyrészt anny i 
jeles nevű, másrészt aunyi szép tehetségű 
fiatal festő müveivel találkozunk.

Nézzük csak T o l n a y  Ákos „Hal
dokló apáczáu- já t; a színezés mily kitűnő 
e képen, a fehér szín egész skáláját talál
juk föl, a nélkül, hogy talán egyhangúvá 
válnék ; de maga a tárgy is megállítja a 
nézőt. F  e s z t y Árpád a „Kárvallottak " 
czimü képe erőteljes és határozott kézro 
vall. S k u t e c z k y  Döme, ki leginkább 
az olasz életből szokta venni festményeihez 
a tárgyat, egy a Beszterczcbánya vidéké- 
kéről vett targygyal is képviselteti magát, 
a kitünően megfestett „Vásártíá“-val ; da
czára annak, bogy az apró részletekig 
nincs kidolgozva teljesen, mégis oly egé
szet uyujt, mintha e föltételnek is megfe
lelt volna a művész. A tartalom komikumára 
nem is hívjuk föl bőven a figyelmét. Ezen 
kívül még két „Velenczei leány" is van 
Skuteczkytöl, melyek azonban egész jele
netet ábrázoló képeiből vett reprodukálá
sok, mi azouban nem tesz akadályt arra, hogy 
ne vonuljou végig rajtuk a lebilincselő ked
vesség. G y á r f á s  Jenő a nemzeti muzeum 
által megvásárolt „Tetemre hívás" képének 
dicsőségével megelégedett, még 1883 bóli 
festményével „A tél örömé"-vei jelent meg, 
mely azonban műveinek jobbjai közé tar 
tozik ; már maga a tárgy, az alakok élénk
sége és természetessége megállítja a nézőt.
V a s t a g h Györgytől Keresztesy buda
pesti vivő mester latható, mely karakterisz
tikus, kitűnő arczkép P a t a k y  László, a 
fiatal nemzedék e tehetséges tagja, két 
nagyobb terjedelmű képpel képviselteti ma
gát ; „Az utolsó keuet" és a „Huszár ro
ham" jeles alkotások, bár ez utóbbi nagyon 
magán hordja a csak odavetés bélyegét, 
mi sok fiatal festőt jellemez, mire — ha 
jól emlékszem — Telepy Károly azt je 
gyezte meg, hogy azért nem dolgozzák ki 
a fiatalabbak a részleteket, mert nem tud
ják. T h a n Mórtól egy szépen megfestett 
„Hómai fiú" van. B i h a r i  Sándornak bár 
kis szabású, de nagyon csinos képe a 
„Kit éidekel a politika." 1* e s k e Géza, 
ki Pécsett is járt iskolában, külürös szí
neket használt „Konyhakertben" képéhez.

T o r n a y  Gyula „Egy jő falat" ja, 
S z i r m a y  Antal „Kölcsönös meglepetésbe 
szerzőjüknek csak nevét nagyobbitja. Igen 
jó B n r g e r  Lajos „Mulaudóság" a is. Gre-  
g u s s  Imre „N’ebántsvírág" és „Csárdás" 
képeivel mutatja be tehetségét B r u c k  
Miksa „Két szerelmes pár"-ja szép jövőre 
enged következtetni. A gg  h á z y Gyula 
különbbel képviseltethette volna uiagat, mint 
a „Komoly kérdés." Vá g ó  Pál „Halászok" 
képén némely részlet igen csinos. F e l e d i  
Tivadar „Keresztény vértanú" ja is sike
rült. H o l l ó s y  Simon „Jó bor" a tehet 
ségre vall. M o l n á r  Józsefnek a sok 
között vau sikerült képe is.

Városunkból ketten vannak képviselve. 
I r i n y i  Sándor föreáliskolai rajztanár, két 
igen jól megfestett kis tájképpel jelent 
meg, míg H o l l ó  Zsigmoudtől négy kép 
látható, melyek között a „Téli táj4* a lég 
sikerültebb; kedves kis kép, nem nagy 
igényekkel kíván fellépni s ép ez által 
hat a szemlélőre.

Tájkép általán véve igen szép szám
mal van a tárlatou, miudmegannyi jeles 
szerzőtől. így — a fönnebb említetteken 
kívül -  K e l e t i  Károly, L i g e t i  Antal, 
a boldogult M é s z ö l y  Géza, 8 p á n y i 
Béla, B r o d s z k y  Sándor, M e s t e r h á z y  
Kálmán, T ö l g y e s y  Arthnr, V a l c n t i n y  
János művészete mellett igen szép képek 
tauuskodnak.

Képviselve vannak m ég: Grósz Béla, 
Tahi Antal,S/obonya Mihály, Kardos Gyula, 
Kleinberger Náthán, Herei Kornél, Baseli 
Gyula, Győrök Leó György, Leehner Gyula, 
Ujházy Ferencz, Nadler Hóhért, Ncogrády 
Antal, Greguss György (vizfcstinényekkel), 
Kovács László, Tarnóczy Berta, Nagy Lá 
zár, Molnár Adél, Telegdy László, Kim- 
nacli László.

Vastagh Géza „Libapásztor leáuy“-a 
és B a l l ó  Ede „A kis kártyavetö“-je szép

| jövőre engednek következtetni. K ő n e k  
| Idának több kisebb-nagyobb értékű műve 
■ vau a tárlaton, basonlag J e n d r a s s i k  
> Jenőnek is. E b n e r Lajos „A  uyalánk“-ja, 

I) u x Zsigmond „A paraszt végrendelete", 
K a r c s a y  Lajos „Iucselkedö“-je jó képek.

A szobrász-művészetet csak egy darab 
képviseli, G e r e n d a y  Béla „A kis tün
tető", mely igen sikerült alkotása a tehet
séges fiatal szobrásznak.

Elismeréssel kell megemlékeznünk a 
képzőművészeti társulat két éltetőjéről : 
K e l e t i  Gusztáv igazgatóról és T e l e p y  
Károly gonduokról, kik c kiáliitás rendc 
zése által alkalmat adtak a vidék közön
ségének is, rendesen csak a fővárosban 
látható képkiallitás élvezésére.

Rónaky Kálmán.

Körjárat a kiállítási területen.
Amint a bejáraton át a kiállítási terű 

létre lépünk, szembe latunk egy gyönyörű 
kis pavillont, melyet Iloffmann Károly 
pécsi előnyösen ismert bútorgyáron terve
zett és készített finom ízléssel, csínnal és 
ügyes beosztással. A paviilon főbejáratánál 
négy faoszlopou nyugvó, díszesen kiflire - 
szelt tetőzet alatt kis előcsarnok foglal 
helyet, inneu juthatni a főterembe, mely a 
kiállítási igazgatóság helyiségéül szolgál. 
A hátulsó portálé szolgál lakásberendezési 
paviilon bejáratául. Balról az első helyi
ségben egy teljesen berendezett konyhát 
találunk, melyben a gyönyörű és minden 
tekintetben praktikus takaréktüzhelyet Kindl 
Ferencz pécsi géplakatos állította k i ; a 
többi konyha-felszcrelvények Pacher E. 
pécsi ezt gtöl valók. A konyha mellett lévő 
helyiség ebédlőnek vau berendezve, terí
tett asztallal. Oly pompás kis berendezés, 
hogy az ember az első pillanatra kedvet 
kap az étkezésre, oly ízlésesen, oly kénye
lemmel van fölteritve. Az asztalkendők 
Krause Ignácz helybeli röföskereskedö üz
letéből valók. Az ebédlő átellcnében van 
a hálószoba, szintén ízléses berendezéssel. 
E szoba mellett van egy kis fülke fürdő- 
medenczévcl, díszes talajkoczkákkal ki 
rakva. A legszélső kis helyiség árnyékszék. 
Az egyszerű és mégis csinos bútorok Hotf- 
mann bútorgyárából kerültek ki s eddigi 
jó hírnevét újabb sikerrel tetézik. A szoba
festés ifj. Buday Béla, a díszítés Kremling 
Károly műve s mondhatjuk mindkettőnek 
dicséretére válik. A gazdag sziupompával 
diszeskedő talajkoczkák Zsolnay Vilmos 
majolikagyárából kerültek ki.

A bejárattól balra Strausz Béla pécsi 
czukorkagyáro8pavillonja tűnik szemünkbe, 
mely a maga egyszerűségével is hat, mert 
igen csinos és ízléses. Strausz Béla uem- 
csak azért érdemli meg a figyelmet és 
elismerést, mert egy szép pavillonnal gaz 
dagitotta kiállításunkat, de azért is, mert 
valóban jó minőségű ezukorkákat gyárt s 
ami legfőbb érdeme, mert Pécsett oly ipar
ágat teremtett és honosított meg, minő 
eddig nem volt s rövid idő alatt piaczot 
szerzett gyártmányainak.

A bejárattól jobbra ott találjuk lég 
először Sipöcz István gyógyszerész kis 
pavillonját, melyben a nap hevében kime
rült látogatók hűtő és üdítő italt kapnak ; 
málna- és czitromlevet szikvizzel. Sipöcz 
István alapította meg nálunk az első szikviz 
gyárat s az általa előállított szikviz álta
lánosan kedvelt s i cn keleudő.

Tőle nem messzire Littke J. pezsgös 
paviilon ja foglal helyet. A nagy kerületit 
és fövárosias elegancziával berendezett pa
viilon körül czitromfák és külüubüzö exo- 
tikos dísznövények zöldéinek, igen kelle
mesen hatva a szemre. Benn körasztalok s I 
körülük székek vannak elhelyezve s a kö
zepén lévő emelvényről jégbehütütt „Sport" 
pezsgők kacsintgatnak hivogatólag a járó 
kelő közönségre.

A közelben van Kumbold budepesti 
díszítő ezég pavillonja a közepén felemel
kedő pirámissal, rajta különböző nagy ér
meket, pajzsokat ábrázoló papír maschék- 
kai. Ezen ezég készítette a kiállítás föl
iratait s diszlctciuek legnagyobb részét.

