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Nemzeti nőnevelés.
Hogy sokkal háziasabb, sokkal
takarékosabb és gondoskodásban kifogyhatlanabb anyák őrizték ezelőtt
a házi otthon melegítő tűzhelyét mint
ma, mikor a leányokat már rászorítják
« doktrinér tudományokra is, az kétlégtelen.
A női emanc úpaczió tulhajtása a
nőiesség külső formaisságát is az úgy
nevezett czivilizaczió bábrubájába öl
tözteti föl, s ba nem látnék a kigyó
utáuzati fülönfüggőt a nő fülében, azt
hisszük, hogy férfi clown (bohócz) áll
előttünk.

A szerénységet, melyet hajdan a
nők jelképéül használt a költő, ma
alig találjuk föl egy-egy helyütt, A
divat pompájának utánzata eszeve
szett hajszává nőtte ki magát és kultuszszá lön a nagy zás.
Ezek az asszonyi szeszély hatvá
nyán született hóbortok rontják meg
a családot, bontják meg a családi vi
szonyt, sőt lá.sitják a tárasadalmi kö
teléket.
A nyugati kíméletes udvariasság
szavával mutattunk rá többször azokra
a ferde és boszantó szokásokra me
lyeknek asszonyaink rabjaivá lettek.
A nevelés hiány át okoltuk és os
toroztuk s provokáltuk a kormányintézkedést, hogy nemzeti növelésünk
érdekében tegye meg a szükséges lé
péseket.
Két hatalmas minister E ö t v ö s
é s T r e f o r t fáradoztak és sokat tet
tek a növelés bajainak elhárítása kö
rül s a képzés hiányában találván meg
az okot, fölsőbb női iskolák fölállí
tásával akarták megoldani az országot
érdeklő kérdést.
A fölsőbb polgári női iskolák intésménye azonban nem felelt meg hi
vatásának. Először azért mert csak a
jobb módú családok gyermekeinek
nyújtott módot oda beiratkozhatni,
másodszor azok, kik ott részt vettek a
a tanításban, a féltudás küszöbéig sem
jutottak s igy a tudákosság fölső má
zával hagyták el a padokat.
Anélkül, i ogy alapos és c z é 1i r án y o s oktatásban részesültek volna,
magolták a statisztikát és egyéb haszonvehetetlen számokat, amikre egy
nőnek vajmi keveset van szüksége az
életben.
Mi l ye n i s m e r e t e k e t és t u 
d o m á n y t é r t é k e s í t h e t l égi n*

A lap sielleni résiét ille ti kiile n é s je k és előfizetések a sxerkesxtiséghex, hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz iité x e id ik.
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valamint a vidéken minden póstahivatalnál.
K é z i r a t o k v l u z o a
a d a t n a k -

k á b b a nő a c s a l á d b a n és a t á r 
sadalomban?
Ennek a kérdésnek a helyes meg
oldása képezheti alapját a női nevelés
nek, tudniillik olyan ismeretekkel és
tudománynyal ékesíteni belső világát,
melylyel magát a társadalomban ked
vessé és hasznossá, családjában gon
dos és szorgalmas anyává tudja tenni.
A logaritbnmsok tudománya nem
asszonynak való. A házi számviteltan
alapos ismerete és kezeléséhez nem
kell megtanulni az államháztartás tu
dományát A nő mindenekelőtt értsen
a saját háztartása vezetéséhez. Minek
tornászni tanítani a női agy velőt?
Hogy bukfenczeket tudjon csinálni
egyik tudományágról a m ásikra! Csak
éppen a bukfencz kedvéért! A tudá
kosság rosszabb a semmitudásnál!
„Ezért kérünk czélszerü k ö z é p o k t a t á s t a nő számára" — Írja D eg e r a n d ó Antónia igazgatónő a kép
viselőházhoz benyújtott kérvényben.
„ M ü v e i t p o l g á r i o s z t á l y r a " és
ebben müveit nőkre van a hazának
szüksége. Oly polgárnőkre, kik derék
honpolgárokat nevelhessenek gyerme
keikből, őket a bölcsőtől fogva önmeg
tagadáshoz, önuralomhoz, hasznos te
vékenységhez, komoly kötelesség-ér
zethez, hősies jellemhez szoktassák és
megóvják az önzés, a keleties urhatnám 8ág, a semittevés, a léha mulatsá
gok szenvedélyétől, a kényelem-imádás átkos befolyásától, mely hazánk
vesztét okozhatja. Főkép oly nőkre
van a hazának szüksége, kiknek min
den csepp vérébe be legyen oltva a
forró b o n s z e r e t e t s erős megingatlan n e m z e t i é r z e l m e t t u d j o n
adni a jövő nemzedékének.
A gyermeknevelés módszerét már
a középosztály asszonyai is utánozni
látszanak abban, hogy kétes művelt
ségű idegen származású bonnokra
bízzák kisdedeik nevelését, anélkül,
hogy maguk legtöbb idejöket ennek
szentelnék. Aztán meg a kémiai tudo
mányukat, amit esetleg a felsőbb pol
gáriban sajátítottak el, úgy ahogy, a
konyhában fitogtatják!
A zagyvalékos ismeretek átkos
terhe bénítja az egész házi környe
zetet.
A ferde fölfogások mindenek fö
lött való uralomra ösztönzik ^az ilyen
asszonyt, amiből pörpatvar, zivatar,
harag, gyülölség támad s végre a csa
ládi kötelék fölbomlása.