A Littke féle pezsgös pavillontól jobbra 
vezet az ut a tornacsarnokba, hol a bútor
ipar foglal helyet. Amint a lépcsözeten 
felérünk, jobbról az első helyiségben Held 
Gusztáv kárpitos és díszítő gyönyörű tár
gyaival találkozunk. Rendkívül finom Íz
léssel és választékos tárgyakkal van e szó- 
bacska berendezve. Kétféle bútorokat lát
hatni itt. Az egyik készlet, mely áll egy 
köreveiből, 2 karos székből, 1 asztalból 
és egy álló tükörből, aranyozott fából ké
szült, nehéz franczia selyemmel bevonva. 
Ezek fejedelmi bútorok ! A másik készlet 
— 1 kerevet, 2 alacsony hátas szék, kis 
munka-asztal — olajzöld plüss-bársonyból 
és damaszkuszi selyemből vau készítve. 
Szintén valódi műremekek. A szoba falai 
igen szép színű és alakzatu szövettel van
nak bevouva. A fal felső szegélye papír, 
tele különböző helyzetben enyelgő amo 
Tettekkel. A mennyezet hófehér, gazdag 
aranyozással, a középen és a sarkokban 
lebegő amorcttekkel. Ez a pompás kiállítás 
becsületére válik a kiállításnak s általa a 
magyar, különösen pedig a pécsi iparnak.

A mellette lévő szobát Kremling Ká
roly kárpitos és díszítő foglalta cl egy 
gar^on-szobaberendezéssel. Egy igen csinos 
kék kerevet van a szobában, előtte egy 
egészen uj szerkezetű kártya-asztal, 4 pré 
sclt bőrrel bevont székkel. Az asztal mind 
egyik sarkán rézgyertyatartók és pénzes 
tányérkák vannak; a gyertyatartók lecsa- 
varhatók s az asztal tető-deszkája össze
hajtható, úgy, hogy a nagy kártya asztal 
hirtelen kis szivartartó-asztallá varázsolható | 
át. Igen ügyes tárgy. Van a szobában még 
egy igen díszes bordó vörös pl üss-bársony | 
díván. Az egész szoba-berendezés bár |
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egyszerű, minden fény és pompa nélkül, 
de mindazonáltal igen elegáns és nagyurias.

A tornacsarnok nagytermében kiállí
tott tárgyak közül legelső sorban Augster 
pécsi orgonaépitőről kell megemlékeznünk.

Angster József, ki már majd egész 
Magyarországot látja el jobbnál jobb or
gonákkal, 1867. augusztus havában, tehát 
ép 21 éve alapította orgonaépitö gyárát, 
mely a Józscf-utcza 30. sz alatt van be
rendezve. A kezdet nehézségeivel küzdve 
nehezen kapott nagyobb munkamegrende
lést s csak 1869. tavaszán készült el az 
első orgona a pécsi izraelita templom 
számára, mely műve oly hamar hírnévre 
juttatta Angstert, 1871 ben a kalocsai dóm 
számára kapott megrendelést 8 a nagyszerű 
mű kitűnő sikere után Hajnald Lajos ka 
locsai érsek Angsteruek a „kálocsai érseki 
orgonaépitö" czimet ajándékozta. Ugyanez 
évben Angster léguyomatu szerkezetet ta 
Iáit föl s arra kizárólagos szabadalmat 
nyert, 1879-ben már a székesfehérvári ki
állításon arany éremmel tüntettetett ki. 
Nagy hatást ért el a „crescendo" és „de 
crescendo" orgonái által, melyeket Magyar- 
országon eddig egyedül ő gyárt. Tavaly 
készítette el a századik orgonáját, mely 
épen az uj székesegyház számára épült, 
de mely még nem állíttatott föl. A kiállí
táson látható szép nemes góth stylü, 14 
solo változatú crescendo orgona Abauj- 
Szikszó rét. község megrendelésére készült 
s ez már a 116 ik müve s ép most még 
5 orgona áll munka alatt. Egy indifferens 
szakértőtől hallottuk a napokban, hogy a 
bécsi és müncheni kiállításon bemutatott 
orgonáknak határozottan fölötte áll Angster 
ezen müve, mely pedig még nem tartozik 
a legnagyobbak közé. Angster a nagy
számú megrendelések folytán gyárát e nyár 
folyamában egy kétemeletes műhelylyel 
nagyobbitotta meg, melyben legközelebb 
a pécsi uj székesegyház orgouáját fogja 
összeállítani és meghangolni.

Daczára, hogy nem ugyanazon tercm- 
beu van Unger Miklós és fia bárány a- 
mágocsi orgonaépitö ezég orgonája, hanem 
a nőegylet helyiségében, következéskép 
nem esik ugyan a körjáratba, még is itt 
emlékezünk meg róla, amennyiben szoro
san véve, a műfajt tekintve, határozottan 
ide tartozik.

Uugcr orgonája Tüpfer tanár „Orgel- 
baukuust" czimü müve és útbaigazítása 
után készült. Unger több évig Németor
szágban is dolgozott jelesebb orgonaépitök 
műhelyében s igy saját tapasztalatai, nem
különben több évi gyakorlata szintén hozzá
járultak e mű létesítéséhez. A mű nem 
nagy, csak 8 változatú, hauem a szerkezete 
megérdemli, hogy azzal bővebben foglal 
kozzunk. Az orgona szekrénye díszes román 
stylben épült, mely tölgyfából van s ízléses 
faragványaival kellemes benyomást tesz a 
szemlélőre. Az orgona játszó asztala szin
tén tölgyfából van, a belseje pedig jaczanda 
fából. A homlokzati sipok némák s az 
egész siprend8zer az orgona belsejében van 
elhelyezve. A fúvó az orgona alsó részében 
van s két részből áll, ii. m. a gyűjtőből
— mely a szivattyú szerkezet által haj tátik
— és felső részből (magazin). E szerke
zetnek előnye az, hogy a szél mindig 
egyenlő erővel működik, melynek sűrűsége 
32° Heiter szerint. A szélláda a képrend
szer szerint készült, melynek előnye az, 
hogy minden egyes sípnak saját kúpja van 
s igy a sipok mindig egyenlő erősségű és 
mennyiségű levegőt kapnak. A Manual 4'/« 
octáv terjedelmű a C töl a 3 vonalas f-ig. 
A Pedál 2 oktáv, C-töl h-ig. A Pedál bil 
lentyüzctéröl megjegyzendő, hogy az Unger 
saját eredeti eszméje után készült. A Ma- 
uual registen-i a következők: Hegedű prin- 
cipal 8 \  Gedect 8', Salicional 8', Hohrflüte 
4', Octáv 4'. Mixtur 1, 2, 3. Pedál register 
kettő van, u. in. Borduu 16' és Principal 
hass 8'. A registerek alatt mellékhuzonvok 
vannak, a melyek arra szolgálnak, hogy 
a játszó a registereket teszése szerint be
állíthatja és velük egyidejűleg a couibinativ 
labnyomást használhatja. Ezen kívül van 
még 5 lábnyomé. Az első Forte, mely 
a teljes müvet zárja vagy nyitja; má
sodik a couibinativ nyomás, melyet, 
mint föntebb említettük, a mellékbuzonyok- 
ual kapcsolhatunk össze. Azutáu van Cres
cendo és Decresceudo lábnyomás; az ehhez 
való redőzet nemcsak a homlokzaton ha
uem az orgoua oldalán is van, mi által a 
Crescendo és Decresceudo sokkal telje
sebb, mint oly orgonáknál, melyeknél a 
redőzet csak is a homlokzaton van s ép 
ezen okból ezen orgonán a homlokzati 
sipok némák. A műről csakis diesérőleg 
szólhatunk, tekintve annak belszerkezetét, 
nemkülönben csinos és ízléses kiállítását. 
Unger 50 orgonát készített már, melyek 
közül nevezetesebbek a bonyhádi, kapós 
vári és az 1885-iki budapesti országos 
kiállításon felállított orgonája, a melyről a 
fővárosi lapok is elismerőleg nyilatkoztak.

Most már újra visszatérhetünk a bútor
ipar osztályába. Ott táláljuk Engcl Adolf 
és fiai pécsi fa nagyiparosok kiállitványái 
egymás mellett két csoportban a terem 
éjszakkeleti sarkában. A főcsoport egy 
teljes szobaberendezésböl áll. Gyönyörűen 
faragott keményfa bútorok, vörös mennye
zetű s oldalt szintén vörös drapériával 
körített fülkében. Közvetlen emellett egy 
nagy, nehéz keménytából készült ebédlőbe 
való edényes szekrény s egy nagy ebédlő- 
asztal foglal helyet. Mind a két darab 
becsületére válik az Engel ezégnek. E ezég 
a budapesti országos kiállításon nagy fel
tűnést keltett 8 úgy a szakférfiak, mint a 
laikus nagyközönség tetszését, elismerését 
s dicséretét vívta ki az erdő-gazdaság 
s faipar terén tanusifott fáradhatatlan 
buzgalmáért s az elért sikerteljes ered 
ményért. A fa iparnak ez idő szerint egyik