szólván a családhoz tartozónak tekintetett.
Delbotuak csak egy hibája volt, hogy
miudeobeo, ami uem az Üzlethez tartozott,
nagyon ügyetlen volt
Geszting nr egy nagy mulatságot ren
Az . ü n n e p n a p o k é b ó l .
dezett, melyre valamennyi ismerőseit meg
hívta.
H a áldozóba éltünk napja
Delbos természetesen a meghívottak
S vérünk lassúbb ato m ié lejt,
közé tartozott s bár tánczolni nem tudott,
E rő n k elpártol caerbe hagyva
mégis sietett a mulatságon megjelenni.
8 a szív nem rem él, csak felejt.
Delbost csak azért hitták meg, mert
A bágyadt, félelmes napokban,
főnöke
biztosra vette, hogy mint rendesen
M elynek sú ly a, k ín ja nagy :
valami ügyetlenséget fog elkövetni, miáltal
Ó latén, Isten el ne hagyj !
a társaságot önkénytelenül mulattatja.
Delbos nem mert senkit sem fölkérni
E l ne taszíts m agadtői m inket,
a tánezra, félt, hogy felfordul és kinevetik.
H a kor m egtört, fény elhagyott,
Szépen meghúzódott a terem egyik zugá
S m it távol ifjúságunk hintett,
ban és innen bámulta a fényes társaságot.
, M inden virágunk elfagyott:
A társaságnak ez persze nem volt
H a s s áraz kóró le tt a képünk
Ínyére és többen már azon tanácskoztak,
S vad caörtető *sél fenyeget,
hogy hogyan játszák ismét ki, midőn Lujza
M aradj velünk, légy m enedékünk,
kisasszony maga kérte fel Delbost a tánezra.
O m indenható szeretet.
Delbos engedelmeskedett és gyorsan
felugrott, hogy karját nyújtsa Lujzának.
M aradj velünk — kísérj odáig
De alig tett néhány lépést, midőn
H ol örök hajnalod hasad,
egyszerre megbotlott és elesett, majdnem
H ol aki nyugalm at áhit,
magával
rántva tánczosnöjét.
M egpihen v édssárnyad ala tt,
A társaság hangos babotára fakadt.
Ahol ju talm át m egtalálja
Delbos gyorsan felugrott, bocsánatot
A küzdő és a szenvedő
kért Lujzától és a következő pillanatban
É s m egszűnik a lé t v issálya
a
kereskedő
nagy kertjének egy csinos
I la rá n k borai a szemfedő.
lugasában tűnt e l ..........
K itt József
*
♦
*
Al om é s v a l é s á g .
Gesztring néhány héttel később megint
Gesztring úr igen gazdag budapesti mulatságot rendezett, melyen a „házikereskedő volt. Neje néhány év előtt halt bolond", mint Delbost nevezni szokták,
■Mg és most egész életét egyetlen Lujza ismét megjelent.
Delbos ezáltal maga kérte fel Lujzát
QevU leányának szentelte.
A könyvvezető Delbos úr gyermek a tánezra.
A vendégek már előre örültek a
kora ZlA volt a kereskedő üzletében t ügy-
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E gy ö t hasábos petit sor egy
szeri m egjelenéséért 6 kr.,
3-ssoriért 5 kr., 10-«zeriért
4 kr. fizetendő.
Minden hirdetés után 30 kr.
bélyegdij fizetendő.

* íjilttír I petit m i 10 ti.
k hirdetési lij tűri futni*.
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J á n o s -u tc z a 8 -ik szá m .

Szerdán érkezett meg az ipar- és
kereskedelemügyi miniszter városunkba a
kiállítás megszemlélésére. Fogadták: Kar
dos Kálmán főispán, Aidinger János polgár
mester, Szeifritz István kanonok, Hanny
Gábor szegzárdi apátplébános, Bencze
István esperes, Perczel Dezső orszgy. kép
viselő, Sávéi Kálmán törvényszéki elnök,
Dragunescu Dömjén pénzügyigazgató, Bánffay Simon kir közjegyző, Opris Péter
posta- és távírda -igazgató, Bartosságb
Imre megyei főjegyző, Majorossy Imre
városi főjegyző, Németh Ignácz megyei
főügyész, Fekete Mihály városi tiszti fő
ügyész, Lecbner Gyula redőrkapitáuy, Zava
ros Péter tanácsnok, Jeszenszky Géza
árvaszéki elnök, Forray Iván főszolgabíró,
Sey László árvaszéki ülnök, továbbá: Rath
Mátyás kamarai elnök, Schaprínger Joacbim
k. aleluük, dr. Záray Károly k. titkár,
Engel József, Littke József, Haberényi
Pál, Sipőcz István, Zsoluay Vilmos, Hoflfrnann Károly gyárosok, Űllmann Károly
bankár, Vörös Mihály tanár, Renz Béla
magánzó stb. stb.
A vonat megérkezvén, a minisztert,
ki Nádosy Kálmán kiállítási elnök és
Brázay Kálmán földbirtokos kíséretében
jött, leszálltakor az egybegyűltek éljen
zéssel fogadták. A"főispán a minisztert

röviden üdvözölvén, az megköszöné a
szívélyes fogadtatást és örömének adott
kifejezést, hogy városunkba, habár csak
rövid időre is, eljöhetett. Ezntán a meg
jelentek bemutattatván, a miniszter a fő
ispán lakására hajtatott, hol átöltözködvén,
csakhamar megjelent a kiállítási területen,
hol Nádosy Kálmán elnök álu l üdvözölte
tett, mire a miniszter sajnálatának adott
kifejezést a fölött, kogy a megnyitáson
nem lehetett itt, miben idejének kimért
sége és elfoglaltsága akadályozta meg.
Örömmel emlékezett meg a kiállítás jó
híréről 8 gratulált a végrehajtó bizottság
nak, hogy már most fölösleggel rendelke
zik, a mit ö — mondá — sajnos, a buda
pesti kiállítással nem tudott elérni.
Ezután az igazgatósági (Hotfmann)
pavillonbau Rath Mátyás kamarai elnök
tisztelgett a miniszter előtt a kamarai
tagokkal, kérve nagybecsű támogatását.
A miniszter kijelenté, (mint mondá —
annélkül, hogy bókolni akarna) hogy a
pécsi kamara a dédelgetett kamarák közé
tartozott mindig, ennek működésével minisz
tériuma nagyon meg van elégedve, mert
fölterjesztései, jelentései megbízhatók, szak
szerűek, reális becsesei bírnak. Kijelenté,
hogy kötelességének tartotta eljövetelét és
azért jött, hogy tanuljon s hiszi is, hogy
ezt a czélját el fogja érni. — Ezután a
városi tanács tagjai tisztelegtek a polgármester vezetése alatt, kik előtt a minisz
ter elismeréssel szólt a város kellemes,
kies fekvéséről, szépségéről, tisztaságáról
és haladásáról. — Majd Nádosy vezetése
alatt a gazdasági egyesület tagjai tiszteleg
tek, köztük BántTay Simonnal, ki a minisz
tert a szőlősgazdák egyesülete nevében
üdvözlé és ki előtt a miniszter sajnálattal
emlékezett meg a pbyllokszera pusztításai
ról, biztatóan hivatkozva Fraucziaországra,
bol e rovar káros pusztítását ernyedetleu
munkával és áldozatokkal ellensúlyozzák.
Szükségesnek tartja, hogy Baranyában az
amerikai szölőtelepek létesittessenek s
ilyenek elősegítésére Ígéretet tett, mit a
jelenlevők köszönettel vettek.
Ezután a miniszter megszemlélte a
Hotfmann pavillont a tulajdonos : Hotfmann
Károly vezetése mellett, annak szép és
ízléses, czélszerü berendezéséről nagy el
ismeréssel nyilatkozva. Innét a miniszter
a tornacsarnokba ment, megkezdve kör
járatát a kiállítás területén. A miniszter
körjárata alatt különös figyelmére méltatá
Held Gusztáv és Kremling Károly szobaberendezéseit; Schönw&ld Imre ékszer
kirakata előtt, mely valóban meglepő szép,
a tulajdonostól azt kérdezé, hogy bol
tanult, mire a válasz az volt, hogy Becs
ben. Nagy elismeréssel szólt az Engel
Adolf és fiai ezég gyönyörű és stylszerü
parasztszobájáról, Angster hatalmas orgo
nájáról, kérdezősködve e derék iparos
előbbi kiállításáról. Sokáig időzött még a
miniszter Riefesser szép faragványai előtt
s innen átment az iparcsarnokba, bol Zsolnay remek pyramisa előtt egy jó negyed
órát töltött, elragadtatásának többszörösen
adva kifejezést és Zsolnaytól, ki gyönyörű
tárgyait maga mutogatta sorban, több ér