legkiválóbb képvisel/!je a pécsi „Engel A. 
és fiai" C7.ég. Oly ifibben, midiin minden 
Üzleti mozgás csak vajúdott búzánkban s 
az ipar iránt kevés kivétellel csaknem 
mindenki közönyt mutatott: alapította meg 
Engel Adolf 1860-bau az első dél-nyugat- 
iiiagyarországi gőz-fUrészelö gyárat Pécsett 
s ez neki nagy fáradságba, gondba s 
anyagi áldozatba került, mert minden ol
dalról akadályokba ütközött és számos 
nehézséget kellett leküzdenie. A gőz-füre- 
szelő gyár berendezése az évek hosszú 
során át mindig javult, fejlődött, úgy, hogy. 
manapság már a maga nemében csaknem 
páratlanul áll. Készít mindenféle gyárt 
mányokat vaggon - építéshez, bányákhoz, 
ácsok, kádárok, asztalosok számára stb. 
Francziaország, Holland, Olaszország ré
szére. Szerbiába s liomáuiába is voltak 
nagy kivitelei. 1885-ben Fiúméba szállított 
mintegy 4000 □  méter talaj-koczkát, me 
lyeknek egy része tölgy és diófából s 
József föherczeg megrendelésére, ottani 
pompás villája számára készült. A gyár 
legdíszesebb s legmüvészibb kivitelű talaj- 
koezkákat állít elő. A belgrádi királyi 
palota nagy része az Engel áltál készített 
remek kivitelű talaj-koczkákkal van le 
padlózva. A talaj koczka-gyárral asztali! 
sok, ácsok és más építészeti mesterségekre 
szükséges nagyobb szerkezetű műhelyek 
vanuak összekötve. A gépházban működik 
állandóan két gőzgép, az egyik 65, a 
másik 15 lóerejü. Használatban van két 
óriási törzs-fűrész, 9 gyalu gép, 14 kör 
fűrész, 2 szelvény-fűrész, 1 szalag- és egy 
lomb-tűrés/., valamennyi ördögi gyorsaság
gal működik s külöufélc munkát végezve 
csudálatos halmaz készítményt produkál. 
Naponta 100 120 munkás foglalkozik a
gyárban s keresi kenyerét. A gépcsarnok 
mellett óriási fatelepek teriiluck el, fel 
halmozva különféle fajú szál-, hasab- s 
részben kidolgozott fával. A fahordás vas
úti kocsikou s vassíneken történik. A 
derék család múlt évben „Jánosi" előnév- 
vei magyar nemességgel lön kitüntetve.

A tornacsarnok bán a már eddig em
lítettek után legelső kclycu Doniján Oth- 
már pécsi teke , bútor- és épület-asztalos 
gyönyörű szekrényéről kell megemlékez
nünk. A szekrény két főrészből áll, alsó 
és felső szekrényből. Az alsó iészén két 
ajtó vau; a felső állványos szekrény, 
melyet két finoman faragott sphinx tart s 
négy részre oszlik, 2 rész nyitott, kettő 
pedig ajtóval zárható. Az egész szekrény 
szép, tisztán gyalult s beeresztett tölgyfá
ból készült; a/, ajtólapok fehér kőrisfából 
vanuak készítve igen ízlésesen kifürészclt 
tölgyfa-díszítéssel. Az ó-német stílben elő 
állított remek bútordarab miudeuki figyel
mét lekötötte s mint a kiállított tárgyak 
egyik legdiszesebbike, a közönség osztat 
lan tetszésében részesült. Domjáu Othmár 
jó minőségit anyagból, gondos és ízléses 
munkával készített bútorai a budapesti 
országos kiállításon is feltűnést keltettek. 
Budapesteu kiállítási nagyércmmel, Dcéscn 
dicsérő oklevéllel lön kitüntetve. A ezég 
1877 óta áll feuu s újabb és újabb sike
reket aratva gyarapítja a magyar ipar jó 
hiruevét. 8  nemcsak mint butorkészitö, de 
mint • pület-asztalos is egyike a legkere
settebbeknek. A Bedő-féle díszes kavéház, 
az irgalmasok uj épületének asztalos mun
káit is ö végezte. Legújabban az uj igaz- 
ságügyi palota asztulos-muukálatait is a 
Domjáu-czég eszközli.

Figyelemre méltó Stollar mohácsi asz
talos tölgyfából készült nagy könyv szek
rénye. ízléses egyszerűség s tiszta muuka 
jellemzi kiáliitvauyát.

Igen szép kis női íróasztalt állított ki 
keméuyfából Geicsics Ferencz pécsi asz
talos.

Feltűnő bútordarabot állított ki Jaiser 
Gyula budapesti ezég. Szokatlan, de igen 
praktikus beosztású, nagy elagáucziával 
kidolgozott szekrény valódi szalon-darab. 
Értesülésünk szeriut Zsolnay Miklós iua|o 
lika-gyáros vette meg.

Auguszt Istváu pécsi asztalos nehéz 
s keményfából készült virágálványai is 
említésre méltók.

Igen csinos szekrények ötleuek sze
münkbe a bejárattól jobbra. Miud a kettő 
diófa-szekrény hármas beosztással, a közé- 
peu tükörajtóval. Az egyiket Klein Ádáin 
pécsi asztalos, a másikat Schwarz Vilmos 
mármaro8-8zigcti készítette.

A kárpitos munkák közt a tornacsar
nokban a legizléscsebb tárgyakat Lederer 
Bernát pécsi fiatal kárpitos állította ki. 
Miudössze két darab, ile valóbau igen 
szép és jól kidolgozott darabok. Az egyik 
egy ó-német stílben készített kerevet. 
keinéuyfa alapzattal és háttal, bevouva 
perzsa-szőnyeggel és utrechti bordó bár
sonynyal. Kitűnő miuöségü anyag, ízléses 
és szilárd munka képezik a kiállított kere
vet becses sajátságát s értékes tulajdouát.
A wormsi Lutter-szobában lévő eredeti 
után készült. A uiásik kicsi női kervet, 
kekszinll selyemalappal, drapp virágdísz- 
sz I, XIV. Lajos korabeli minta után van 
előállítva. Lederer Bernát 1878 bau künn 
járt Parisban, majd Berlinben s később 
Béc8ben és Budapesten is dolgozott, szó
val világot próbált a fiatal iparos és innét 
van, bogy oly ízlésesen, oly szépen dolgo
zik. A budapesti kiállításon mint segéd 
vett részt s munkája nagy tetszésbeu ré
szesült. Mint öuálló iparos a szegedi- és 
a békés csabai kiállításokon versenyzett. 
Szegeden emlékéremmel, Békés-Csabáu 
arauv-diszoklevéllel lett kitüntetve.

Sok szemlélője van a S c h ö b e r l f é l e  
kedvelt szék- és divanágyaknak, melyek | 
sajátságos és rendkívül előnyös és haszna I 
vehető szerkezetüknél fogva méltán meg . 
érdemlik a figyelmet. A sofa-ágv két egyenlő ' 
Összehajtható székből áll, melyuek miuden |

egyes része használható Ha a két széket
szorosan egymásmellé állítjuk és azt egv 
egyszerű kapocs által összeköljük, akkor 
egy teljes aofát képez. Az agyat akképpen 
állítjuk elő, ha a két széknek előrészeit 
kapocs által szorosan összeerősitjük, az 
egyik szék hátsó részét egészen leereszt- 
jük, mig a másikat tetszés szerint a fej. 
tartásához igazítjuk. Az „Excelsior" Sebő- 
béri uj szabadalmazott ágya igen alkalma* 
szobabútor, mert nappal mint kényelmes 
kis támlásszék használható és éjjel egy 
kézfogással 2 méter hosszú és 80 cm szé 
les kényelmes rugany-matráczos ágygyá 
alakítható.

Az oltár-épitészet terén Hoppéi Lajos 
és Huzsinczky Kálmán pécsi arauyozók és 
templomdis/itök érdemelnek dicséretet. 
Hoppéi egy nagy román stillt oltárt állított 
ki márványozott alapon és oszlopokon ga/. 
dag aranyozással. Két kisebb oltárt állított 
ki Huzsinczky, melyek Graits Endre mű- 
festő tervezete szeriut készültek. Az egyik
nek alapsziue fekete, ízléses aranyozással. 
Közepén oltárkép, mely az irgalmas anyát 
(mater misericordiae) ábrázolja. A másik 
jóval nyagyobb szürke márváuy utánzat, 
díszesen aranyozva, közepén a boldogsá
gon szűz képével. Mind a két oltái készítő 
igen szép, jó cs tiszta munkát végzett

Ugyan itt felemlíthetjük Jiratko Albin 
pécsi szobrász műveit, melyek tárgyuknál 
fogva, szenteket ábrázolván, legközelebb 
állnak az oltár készítéshez. A bejárattal 
szemközt levő falou vannak elhelyezve. 
Helyes és szabályos alakok, finomau ki
dolgozva. Méltán megérdemlik a figyelmet 
s elismerést. Riefesser tiroli szobrász m 
állított ki két fából faragott szobrot, me
lyek leszámítva a rajtuk észlelhető apróbb 
hibákat cs aránytalanságokat, igen érdeke 
sek s művésziek.

Zsolnay Imre pécsi butorraktáros vesz- 
szöböl fonott virágtartó asztalkát állított ki.

Pfeffermann Imre budapesti paplanog 
egy kék szurah- és egy rózsaszínű selyem- 
paplant állított k i ; clÖbhin díszes virág- 
hímzés van, mely igen emeli a csinos munka 
értékét.

Az alsó sarokban egy óriási Makart 
csokor díszeleg. Gonddal és izlé>sel van 
összeállítva a legváltozatosabb szárított 
növényekből. Készítette Tanús Gyula mo
hácsi származású, pécsi kereskedő segéd.

Ugyancsak e teremben vannak a 
köuyvnyomdászati és könyvkötészeti czik- 
kck. Kiállítottak Taizs József, Engel La
jos pécsi és Surányi János győri. Magyar
testvérek, temesvári, Laubner eszéki könyv- 
nyomdászok. A könyvkötészeti uiuukak 
közt csakueui egyedül álló Sebnél! Sándor 
pécsi illetőségű, jelenleg szent-pétervári 
könyvkötő kiállitványa. Hendkivül finom 
ízléssel és valóságos művészettel dolgozik. 
A kiállított 15 darab köuyvkötészeti muuka 
mintául szolgálhat könyvkötőinknek ; mind
egyike remek kiállítási diszmü Feiler Mi
hály könyvnyomdával kapcsolatos könyv
kötészetéből is van egy csinos darab ki
állítva, egy bőrkötésű „Kiállítási kalauz".