tékes tárgyat vásárolva. A miniszter nagy
elismeréssel szólt a baranyai agyag- és
kályhaipar fejlődött fokáról 8 örömének
adott kifejezést, hogy az agyagipariskola
Mágocson létesült.
Ép igy elismerőleg szólt a bőr- és
szíjgyártó iparról, hosszabb időt töltve
Rostás Géza kirakata előtt, hol a kiállító
kedves és szép neje szolgált felvilágosítás
sal, úgyszintén Reppa János eszéki és
Klapka János budapesti szíjgyártó tárgyai
nál, ez utóbbinak czélszerü njjitásairól,
melyek a lóidomitás, fékezés és általában
a kocsizás terén nagy baladást képeznek,
elismerőleg nyilatkozva. Megnyerték továbbá
a miniszter tetszését: Herczeg Lajos réz
öntő, Ivics mérleggyáros, Sternlicht és
társa losonczi vas-edény gyáros, Péterfay
Ördögh Lajos pécsi és K ronast,(varasdi)
kocsigyáros kiállít ványai, ez utóbbitól egy
szép bintót 300 frtért megvásárolván.
A félfödeles épületekben különösen
Mayer E. és fiai szombathelyi, Láng Gás
pár mohácsi, Rnpprecbt János és Habe
rényi Pál péssi gyárosok kiállításait és
Kocb Ferencz bányáját méltatta a minisz
ter figyelmére, ez ntóbbit igen tanulságos
nak jelentvén k i; a színkörben pedig a
pécsváradi uradalom szakszerű kiállítását,
Marschal Fereucz kitömött madarait. Sasi
testvérek trágyaporát, özvegy Wursterné
czukrászkészitméLyeit, melyekből többet
vásárolt és a kalotaszegi báziipart, melyek,
valamint az egész báziipar osztálynak ízlé
ses elrendezéséért Egry Dezsőnek gratulált.
Ép igy megdicsérte Keller Gyula sásdi
gyógyszerész, Sipöcz István és Schtitzer
S. tárgyait és a ruházati ipar osztályába
Kreiuer és Krausz divatárus és Scilicht
József kötszövö k iáltványait és ezzel a
a szemle kevéssel 1 óra előtt véget é rt
Délben 1 órakor néhány meghívott
vendég társaságában Kardos Kálmán fő
ispán a miniszter tiszteletére fényes ebé
det adott, melyen különösen tolnamegye
beli urak, többek között gr. Széchenyi
Sándor ottani főispán ós Perczel Dezső
országgyűlési képviselő jelentek meg. Az
ebéd végeztével 3 óra felé a felső kiállí
tásba ment vendégünk és ép úgy mint az
alsót is tüzetes
vizsgálat
tárgyává
tette. A kiállításból a vártemplom megszem
lélésére mentek, hol félórai időzés után
miután kiválókép a mesteri festeményeket
szemlélte meg, rövid időre a Littke-féle
pinczél és pezsgőgyár! nézte meg. Idöközken a katonazenekar játszott a kiállí
tási korzón és az itt összegyűlt, különösen
hölgyekből álló közönség türelmetlenül
várta a minisztert, ki a főispán társaságá
ban 7*6 órakor jelent itt meg és a fokapu
mellett álló urak által lelkes éljenzéssel
fogadtatott, mialatt a katonazenekar rá
zendített a Rákóczy transseriptióra. Az
urak a zenekar körül foglaltak rövid időre
állást^ azután a , pezsgö-pavillonban búcsúpoharat ittak. Élénk volt a korzó is, mely
elegáns közönséggel telt meg. Kevéssel 6
óra előtt kocsira szállt a miniszter és a
főispán társaságában a vasútra hajtatott,
hol a 6 óra 10 perczkor induló vonattal
Taruóczára utazott.

„heczunek, melynek most okvetlenül be
következnie kellett és már alig tarthatták
vissza magukat, hogy előre ne nevessenek.
De mennyire csalatkoztak, midőn Del
bos egyetlen hiba nélkül végig tánczolt
Lujzával egy négyest.
Sőt midőn még néhány kisasszonyt
kért föl a tánezra és azokkal is hibátlanul
tánezoita végig a csárdást, keriugöt, stb.
a társaság szinte elkedvetlenedett és úgy
vélekedett, hogy Delbos az egész mulat
ságot e l r o n t o t t a .
Lujza, ki nem szerette, ha valakit
jelenlétében kinevetnek, megelégedetten
mosolygott Delbosra.
Delbos ezt a mosolyt szerelemnek
tekintette és azonnal hasznára akarta for
dítani.
Másnap meg is jelent főnökénél és
Lujza kezét megkérte.
A kereskedő természetesen kikosarazta
Delbost, aki ezzel bosszút esküdött.
Delbos ettől az időtől fogva szorgalma
san tanulta a — k o r c s o l y á z á s t .
Néhány nap múlva egyike volt a leg
jobb korcsolyázóknak és különösen a
„betUkorcsolyázás“-ban tűnt ki. Nevét,
számokat vagy bármely aláírást oly ügye
sen vésett be korcsolyával a jégbe, hogy
a kik látták alig győzték bámulni.
Kikosarazása óta nem találkozott
főnökével.
Egy napon ismét a jégre ment és a
kereskedő néhány barátjával találkozván,
azokkal titokteljesen beszélgetett, midőn
Gesztring úr is megjelent a jégen. A fia
tal ember alázatosan köszöntött és egy
nagy kört tett a jégen.
Gesztring azonnal elmesélte barátai
nak, hogyan kosarazta ki könyvelőjét.
A j ó b a r á t o k azonnal körülfogták

Delbost és megkezdődött a gúnyolódás.
A könyvvezető meglehetős sokáig tilrte
ezt és midőn látta, hogy euuek bizony se
vége, se hossza, egy pillanatban midőn
Gesztring úr elpillautott intett az egyik
j ó b a r á t n a k , ki csakhamar a bankár
mellett termett és megszólitá:
— De kedves Béla, valami csak
mégis lesz a dologban, mert nem bibetem,
hogy Delbos annyira meggondolatlan le
gyen, hogy minden vagyon nélkül megkér
néd leányod kezét. Talán milliomos lett!
Gesztring ki azt gondolta, hogy ba
rátja tréfál, jót nevetett, és újra megkez
dődött a gúnyolódás.
Többek közt az egyik j ó b a r á t azt
kérdezte Delbostól:
— Mit szólna ön, ba én önt egy
millióról szóló utálváuy beváltására kér
ném.
A kereskedő ismét egyet jót nevetett
a sikerült „t r é f á n “Delbos azonban egész
komolyan azt felelte:
— Ha az utalvány elég garancziát
nyújtana, azonnal beváltanám saját pén
zemből.
Gesztring, ki azt hitte, hogy könyve
lője ráál, a tréfára újra nevetett.
Delbos a kereskedőhöz fordulva ismét
megszólalt:
— Ön nem hiszi?
— Természetesen nem!
— Nekem adná leányát, ba bebi
zonyítanám.
— Igen — szólt a kereskedő még
mindig nevetve.
— Na jó. Adja nekem írásban, hogy
ba éu az utalványt a melyet most kifogok
önnek állítani — holnap kilencz órára
kézbezkapom és kifizetem, megkapom le
ánya kezét.