Ugyanezen teremben vannak a zene 
.szerzemények kiállítva. Valóbau a csodál
kozás száll meg bennünket, midőn a ki
állított zeneszerzemények nagy halmazát 
pillantjuk meg. Mindenesetre feltűnést keltő, 
hogy városunkban, egy provincziális város
ban annyi zeneszerző van. Olt láttuk Lan- 
ger Viktor (Tisza Aladár), Koffer Károly, 
Goldsteiu Izidor, Koffer Istváu (Bonyhád- 
ról), Sterán Péter, Engel József, Jónás 
János zenetermékeit

Angster orgonája mellett a falon egy 
igen érdekes térkép csoport van. Ezekeu 
Bárány amegy e különböző nemzetiségi vi
szonyai, élelmi szereiuek s szeszes italai
nak fogyasztási aráuya vau laponkint föl
tüntetve.

Fölemlítjük még Fogl L. győri ezég 
géphimzésü kiállitványait. Naponta műkö
dik a gép. Végül Bieuenstock budapesti 
réz- és esontmetsző és mouogram-cliché- 
készítő nagy választékú tárgyait.

Ezzel végeztünk a tornacsarnok nagy
termében kiállított tárgyakkal.

A tornacsarnok mellékhelyiségeiben, 
a már föntemlitettekeu kívül, a következő 
figyelemre méltó tárgyak lathatók. A torna- 
épület előcsarnokában Mühle Vilmos te
mesvári miikerté8z igeu szép Makart-caok- 
rókát állított ki. Van a sok között egy, a 
melyen buzavirágszin szalaggal díszített 
hófehér galamb csüng alá s a kékszalag- 
foglalatú tükörbe tekint, valódi szalondarab. 
Ugyanezen helyiségben állította ki Brézits 
Ferencz butormázoíó mintatábláját, melyen 
8 különböző s finom ízlésről tanúskodó 
mázolt lap van. A minta-tábla előtt egy 
asztalka áll szintén mázolási mintákkal.

A következő teremben látjuk Pala- 
sovszky Ödön mohácsi órás ingaóráját; 
Kaiser H. Ferencz és Winterstein pécsi 
f egy vermit vese k fegyvereit. Kaiser 6 darab 
kétcsövű vadászfegyvert állított ki, Winter- 
stein 4 kétcsövű vadászfegyvert, 2 Flobert- 
féle czéllövő szobafegyvert és 6 revolvert. 
Mindkét puskaműves kiállitványa helyi ké 
szitmény. A csövek itt lettek fúrva, az agy 
faragva, szóval az egész összetétel a pécsi 
puskauiüves ipart dicséri. Szép és tiszta 
muuka látszik meg mindegyik darabon. 
Valamennyi belőtt fegyer.

Az aranyműves-ipart Képviselik Schön- 
wald Imre, Scback Ferencz pécsi és Scbo- 
ber budapesti aranyművesek. Leggazda 
gabb Schönwald kiállitináuya, azonkívül 
a legcsiuosabb is.

Ugyan itt látható Girardi József fog- 
tecbnicu8 Uvegszekréuye müfogakkal.

A szomszédos helyiségben említésre 
méltó Nagy Gyula dárdai körjegyző szivar- 
sznpóka gyűjteménye. Egy ttvegfedelü ala
csony szerkrénybeu körülbelül 60 drb. 
borostyán- és tájt szivarszopóka van el
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helyezve, nagy része teljesen, kisebb része I 
félig kiszíva. Mindenesetre érdekes gyűj
temény. Kiválókép érdekli természetesen J 
a dohányzókat, a kik erdeme szerint tud- I 
jgk méltányolni a ritka gyűjtemény érté-| t 
két. De a nemdohányzók szemo is meg
akad a gazdag szipkagyüjteményen, mert 
csakugyan igen válogatott és szépen ki- 
szívott szopókák vaunak itt együtt.

A lombfürész-munkák is igen szépen 
vannak képviselve. Igen csinos tárgyakat 
Állítottak k i: Csik Antal vizvári, Stikl 
György szabadkai, Németh Gyula pécsi, 
Sudár Gyula babarczi és Valenta Ferencz 
pécsi lakósok. A kiáilitott tárgyak nagy
része virágállvány, kálit és óratartó.

Orustein Ignácz Veszprémből szépen 
faragott fakulacsokat állított ki. Diczenty 
Ernő budapesti lakatos dlszmütárgyakkall 
gazdagította kiállításunkat. Gyertyatartók,’ 
tintatartók, képkeretek stb. vasból készült 
a s z t a l  díszítésre való tárgyak. ízléses és 
finom kivitel jellemzi a kiállító munkáját.

A tornacsarnok épülete mellett fél- 
födél alatt foglal helyet Seltenbotfer Fri
gyes Ha soproni harang és érczöntüde 
nagyszabású kiállítván\ a. A kiállított tár
gyak legnagyobb részét tűzoltó eszközök 
képezik, úgymint tüzitecskendök, csáklyák, 
.szakok, kürtök stb. Szivattyús kutkészülé 
kék s miuden egyéb az érezöntök szak
májába tartozó tárgyak nagy választék
ban találhatók itt. Értesülésünk szerint 
1877. óta áll fenu a gyár s ez mindössze 
nem nagy idő, mindazonáltal ezen rövid 
idő alatt is aunyira fejlődött, hogy való 
bán a legelismeröbb dicséretre méltó. 
Hazánkbau egyike a legelsöbb rcudü ön
tödéknek. Nagyban gyárt s jó minőségű 
és olcsó készítményekkel szolgál; ami ál
tal képes a külfölddel versenyt tartani.

Az iparcsaruokba lépve az összes ki 
állítási tárgyakat domináló piramis ötlik 
szemünkbe a Zsolnay-gyár műremekeivel.
A bordó színű alapon elhelyezett szinpom- 
pában gazdag majolika-készítmények igen 
kellemesen s meglepőn hatnak Pár száz 
darab csinos tárgy van itt Ízléssel s mű
gonddal elhelyezve.

A bejárattól jobbra van Zosel Ede 
mtllakatos és torony órás saját szerkezetű 
toronyóráj a.

Ezen óra úgy van készítve, hogy min
den szűk toronyba elhelyezhető, kerekei 
tisztáu kidolgozott érezböl vannak és fogai 
külön géppel metszve, az óra többi léuye- 
gesb része Bessemer aczélból készült, szó
val az anyag és kidolgozása a legjobb. 
Figyelemreméltó ezen óránál azm. kerék 
(Steigrad), mely beu a horgony (Anker) 
működik, minden más óráual ezeu kerék
nél a súrlódás a legnagyobb és itt kis 
mozgó aczéltcugclyeken a horgony lejár, 
miuden kenése szükségtelen Technikai 
beosztásra nézve nagy szabatosságot mutat 
az, hogy az inga mindeu lüktetése egy 
másodpcrczet jelez, az iuga egész hossza 
alig másfél méter és uincs úgy kitéve a 
szél erejének, mint a régi órákon még 
található 4 - 5  méteres ingák, az órától 
pedig nem igényel oly erőt a működéshez. 
Ily előnyökkel bíró órákkal már az egész 
környék nagyobb helységei el vaunak látva 
és sok kitűnő bi/.onyitványt mutathat fel 
a készítője. A budapesti kiállítás alkalma 
val ezüst éremmel lett kitüntetve.

Zelerin M. budapesti műlakatos szebb
nél szebb tárgyai, diszes lámpa-tartói, vas 
dekoratív tárgyai, fürdő kádja s vízveze
téki eszközei mind igen érdekesek, fino
mak és jó minőségűek. Zelerin gyára 
egyébként országos hírnévvel b ir; gyárt
mányai nagy kelendőségnek örvendenek.

Igen szépen állított ki Blazek Adolf 
budapesti késes. A legfinomabb pengéjű 
szebbuél szebb kivitelű kések százával van
nak ízlésesen elhelyezve egy nagy üveg- 
szekrényben. Ugyan ez a koliekczió volt 
a budapesti országos kiállításon is bemu 
tatva s kiállító a kiállítási nagy éremmel 
jutalmazva. Van Blazeknek a budapestin 
kívül még vagy 0 kiállítási érme.

(Folyt, köv.)

Különfélék.
— Püspöki ebéd. Dr. Dulánszky Nán

dor megyés püspök hétfőn fényes ebédet 
adott. A lakomán mintegy 70-en vettek 
részt, küztök a főispán, alispán, a polgár- 
mester, rendőrfőkapitány, röviden: a helyi 
hivatalok több tagja, s túlnyomó részben 
a kiállítás végrehajtó bizottsága, a jury 
elnökök, néhány csoportbiztos, több kiál
lító és a hírlapírók, úgy, hogy ezen lako
mát bátran „kiállítási lakomának’1 keresz
teljük el, melynek jelentőségét nagyban 
emeli azon körülmény, hogy Szent-István 
napján rendeztetett. Az első pohar-köszön- 
tött a megyés püspök mondta, megemlé
kezve első szent királyunkról, ki az ősök 
által vérrel szerzett hazát megalapította, 
lerakván állaniánk alapjait, melyek: val
lásosság , erkölcs, műveltség, vitézség. 
Óhajtja, hogy az a szellem, mely Szent 
István alkotását átlengé, továbbra is fenn
maradjon. Szépen nyilatkozott a püspök a 
fölvilágosodott haladás áldásairól: a mű
veltségről, tudományról, az iparról, me
lyekről a régi hajdankorban szó sem le
hetett 8 melyek kezdetben az egyházi és 
nemzeti rendek védszárnyai alatt hozták 
meg magokat s innen indultak fejlődésnek, 
fejlődésük arányában erősítve a nemzetet 
és a nemzetet fenntartó elemeket. A kiál
lítás az ipar, a  munka ünnepe és a kiállí
tás sikere egy jobb jövőre nynjt reményt. 
Szent István áldását kéri a hazai ipar 
művelőire s munkásságukra, hogy egy szebb 
jövő virradjon a hazára, szebb dicsőbb és 
boldogabb, mint a milyen volt a múlt- 
Pohárköszöntöjét Ö Felsége, a koronás

király éltetésével végezé, mit a vendég
sereg felállva, 3-szoros lelkes éljennel fo
gadott. A püspök után Kardos Kálmán 
főispán szólott a régi kor püspökéből, kik 
népöke dicsőségre, nagy tettekre vezet
ték, áttér-'e Dulánszky Nándor püspökre, 
ki népéuek fölkent vezetője s mindenütt 
elöl járva, népét a tiszta erkölcs ihletett 
szavával vezérli és nem csak megüli a 
rnuuka ünnepét, hauem egész életét annak 
szenteli. Poharát a megyés püspök egész
ségére ürité, mivel a főispán ur az egész 
vendégség egyhangú benső óhajtását fe
jezi ki. A lakomának 3 óra után lett vége.