— Mennyiről szól az utalvány?
— Egy millió forintról. De megjegy
zem, hogy csak azon esetben fizetem ki,
ba ön személyesen hozza el lakásomra az
utalványt.
— Itt az irás — mondá a kereskedő
és gyorsan leírta egy levélpapírra a folté
teleket.
Delbos átvette az írást, elolvasta és
aztán tanuk által aláíratta.
Delbos most egy nagy kört tett a
jégen és szép tisztán olvasható betűkkel
bevéste korcsolyáival a jégbe az utalványt.
Gesztring ki nem értette, a „tréfát"
csodálkozva nézte, mit csinál könyvelője.
Delbos azonban ezekkel a szavakkal
fordult hozzá:
— Tessék it az utalvány, ha holnap
reggeli 9 órára elhozza lakásomra meg
kapja az egy millió forintot.
Ezzel eltávozott a kereskedőt magánkívüli állapotban hagyván.
Harmadnapra Delbos megtartotta es
küvőjét Lujzával.
Az esküvő után nagy lakoma volt,
mely reggeli négy óráig tartott. Midőn a
vendégek eltávoztak, Delbos megölelte
Lujzát és épen az első csókot akarta neki
adni, — midőn valaki vállára ütött . . .

„A nő középoktatásának, mondja
dr. Gerando Antónia, nem lehet az
összes ismereteket átkarolnia, hanem
fölsőbb módon kell egyes részletekbe
behatolnia, odáig, hol már fólébred az
érdek és hol a növendék megismer
kedik a szellemi élet varázserejével,
úgy, hogy az reá nézve ezután nélkülözhetlen szükséggé válik az életben,
buzditni fogja kötelességének hiv tel
jesítésére és vigasztalni a sors csapásai
közepette. A milyen káros a féltudás
a félmüveltség a fólsőmáz, mely a szív
ben lélekbe] rejlik, és melyet semmi
el nem rabolhat."
A közmorál széditően sülyed foly
ton lefelé és lefelé. Az élet viszonyai
val csak nagyon kevés nő tud megküz
deni. Azok az ismeretek, amiket az
iskolából vagy a családból magával
visz az életbe, csekély megélhetést biz
tosítanak a testi munkához nem szo
kott nőnek.
Azért amidőn a középoktatás esz
méjét mi is magunkévá tesszük, kivánnatunk, hogy akkor mikor De Gerandó
Antónia kérvénye tárgyalás végett a
képviselőház asztalára kerül, ugyan
akkor elhatározná a k épviselőház : ál
lami női ipariskoláknak az ország min
den nagyobb városában való fölállí
tását.
______
Fekete.

Széchenyi gróf miniszter a pécsi
kiállításon.