— Irinyi Sándor reáliskolai tanárt 
kellemes meglepetésben részesítették Szt.- 
István napján szülőföldjéről. Ő ugyanis 
Esztár, biharmegyei református község 
számára, mely az Ő szülőfaluja, az épí
tendő uj templom tervét készítette el, mely 
terv után az istenháza el is készült. Azon 
alkalomból, hogy az uj toronyra föltették 
a csillagot, a község közönsége megemlé
kezett a terv készítőjéről is s távolból 
sürgönyileg értesítve őt a nevezetes ese
ményről, melegen üdvözölték mint a ter
vezőt. Tehát vannak még becsületes cm 
berek, a kiken még uem fogott a köz
mondás átka, hogy: „Neiuo próféta in 
patria sna.u

— A pécsi dalárda Pancsován. A pau-
csovai férti daiegylet f. bő 19—22. napjain 
tartá zászlószentclését és egyúttal ünnepié 
fennállásának 25 évfordulóját. Az ünne
pélyre dalegyletünk is leraudolt, hol leg- 
szivélye8cbben fogadtatott. A zászlószente- 
lés a Ferencz József téreu ment végbe, 
még pedig a leguagyobb ünuepélyességgel. 
A zászlószeg beverése alkalmával a kir. 
törvényszék jelmondata: „Bármily nyelvei! 
énekeltek, érzéstek miudig magyar legyen !u 
továbbá a pécsi dalárdáé : „Édes hazánk 
kedves dalunk, érted élünk, érted halunk !a 
viharos éljenzést idéztek elő. A zászló fel 
avatásnál 40 koszorús leány volt, kik miud 
fehér ruhában voltak, veres napernyővel, 
mi az egésznek festői látványt nyújtott. 
A díszhangverseny #12 számból állott. Da
lárdánk Erkel „Ébresztődét énekelte, 
még pedig oly hutással, hogy ismételd 
kellett. Ismétlésül „Vinetáu-t énekelt. Az 
ottani magyarok megelégedéssel szorítottak 
kezet dalárainkkal, mondván: Köszönjük, 
hogy a magyar névnek és magyar dalnak 
hazauk e végvárosában is dicsőséget és 
tekintélyt vívtak ki. Hangverseny után 
kezdődött csak a valódi élet. Dalárdánk 
jobbnál jobb dalokat énekelt. Volt felkö- 
szöutés, mely mindig dalárdánkat magasz
talta. Kedden az összes vendégek külön 
hajón Beigrádba rándultak, hol megtekin
tették a régi várat és az uj királyi palotát. 
Délután külön vouatou kirándultak Topt- 
schiderbe, ounét Koscbutnyakra, hol erdei 
ünnep rendeztetett. luuét késő esti órákban 
az összes vendégek Paucsovára visszameu 
tek, daláraink pedig Belgiádból hazafelé 
vettek utjokat. Dalárdánk ismert érdemeit 
gazdagitá az által, hogy fellépése által váro- 
snnkuak és a magyar névnek dicsőséget 
szerzett.

— Távgyaloglás Mohácsra A pécsi 
athletikai-klub mohácsi versenygyaloglása 
vasárnap ment végbe. A verseuyen kileu- 
czen vettek részt és pedig Bereczky Miksa, 
Horváth István, dr. Egry Béla, Egry Dezső, 
Nowotarsky Miksa, Külley Pál, Kellauer 
Gábor. Taizs József. Jánosházy Zsigmond. 
Miut pályabíró és időmérő Wauiss Sándor, 
mint orvos dr. Johann Béla kocsin kísér
ték athletáinkat, a kellő ellenőrzés 
végett még Perczel Béla lóháton kísérte 
a gyaloglókat. Az indulás vasárnap reggeli 
‘/25 órakor történt Benyovszky Manó által 
tett pisztolylövésre. Nagy tűzzel indultak 
meg és különböző egymásutánban halad 
tak a sórosi csárdáig, a honuét a menet 
mindig határozottabbá lett. A csárdáig 
ugyanis Bereczky, Horváth, Külley, Nowo 
tarsky és ötödiknek Egry Dezső ment; 
itt azonban egy váratlau , sőt mond
hatni meglepő fordulat állott be. Egry 
Dezső nagy erővel és biztosan haladván 
előre, az előtte haladó bárom gyaloglót 
!.önuyen győzte le és inásodikuak ment 
egy ideig közvetlen Bereczky mellett, majd 
kevéssel utánna és ezeu helyzet a ezéi- 
pontig nem is változott. Külley nébáuy 
kilométerrel Mohács előtt kidőlvén, harma
diknak Nowotarszky ment, negyediknek 
pedig Taizs József. A megérkezés ‘/410 
órakor történt és pedig: Bereczky 9 óra 
15 perez, Egry Dezső 9 óra 20 perez, 
Nowotarszky 9 óra 28 perczkor érkeztek 
be, igy tehát az első dijat a mohácsiak 
ezüst serlegét Bereczky, a második dijat 
a pécsi atblctikai klub által kitűzött ezüst ér
met Egry Dezső, a vívó  készletet Nowotarsky 
nyerte el. Megérkezés után a vendégek 
elszállásoltattak. Délben kedélyes ebédre 
gyűltek egybe a kaszinóban, este pedig 
műkedvelői előadás volt, melyet sikerült 
tánczmulatság követett és melyen Mohács 
szépei nagy számmal vettek részt, athlé- 
táink pedig a nagy út daczára tűzzel tán- 
czoltak. A visszautazás tegnap történt, a 
mennyiben a kirándulók egy része a reg
geli, másik része a délutáni vonattal ér
keztek vissza körünkbe.

— Szarvasmarha- és juhkiállitás. A 
vasárnap megnyitott s kedden bezárt 
szarvasmarha és juhkiállitás várakozáson 
felül sikerült. Igaz ugyan, hogy a szom
szédos megyék éppen nem voltak képvi 
selve, de megyénk uradalmai 8 gazdái 
anuál inkább kitettek magukért. Tekintve, 
hogy csak Baranyamegyc állított ki, ide 
nem számítva az egy Pick és Duller buda
pesti tenyé8zálattal kereskedő ezég kiállít- 
ványát, úgy, minőségre mint mennyiségre 
nézve nagy és választékos volt kiállitásuiik. 
Szebbuél szebb példányokat láttunk, úgy

a magyar fajú, mint a szimmenthali s a 
keresztezett hollandiak sorában. A legim
pozánsabb állatokat Albrecht főherczeg 
uradalma állította ki. Nemcsak a szak
emberek, de a laikusok is el voltak ra
gadtatva. Ilyen szép, erős és jól gondozott 
hízó állatokat csak uagy ritkán van al 
kaiuia a nagyközönségnek látbaui. Ková- 
csics testvérek helybeli iparosok magyar 
gulyája szintén nagy feltűnést keltett. Kö
rülbelül 50 drb. különböző korú szebb
nél s*.ebb állat volt a gulyában. Igen szép 
szarvasmarhákat átütött ki Montenuovo 
herczeg, Draskovics István gróf, Bioder- 
rnann Ottó és Rezső, Brázay Kálmán 
és a papuöveldc kökényi uradalma. 
Ottocska Géza, lloltbuson és Saxer 
Jusztus 8immentbali tehenei igen szé

pek. Az említetteken kívül még számo
sán állítottak ki figyelemre méltó s ritka 
szépségű példányokat. A juhkiállitás gyen
gén volt képviselve.

— Kiállítási tánczestély Herczenber* 
ger József hírneves tánezmesterünk a pécsi 
kiállítás érdekességét igyekezvén fűszerezni, 
amint meg is irtnk, a Scholtz-féle sörcsar
nokban tánczestélyt rendezett, melyen a 
beérkezett idegeneknek egyúttal az ere
deti ösmagyar „Társalgó” magyar sálon 
tánezszerzeményének bemutatását főczélul 
tűzte ki, hogy ez által a már-már parla
gon hagyott magyar ^alon-táncz iránti 
érzéket felelevenítse. És ez leleményes, 
buzgó tanczraüvé8zünknek sikerül is. Szép 
számmal vettek rész tanítványai és kiváncsi 
idegeuek, kik c valóbau hazafias vonzó 
táucz iráuti elragadtatásukat méltán nyil
vánították is. Az est fényét és méltó sike 
rét nagyban emelte Nádosy Kálmán ki 
állítási eluök megjelenése, kit ez nj ere
deti tánezmű iránti meleg érdeklődése 
vonzott az estélyre.

— Áthelyezés. Az igazságügy-minisz
ter a dr. Friedl Károly mohácsi járásbiró 
sági aljegyző lemondása folytán üresedésbe 
jött aljegyzői állomásra dr. Ugrik Géza 
szabadkai törvényszéki aljegyzőt helyezte át.

— Halálozás. A Kovátsits családot, 
városunk egyik legelöbbkclö polgárának, 
Kovátsits Jánosuak családját uagy csapás 
érte. Kovátsits Jánosné, született Adler 
Mária e hó 18-án reggeli 5 órakor — 
élte 56-ik és boldog házasságának 22-ik 
evében elhunyt. A boldogultnak bűit te
temeit a koszorúkkal borított koporsóban 
hétfőn délután kisérték nagy pompával s 
óriási nagy közönség részvéte mellett örök 
nyugalomra a budai külvárosi közsirkertbe. 
— A pécsi járás jegyzői karának nesztora: 
Kunovszky Antal, garéi nyugalin. körjegyző, 
f. hó 18-án, hosszas betegség után 82 éves 
korában jobblétrc szenderült. Temetése 
20 án, Szt.-István napján délután mcut 
végbe Garéban nagy részvét mellett. A 
sírnál, midőn Kulcsár János plébános be
szentelte a koporsót, Farkas József garéi 
körjegyző mondott egy rövid, de megható 
emlékbeszédet; ecsetelvén a boldngultnak 
érdemeit, a ki félszázadon át működött 
becsülettel hivatalában. Nyugodjék békével.