Delbos felnyitá szemeit és — a ke
reskedő lugasában találta magát szorosan
magához ölelve főnökét, akit álmában Luj
zának gondolt . . . .
— Ab — kiáltott fel — tehát csak
álmodtam? De kár, hogy fölkeltett talán
még boldog családapa lehettem volna.
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A tanügy kiállításunkon.
A felső kiállítás, mely az egésznek
előnyösen kidomborodó részét teszi, kép
viseli a városi és vidéki tanttgyet három
teremben. Elbelyezvék továbbá még itt
a tanonczmauka-kiállitás egy terembeo.
A második emeleten megszemlélhettek két
tereinken a női kézimunkát feltüntető házi
ipar czikkek; egy teremben régészeti tár
gyakat kapcsolatban a fénykép, dilletáns
festészeti, aquarell müveket és Pécs sz.
kir. varos összes középépületeinek rajzait
szemlélheti; nyomban mellette az iskola
épület tágasabb temjében, mely különbeu
rajzterem, látjuk az orsz. képzőművészeti
iskola és rajztauarképezde növendékeinek
meglepő haladását feltüntető kiállítását, a
nevesebb festők müveit, szoborcsoportozatokat, a „Pécsi L)aiárdau nyert emléktár
gyait, a városnak Hofl'manu által ajándé
kozott szakrénybeo, a talon pedig külön
böző vizmUvi tervrajzot, a többi közt Pécs
városa vízvezetékének tervrajzát is. Végre
az országos képzőművészeti társulat ván
dorkiállítása egy terembeo és tolyosóu
rendezetett, melyuek megtekintéséért ki
vétel nélkül mindenkinek, hirlaptudósitó es
juritagokat sem véve ki, 20 krt kell tizetui.
E terembe pálczát, nap- és esernyőt vinni
tilos.
Tájékozásul ismételten elsoroltuk rész
leteit a pécsi kiállítás ezen részének s
most tartsunk sorrendet, kezdve szemléu
két azon teremben, hol a város által főntartott népiskolák vauuak elhelyezve.
A belépésnél egy körültekintés elég
arra, hogy a szemlélőt meggyőzze annak
általánosan ízléses berendezéséről. A mi
dőn a berendezésről szólunk, nem hagy
hatjuk megemlítés uélkül, hogy azt már
múlt hó 15-ére Schneider István testületi
eluük és igazgató telügyelete melleti ren
dezték el a tantestület férfi és uőtagjai,
kik, a tauügyi kiállítás rendezésével és
végrehajtásával bízattak meg. A bejárat
tól balra találjuk az Ágoston-téri népiskola
leány növendékeinek kézimunka-készítmé
nyeit, még pedig oly szakavatott rendsze
res kivitelben, mint a minőt Magyarorszá
gon kevés helyen találunk. Miuden osz
tályból 3—3 uövendék munkája van
kiállítva, kötelezett és a tanult minták
alapjan készített szorgalmi munkákból. A
kézi munka tanítási módszere a tömegok
tatás, mely az első és a többi osztályban
Uteuy szerint történik. A munkák egys/erre
kezdetnek, pl. a harisnya-kötés és egy
szerre nyernek befejezést. Utána következ
nek a szigeti külvárosi; leányok csinos mun
kái és a felső vamház-utczai iskolás leá
nyoknak nagy szorgalomról tanúskodó
készítményei. Mindannyi fokozatos taniue
netben a tömegoktatás módszere alapján.
Ugyan-e sorban van kiállítva a muakakünyv, vagyis a kézimunka-terv követke
zetes fokozatossággal 10 keretben, melyet
Borsyué Bató Auna Ágoston téri népisk.
tanítónő a uépiskola 1—VI. osztályaira
készített, ügyes beosztással és kiváló szak
ismerettel. Minden intézetnél ott látjuk
egyúttal a/, iskola féuyképét, mely paloták
bizonyságot tesznek az iskolai hatóság ál
dozatkészségéről és azou korszellemtől át
hatott helyes felfogásról, melyet hazánk
ban sajnos, sok igen sok helyen — bár
ott is vaunak intelligens elemek — nem
találunk.
A kézimunkák után ugyanazon sorrendden következnek a növendékek írás
beli dolgozatai, melyek kiterjeszkednek
magyar, német szépírásra, uyelvtani dol
gozatokra, térképekre és szabadkézi-, va
lamint mértani rajzokra. Ezekből meg
győződtünk ugyau, hogy mindeuüit helyes
es következetes íokozatosságggal gyako*
raltatuak a növendékek, do a teljes egy
öntetűség és az ezzel kapcsolatos végered
mény ugyanazouossaga némi eltérést tün
tet föl, mely helyes alapon szervezendő
konczentrált vezetés mellett hamar el fog
enyészni, hol oly derék tanítónők kezeibe
van letéve a város tanügye, mint a minő
ket a pécsi tanítói kar bir. — Ugyancsak
itt vannak a polg. leányiskolának szépÍrási, magyar, német és frauezia nyelvtani
dolgozatai ügyes kivitelben. A szépírásra
vonatkozólag altaláuosan szintéu vau egy
szerény megjegyzésünk. Úgy találjuk, hogy
az Utenyrendszer, mely igaz a tauitóra
nézve igen fárasztó, szép buzgósággal vi
tetett keresztül de nem titkolhatjuk el,
hogy a folytonos pedanterisztikus erély
uern nyugszik oly alapon, mely ezen fon
tos tárgynak tauitásánal elengedetlenül
kell hogy minden tanítóban meglegyen.
Vidékiek iránti tekintetből Hemmerich
pécsi torna-mester igen csinos tornászati
felszerelést állított össze *fu -td méretben.
E fölött van elhelyezve Trefort miniszter
keretes mellképe s alatta az összes pécsi
népoktatási tanintézetek nagy gonddal össze
állított statisztikája, melyet Schneider I.
állított össze. Találunk itt még értesítőket,
melyekből a pécsi iskolaszék előzékeny
figyelméből az érdekelteknek juttatnak.
Ugyanitt vau a „uéptanodau-nak 20 év
folyama. Az első évfolyam első száma
1866. deczember hóban jelent meg Sala
mon József szerkesztése mellett; a 11-ik
évfolyamnál mar ott látjuk Schneider Ist
vánt, mint szerkesztő társt. A III., IV.
évfolyamot Warga Fc-encz és Repich Vincze szerkesztették; az V., VI. évfolyamo
kat Schneider, Repich. A VlI-ik évfolyam
tói kezdve ezen országosan elismert és
méltányolt független tanügypolitikai szak
lap Schneider István szerkesztése mellett
áll tön mai napig, a melyben Schneider
szívós kitartással és oly sok önfeláldozó
munkásságba! védi és képviseli a tauügy
és Magyarország uéptauitóiuak érdekeit(Folyt kör.)