— A szülő kibékülése az iskolával. A 
tanuló és a csalad javára irta H e k i u g e r  
I s t v á n ,  íöreáliskolai tanár. Pécsett. Nyo
matott Engel Lajos könyvnyomdájában. 
1888. Ára 25 kr. Külöuös czim, a rnely- 
lyel a szerző elég világosan azt adja érté 
sUnkre, bogy a szülő neheztel az iskolára. 
Honnan e rossz viszony a gyermek életre
valóságát, egész jövőjét feltételező két fő- 
tényezője között? Ha őszinték akaruuk 
lenni, be kell vallauunk, bogy nem csupán 
a szülő részéu keresendő a feszültség oka. 
Iskoláink, csak úgy mint egyéb intézmé
nyeink, még nem jutottak túl a vajúdás 
keserves korszakáu. Tanintézeteink még 
sok tekintetben adósak maradnak az élet 
rohamosan fokozódó követelményeivel szem
ben. De ez másutt is igy van, nem csak 
minálunk. A mi aztán már inkább saját 
honi bajunk, az a szülő, értsd a társada
lom merev közömbössége uemzeti kultúránk 
i g a z i  érdekei iráut s az a szánalmas 
szűkkeblüség, a melylvel nálunk az úgy
nevezett értelmiség mindazt figyelmen kívül 
hagyja, a mi túl fekszik a párt- és klikk
szempont Iátá8küréu. A családnak az isko 
Iáról táplált 8 részben szinte megrögzött 
balfogalmait belyreigazitani, — a szülőnek 
a tanférfiak iráut tanúsított sajnálatos bi
zalmatlanságát eloszlatni, — az iskola ki 
nem elégítő eredményeinek a szülök és 
helyetteseik hibáiban rejlő okait kiderítem 
igyekszik az előttünk fekvő 24 lapuyi kis 
füzet, a melynek megszívlelni s követni 
való tanulságait melegen ajáuljnk az ősz- 
szes érdekeltek figyelmébe. Béküljön ki 
miudenekelőtt a szülő az iskolával; visel
tessék őszinte bizalommal gyermeke okta
tói irán t; ne kétkedjék azok jóakarata- 
és ügy buzgalmában ; kérje ki minden al
kalommal tanácsukat s kövesse azt még 
saját ellenmondó véleméuye feláldozásával 
is, ba a tanár szakértelme és jelleme a 
bizalom alapjátképezö tiszteletet fel tudták 
beune kelteni. Ezt óhajtjuk mi is a szer
zővel, a ki épen alkalomszerüieg adja a 
beiratásokra készülő szülők kezébe üdvös 
intelmeit. Nemzeti létüuk féltékeny gond
dal őrzendő kincse: ifjúságunk czéltudatos 
nevelése s az élet igényeinek megfelelő 
oktatása függ jórészben attól, bogy a szü
lők végre-valabára tisztába jöjjenek az 
iskolával szemben elfoglalandó állásuk kö
telmeivel. Ismételjük, hogy a fentezimzett 
füzet figyelmes átolvasása e fölötte kívá
natos czélnak a szülő részéről való meg 
közelítését mindazoknál tetemesen elő fogja 
segíteni, a kik uem restellnek okulni.

— Rabipar a kiállításon. A pécsi kir. 
ügyészségi fogház a rabipar, külőnöseu a 
kosárfonás terén naponként nagyobb ha
ladást tauusit, miről a kiállításon látható 

| koliekczió mindeukit meggyözödtetbet. E

gyűjteményes kiállítás az iparcsarnok háta 
mögött levő félfödeles épület szögletében, 
a baranyamegyei kőfajok szomszédságú 
bán van elhelyezve. A durva kosárfonó 
munkától a legfinomabbig látunk itt czél- 
szerü és ízléses tárgyakat, n. m. födeles 
és födetlen női kézikosarakat, fonott vi
rág asztalokat, papírkosarakat, különösen 
gyümölc8szállitó kosp-akat, gyümölcstál- 
czákat, üvegtokokat s tb ; ugysziutéu kü 
lönféle szalmafonatokat igen jutányos árak 
mellett. E kiállított tárgyakból eddig több 
mint 120 frt áru vásárlás és megrendelés 
történt, az évenként eladott darabok száma 
pedig a 12,000-et meghaladja; oly eredmény 
mindenesetre, mely számot tesz, melynek 
érdeme azonban Zsolnay György kir. 
ügyészre háramlik, ki a rabipart foghá
zunkban nagy buzgalommal ápolja és ter
jeszti.

— Kiállítási induló. Kissé elkésve je
lent meg a Harmouia zeneműkiadó rész
vénytársaságnál a pécsi kiállítás alkalmá
ból Lenkei Lajos, a „Fünfkirchner Zeitung’1 
szerkesztője által irt „Kiáll’sási iuduló,’1 
melyet a szerző a kiállítás elnökének, 
Kardos Kálmán főispánnak ajált. A dalla
mos indulót Jónás János zenekara a kiál
lítás meguyitása óta játsza, és máris nép
szerűségre tett szert. Az induló minden 
zenomükereskedésben kapható 60 kraj- 
czárért.

— Liptóvári kanárik, Demeter V. a 
napokban küldötte meg Lipótvárról a pé
csi kiállítás végrehajtó bizottságának ki
állítás végott kitünően éneklő barczi kanári
pintyeit és saját szerkezetű kalitkáit. A bi
zottság nem lévén azon helyzetben, bogy 
a kényes természetű madarakat a kiállí
tás területén állítsa ki s kellőkép gondozza; 
fölkérte széles madárkedveléséröl ismert 
ornythologusuukat, Várady Ferenczet, bogy 
ieuue szives a közszemlére bocsátott gyűj
teményében (Mária-utcza Oertzen-féle ház 
I. emelet) kiállítani. Várady a kérésnek 
a leguagyobb készséggel engedett s a ma
darakat, valamint a sajátságos szerkezetű 
kálitokat kiállította. Úgy a madarak, miut 
a kálitok eladók. Az elöénekes (trilller, 
roller) kanári pintyek darabja 10 és 14 
frt közt váltakozik. Megtekinthetők d. c. 
9-töl 12-ig; d. u. 2-töl 7-ig.

— Pincze-látogatás. A bor.jury mun
kálatai közben egyhangúlag elhatározván, 
bogy a kiállításon résztvevő borkereskedők 
és termelők pinezéit sorba szemlélik, e 
szemle eredményétől téve függővé vég- 
határozatukat. Csütörtökön d. e. 11 órakor 
dr. Schaurek Bódog ó-posta-utezai pinezé- 
jét látogatták meg mintegy buszán. A 
pincze területe óriási, több ház telkére 
átterjed s nagyságát elképzelhetjük, ba tud
juk, bogy 9000 hektoliter bor vau benne. 
A pincze régi, de tiszta s szakértöleg ke
zeltetik. A házigazda a jury-tagokat igen 
szívesen fogadta és bemutatva nekik a 
piuczét, mely valóságos tömkeleget képez, 
úgy, bogy ember legyen, ki benne eliga
zodik. Finom villásreggelivel szolgált ven
dégeinek, melyhez 75-ös szilvási világított 
közre, igazi szilvási, mely borok Schaurek 
Bódog jóbirü s óriási forgalmú specziáli- 
tásait képezik. A jnry tagjait valósággal 
meglepte c pincze uagysága és berende
zése és azt teljes elismerésük nyilvánítá
sával hagyták el.

— Scholtz sörfőzdéje. A kiállításra 
érkező idegenek nem győzik dicsérni 
Scholtz Autal és fia sörfőző-ezég jó minő
ségű sörét. Jól esik hallanunk, mikor a 
magyar s kiváltkép pécsi gyártmány fölött 
oly elismerőleg nyilatkoznak, mint a hogy 
a kiállításunkat látogató vendégek nyilat
koznak Scboltz söréről. Azt hisszük öröm
mel veszi ezt tudomásul Scholtz Gynla, a 
jó minőségű sör gyártója is; mert rit
kán hallani manapság elismerést. Termé
szete a mi közönségünknek szidni, ócsárolni, 
a magunkét, a bazalt s dicsérni az égig 
emelui a másét, az idegent, a külföldit. 
Baj, bogy igy áll a dolog, de hát mi ezt 
minden törekvésünk daczára sem másít
hatjuk meg. Csak az ilyen nyilatkozatnak 
vau némi hatása, mint a minővel az ide 
geo látogatók általános többsége tüntette 
ki Scboltz sörét. Be kell látni mindenki
nek, bogy mégis csak jó a mienk is, a 
hazai is; mert ba mi maguuk elfogultság
ból nem is látnánk be, mások önzetlen és 
érdekeieden véleménye meggyőz benuüoket. 
Egyébként Scholtz sörfözöje a legrégibb 
sörfőzde Pécsett. Valamikor hajdanában, 
a fokosnak fénykorában városi sörfőzde 
volt. Később, bogy boldogult Scboltz Antal 
megvette, újabb lendületet nyert és tér 
jeszkedett a bire. Legutóbb pedig Scboltz 
Gyula, a derék sörfőzönek fia s méltó 
utóda; a legutóbb eszszközölt építkezések 
és a modern követelményeknek megfelelő 
uj berendezések által, határozottan nagy
szabásúvá tette s országos verséuyképes- 
séggel ruházta föl. Az ilyen haladáshoz 
mindenkor őszinte örömmel gratulálunk.

— Az orsz. m. kir. zene- és színmű
vészeti akadémia szinészeti osztályaiban 
a beiratások f. é. szept. 6 án, csütörtökön, 
d. n. 3 órakor kezdődnek s bárom napon 
át, minden délután 3—5*ig bezárólag szept. 
8-áu fejeztetnek be. A jelentkező drámai 
növendékek fölvételi vizsgálata szept. 10-én, 
hétfőn, d. n. 3 órakor tartatik ugyancsak 
az iskola helyiségében, kerepesi ut, uem
zeti színház bérháza III. em.; az operai 
osztályokba jelentkezőké pedig szept. 10-én 
d. e. 10 órakor a nemzeti sziubáz színpa
dán. A felvételi kellékek : színpadias, csinos 
alak, tiszta kiejtésű csengő hang s kifej
lett testi alkotás mellett (melyről a fülv. 
vizsgálaton jelenlevő orvos ad véleményt) 
legalább 18 éves kor a férfiaknál s betöl
tött 16 év a leányoknál, mi hiteles okirat 
tál bizonyítandó. Szükséges továbbá annyi 
műveltség és iskolai képzettségről szóló

bizonyítvány, mennyit a megjelölt korban 
mindeu müveit ifjútól megjárhatni. Azok, 
kik nem szülőik, vagy gyámjaik kíséreté
ben jönnek, a szülök vagy gyámok írásbeli 
beleegyezését tartoznak magukkal hozni.
A jelentkezők csak törvényes családi ne
vükön írathatják be magukat. Arra pedig 
előre is figyelmeztet az igazgatóság min
denkit, bogy a behatási és fölvételi dij 6 
frt a beiratásnál azonnal lefizetendő, föl
vétel esetéu pedig az évi 30 frtnyi tandíj 
első részlete 10 frt, melynek fizetése alól 
első éves növendék föl uem mentetik. Vé
gül szükséges megjegyeznünk, hogy az 
operai szakra oly jelentkezőket veszünk 
föl, kik a kir. zeneakademia magánének 
tanfolyama III. osztályának elvégeztéröl 
bizonyítványt mutatnak föl, vagy a fölvé
teli vizsgálaton annyi készültségről tesz
nek tanúságot, a milyen ezen osztályokat 
végzett növendékektől megkivántatik, mely 
esetben magánvizsgálat alapján az orsz. 
szinészÍ8kola I. operai osztályába fölve
hetők.

— A siklósi polgári fiúiskolánál a be
iratások a jövő 1888—89. tanévre szept.
1., 2. és 3-ik napjain eszközöltetnek. Az 
I. osztályba oly növendékek vétetnek föl, 
a kik az elemi iskola négy osztályát si
kerrel végezték és a magyar nyelvet be 
szélik. E tanintézetben a latin és frauezia 
nyelvek, mint rendkívüli tantárgyak tanít
tatnak, tehát a polgári iskola valamelyik 
osztályát végzett tanulók a gimnázium vagy 
reáliskola következő osztályába átléphet 
□ek. Vidéki tanulók részére tisztességes 
és olcsó ellátásról készséggel gondoskodik 
az igazgatóság.

—  A helybeli m. kir. állami főreál
iskolában az 1888—89-ik tanévre a be
iratások augusztus hó 29., 30., 31-ikén és 
szept. l én délelőtt 8 —12-ig eszközöltet
nek. Az első osztályba csak oly tanulók 
vétetnek fel, kik a népiskola IV. osztályát 
legalább kielégítő sikerrel elvégezték és 
9 ik életévüket már betöltötték. Azon ta 
nulók, kik először lépnek be az intézetbe, 
kötelesek keresztlevelüket, iskolai és himlő- 
oltási bizonyítványukat, vagy ba 12-ik 
életévöket már betöltötték, kerületi orvos 
által kiállított ujraoltási bizonyítványokat 
bemutatni. Miután pedig a nm. vall. és 
közokt. minisztérium rendelete szerint egy- 
cgy osztályba 60 tanulónál több fel nem 
vehető, mindkét I. és II. osztálynál pedig 
előreláthatólag túltömöttség lesz, tisztelet
tel figyelmeztetnek a helybeli szülök, hogy 
a beiratással ne kcscdelmeskedjenek, ne
hogy a törvényes szám elérése után gyer
mekeik telvétele megtagadtassék. Szept.
2-ikán reggel 7 órakor lesz a irgalmas- 
rendűek templomában az ünnepélyes „Veni 
Sancte”, szept. 3-án megtartatnak a javító 
és pótló vizsgálatok, szept. 4-ikén pedig 
a magánvizsgálatok.

— Gyilkosság a vidéken. Dályokon 
(mohácsi járás) múlt vasárnap éjjel több 
sokacz kártyázgatott egymással a korcs
mában s bor között kártyázás közben 
összeszólalkoztak. A szót tett követte 8 
Lipokotits Tádé szolga hirtelen kést rán
tott elő és azt oly erővel vágta Szedláv 
Fülöp mellébe, hogy az halva rogyott 
össze. A vér lá’ása még dühösebbé tette 
Lipokotitsot s a többieknek is neki ment 
a késsel. Boríts Mihályt több szúrással 
élveszélyesen, annak fivérét Jákobot és 
Horváth Vinczét súlyosan megsebesítette. 
A „Mohács és V.M — melyből a véreng
zésről értesülünk — megjegyzi, bogy az 
éjjeli örök a verekedés folyamán sietve 
értesítették a községi bírót, de ez nem 
mert rendet csinálni s e mulasztás volt az 
oka anuak, bogy a gyilkos megszökött. 
Más oldalról pedig úgy értesítenek ben
nünket bogy Lipokotits bosszúból rontott 
áldozatára s annak többi társára s bogy 
azóta mái megjelent a mohácsi járásbíró
ságnál s önként bevallotta tettét.

— A harcsa szájában. Mohácson majd 
uem veszedelmesen végződött egy fiúnak 
a fürdése. E hó 12 én ugyanis Fabritzky 
László a Dunában fürdőit több társával 
együtt, mikor egyszerre segítségért kiáltott. 
A dunai íürdü úszómestere azonnal vízbe 
ugrott s a különben jő úszó fint a partra 
segítette, a hol a fiú, a mint az ijedtség
től magához tért, remegve mondta el, hogy 
valami nagy állat kapaszkodott a fogaival 
a lábába « meg is vérezte. A seb után, 
melyen a fogak nyomai határozottan lát
szottak, arra lehetett következtetni, hogy 
a fiút a Mohács melletti malmok körül 
tanyázó nagy harcsa fogta meg, melyet a 
molnárok már több ízben láttak is. Ha az 
aszómester hamarjában segítségére nem 
ment volna, a fiú menthetetlenül a harcsa 
áldozata lehetett volna.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városábau 1888. évi 
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Augusztus 25-én.

A pécsi nyilvános3íT -y  i 11 - 1 é r_*)
Válasz Bereczky Miksa úrnak.

Bonyhádi Perczel Bél* őrtől bizonyítványt 
felhozni feleslege* volt, az * aP. F .“ 32-ik számá
ban részemről mondottakat meg nem czáfolja, mert 
két tanú által — kiket itt névleg felemlíteni nem 
akarok, de bárki előtt is megnevezek — beigazol
ható tény : hogy midőn a „Mátyás király* ven
déglőben önnek segédi eljárása discussiotárgyává 
tétete tt, B. Perczel Béla ur odanyilatkozott, hogy 
az ilyen segédet ama bizony:s ponton (de határo
zottan megnevezve !!) rúgta vol a, a mely állítását 
B. P. B. űr fenntartotta akkor is, midőn kijelen
tette, hogy azon segéd ön volt s az ily kifejezést 
kikéri magának ; tény továbbá az is, ho^y ezen 
kifejezésért B. P. B. űrtől hírlapi közleményem 
megjelenésekor elégtételt még nem v e t t ; a miből 
világos, hogy — midőn Bereczky űr engem rága
lommal vádol — nyilvánosan valótlant mond

Valótlan Bereczky urnák azon állítása is, hogy 
nekem Gálovits Zoltánnal elintézetlen ügyem volna* 
m e r t:

1- ször. Bernáth Béla (?!) s társé i által a 
tettyei incidensről kiállított nyilatkozat egyáltalán 
nem bizonyitja, hogy elintézetlen ügyem volna !

2- szor, ezen perfíd nyilatkozat közzétételéért,
s nem a tettyei affsireért, a mint az tévesen van 
a segédek jegyzőkönyvében felvéve G. Z.-t fe
lelősségre is vontam ;

S-szor, midőn G. Z. ar elégtételadás elől meg
hátrált, egyszerűen megb ' z ta m : már pedig a 
tettlegesség minden más sértést megszüntet, 8 lel 
téve, hogy az 1-ső pont a la tti esetben én lettem 
volna is a sérte tt fél — a tettlegességgel meg
szűntem az lenni s annak jelenleg is csak G. Z. 
tekinthető.

Különben Bereczky Miksa ur s ama szána
lomra méltó két gyászvitéz (értsd Gálovits Z.-t és 
Bnbregh Bélát, eljárása élénken emlékeztet azokra 
i  gyáva kntyákia. a melyek tisztességes távolból 
tömegesen megiigatuak valakit a midón ez szembe I L e g f i n o m a b b  r u m o k
•Záll velők ugyancsak ugatva m eghátrálnak. i  l íL K rö b

No de ezek, habár kellemetlenek is, nem ve- • -*■ «  H K o rim
szedelmesek SCHMIDT ANTAL

(Márla-utcza 8. az.)

a  beiratások f. évi augusztus hó 30 án
kezdetnek meg.

Ez intézet a  m agas m inisztérium  
álta l m egállapíto tt szervezeti szabá
lyok értelm ében a fógym nasium ok- s 
fbreáliskolákkal egy rangba  lévén he
lyezve, a  végzett tanulók

az egy évi önkéntességi jog
kedvezm ényében részesülnek.

Az igazgatóság.

r I*K rS T  F IG Y E L Ő "
j h b b h h h m h s

Gőzmalom
teljes, jó karban,

két pár kőre, korpás őrlésre,
jó búzatermő vidéken,

vasúti á llom áshoz közel,
jó  kelendőségnek örvend,

szabadkézből eladó, jutányos ár 
mellett,

H o l ?  m egm ondja a  kiadd-hivata l.

34-ik mám

Köszönet nyilvánítás.
Mindazok, kik a felejthetetlen jó 

nő, illetve anyánk: Kovátsits .-ánosné 
szili. Adler Mária temet sén meg
tisztelő jelenlétükkel őszinte rész 
vétüknek adtak kifejezést, fogadjak 
legőszintébb köszönet linket.

Pécs, 1888. aug. 22.
A gjászoló család.

« > + + + * + + + + *  t  +4-4 4 4 + 4  4 F + 4  M  4 4 + 4 + 4 4  #■
*£ T . ez .
**  M iután f. év szeptem ber l  étől a szeszadó em elése á lta l

x-U-iíCL, lUcor, cognac
stb. árak  tetem esen em elkedni fognak, a tisztelt vevőim nek a  saját 
érdekükben a té lre  való szükséglet idő  előtti beszerzését a leg- 

g m elegebben ajánlom
s  t a»AnAn,oU t vnnintr 70 krtó l 2  ír t  20  kr.-ig  1 lit. p a laczkokban .

^  „ IIKOrOK 25 ,, 90  „  n
I  M szerénii szilvórium  1 ír t  *20 kr. 1 literes üveggel

•) E rovat a la tt megjelentekért nem vállal 
felelősséget a szerkesztő.

£T-A.GrZ* f e e e u c z
laptnlajdonos.

KIS J Ó l  S E F. VAKADY FERENFZ,
lapvezér. felelős szerkesztő.

Hirdetések.
KALMÁR PÉTER

lesz ds ifc io  B iiiif ís ir o i.
A n d r á s s y -u t  2 9 .  s z .

Fölreteli pavilloo: i  tiilliUsi citózda melléi.
A kiállítási tá rg y ak  felvételeit be 

fejezvén, a mai naptól kezdve a n. é. 
közönség részére az ezen czélra épí
te tt pavillonban felvételt eszközlök.

Régóta fennálló ezégem nek jó  
Ilim évé érdekében csakis sikerült 
és a legújabb szakvivm ány szelőit 
nüíizléssel biró képek adatnak  ki.

K ívánatra  m intaképekkel kész- 
séggel szolgálok. N agyítások és olaj- 
festm ények m inden kis kép után. 
még avultak után is készíttetnek.

Tisztelettel

KALMÁR PÉTER.
udvari fényképész.

F. évi augusztus hó 12-ikétöl. azaz vasárnaptól
n ap o n ta  lá th a tó

d. e. 9 árától 1 2 -ig, d. u. 2  órától 6 -ig

az Oertzen-féle ház mária-utezai emeletén
V Á R A D Y  F E R E N C Z

ornythologiai
m a g á n - g y ű j t e m é n y e :

élő hazai ás exotikus madarak és honosított majmok, stb.
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Hirdetmény.
A pécsi káptalani uradalmi korcsmák: 

Dráva-Keresztur, Bogdása, Kemse. Piskó, Lúzsok, Vejti 
községben, az utóbbinál a rév-csárda, révátjárási jog és tekinteni 

halászattal,
to v á b b á : bakonyai és hetvehelyi korcsmák és a cserkút-deréki 
csárdák

U gr f. é v i  s z e p t e m b e r  2 2 - é n
Pécsett, ngos SZ E IF R 1T Z  kanonok és főkorm ányzó ú r lakásán  r e g g e l i  1 0  
Ó r a k o r  1889. ja n u á r  1-től 3  évre bérbeadatnak , zárt a ján la tok  is e lfogad
ta tnak .

Pécs, 1888. aug. 23.
Az uradalmi tisztség.

Y'an szerencsém tadatni a nagyérdemű közönséggel, hogy 6 osztálya

nyilvánossági joggal felruházott

S s leánynevelő- és tanintézetemben im -
Mária utcza 13. szánt (Majlátli féle ház)

a beiratások az 1888/89. tanévre f. évi augusztus 31-től fogva eszközöltetnek; a ren
des előadások pedig szeptember 3-án veendik kezdetüket.

Egyúttal tudomásár.; hozom a nagyérdemű közönségnek, hogy leánykákat 
már 3 éves koruktól fogadok fel az előkészítő osztályba (gyermekkert); égy. 
szintén, hogy ez évben is felfogadok honiaké növendékeket. Szives megkeresésre 
a feltételekről szóval vagy levélben adok tudósítást.

Midöu a t. ez. szülök- és gyámoknak, személyem és intézetem iránt eddig ta
núsított elismerésükért és fáradalmaim méltánylásáért a legforróbb köszönetét nyilvá
nítom s magamat mély belátáru hajlamaiba ajánlom, kérem és remélem, hogy a bi
zalommal ezentúl is megtisztelve, leánykáik nevelését és tanítását reám bízzák.

Ezen bizalmat kiérdemelni és megtartani mindenkor kötelességemnek fogom

Pécsett, 1888. augusztus hó.
LIEB SC H ER  VILMA.

tanin tézet-tuUjdonos.
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Malomtulajdonosok figyelmébe!
Legújabb szerkezetű és szabadalmazott
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gabnakoptato
gépünk

a pécsi kiállításon
m e g te k in th e tő ,

h m ire a  t. ez. m o lná

ro k a t ós m alom tu la j

donosokat ezennel tisz

telerteljesen m eghívjuk

■Wöiner T. és társa, Budapest.
nialomépitészet, gépgyár és vasöntöde.
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A magyar háziasszonyok figyelmébe!

Kitűnő hazai gyártmány:

- K
Ezen hazai pótkávé a maga nemében páratlan igen hasznos növényekből s kitűnő 

alkatrészekből áll, felülmúl minden eddig forgalomban levő árpa-, makk-, füge-, továbbá 
a külföldről millió •‘s millió k ló számra beburkolt különféle ütvén ismert pótkávékat. 
Számos szaktekintély b in 'a ta  szerint a , , S z a l á ( l y - k á v e "  izére és zamatára nézve sokkal 
kellemesebb, színre szép tiszti ~s k vesebb ezukor kell hozzá, mini bármely más pótkávéhoz, tehát 
nemcsak kávépótló, bánéin egyszersmind kávé javító is, mert jótékony alkatrészeinél fogva 
a valódi kávé i .gató és hevitö h.i'As’.t alább szállítja, azt kellemesebbé teszi s igy a kávé 
élvezhetőbbé válik Két kanál izcmcs kávéhoz egy kanál „Szalády kávétM adva főzetik be 
s igy a legizletescbb kávét nyerjük.

H C  „ H - a . r r g ,á r i a , - ü l 3 z á T 7 - é “  T W
altalam é.ek előtt feltalált különlegesség, mely tisztán hasznába nemcsak pótolja a 
drága szemes kávét s igy nagy megtakarítás van elérve, hanem gyógyhatásúnál fogva 
is oly ház’ s^ert képe., mely ^élvezve táplál s táplálva gyógyít*  Rendes eledelül használva 
felnőttek, mint öregek és gyermekeknél a gyomorból és belekből a nyákot és mindcti 
emésztést akadályozó anyagot < ltávot.ija, « gyomortés vért tisztítja, a jó étvágyat elősegíti, táplál 
és erősít, soványoknál a hízást mozdítja elő. Mint házi sz»•, utasítás szerint használva segélyt nyújt: 
gyomor-  és lélhurut, gyomor- és fejtörés, gyomorégés, gyomorból eredő főfájás, vérszegénység, étvágy
hiány és álmatlanság ellen; továbbá enyhülést eredményez aranyér, ideg- és szívbajokban, g y e r 
mekek, aggok s általában ki..r l az ázsiai szemes kávé használata tiltva van, a „(Hangáriá-kávé" szám
talan orvosi tekintélyek által mint legjobb eredményű tápszer van elismerve, a fentebb felsorolt 
bajokban pedig melegen ajánlva.

E st so k  e zer  h á la ir a t  ig a zo lja .
Befözetik tisztán, hozzá nem adva semmiféle más kávét vagy pótlékot, bögrében 

jobb, mint kávéfőző gépben ; egy csészéhez 1 evőkanállal, miként valaki gyengébb 
vagy erősebben kedveli, tiszta vízben 2 --3  perczig forralva. (6—2)

E  g y á r tm á n y  e d d ig  m in d en  k iá l lít á so n  d is z -á r e m m e l lett kitüntetve.

\  n  n  b  • S z á lé u l  y - k á v é  1 doboz: •/$— 12. */«— 14. '/«—26 kr.
1 t i  K  • H u n g á r ia -k á v é  1 doboz: ’/«—30. — */t — 60. 1—1 frt 20 kr.

W C  Pécsett kapható valamennyi elöbbkelö füszerkereskedésben.TSS
A kiállításon a nyári színházban az élelmi csoportban megtekinthető.
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9  Eltört és rosazjáráau

6 r á K  p o n t o s a n  %
• j  és legjutányosabb áron

5 év Írásbeli lúlállássiil
<■*4 "
^  ja v ítta tn ak

U  k
|g j
£4 ó r á s
tmi és aranyművesnél

Raktárüzlet:
P é c s e t t ,

^  K irá ly-(fö)-u tcza
£ •  a H attju -cp lile tben .

Műhelye S
B

)-Éza 38.®6  
B

N agy ra k tá r  f f
Bt

a r a n y  é s  e zü st  ^

zsebórákból,«B
inga, iroda, konyha f i

... a
ébresztőórák

gyáriárak szerint jj»
ad a tn ak  el.

BI W  Dús választék mindennemű ékszerek arany es ezüst arukból, w  ^
Olásoknak nagy luktúrt,tartok mindenféle órarészekből. B
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Az é t i  e l s a á l l i t á s  2 .0 0 0 ,0 0 1 ) pa l ac zk .

E^oiuatoll Taizs Józsii kouyvuyoaidájábau.