Körjárat a kiállítási területen.
(Folytatás.)

Stangl Benedek gráczi kefekötő gyá
ros. Stangl Ede pécsi kefekötő fia, saját
találmánya kémény-seprő készülékeit ál
lította ki az iparcsarnokban. A készülék
egyszerű szerkezetű 8 mégis igeu előnyö
sen használható. Külöuösen alkalmas a
szűk heugerkürtök tisztogatására, a meny
nyiben a különben uehezen hozzáférhető
kéményeket ezen seprő-készülékkel a leg
nagyobb könuyttséggel lehet tisztogatni,
mert mindössze a kémény felső nyillására
helyezendő a seprő, mely saját sólyánál
fogva leereszkedik a kéményben, majd
ismét a hozzá erősített láncznál fogva fölvonható. A lebocsátás és fölvonás többszöri
ismétlése által a kefeszerü sodrouyseprő
lesodorja a kormot. Stangl találmánya
egyike a leggyakorlatibb czikkeknek. Szá
mos elismerő okmánynyal rendelkezik.
Ulmann Antal Fehértemplomról igen
formás és erős vasásókat és kapákat ál
lított ki. Mind a két nagyha*znu szerszám
a szokottaknál jóval nagyobb s mindazon
által nem nehezebb, a mi határozottan
előny.
Asztalos Nándor pécsi lakatos saját
találmányu ajtó-zárait állította ki, melyek
nek az a gyakorlati nevezetessége van,
hogy csak az képes kinyitani a ki a zár
titkát ismeri. Igen szép és praktikus, több
rendbeli újítással fölszerelt takaréktüzhelyet állított ki. A takaréktüzhely igen
csinos kis konyha darab. Kevés helyet fog
lal el s ide s tova vihető. Berendezése a
legszélesebb igényeknek is megfelel. Még
az az előnye is van, hogy a párkányza
tára erősített korlát nem eugedi, hogy a
főzőnő megégesse a ruháját, ha esetleg
hozzá támaszkodnék, de meg a hirtelen
lehúzott edényeket se lehet lerántani, mert
a korlát föntartja. Ez a kis takaréktüzhely
nemcsak czél- és okszerű berendezése ál
tál tűnik ki, de finom kidolgozása által is
magára vonja a közönség figyelmét. Igen
szép és jó munkát végzett Asztalos, méltán
megilleti az elismerés és dicséret.
Szomju Mihály szegzárdi lakatos esi
nos vasdiszitéssel készített szekrénykéjét
s több rendbeli lakatjait állította ki. íz
léses és tiszta munkáról tesznek tanúságot
Szomju Mihály kiállított tárgyai.
Sefcsik János döbröközi lakatos szőlőmetsző ollókat állított ki. Becker Alajos pécsi lakatoB vasrácsokat, Schneider József buda
pesti lakatos vasasztalkát. Egyszerű, tiszta
munka.
Ezen tül látjuk Matrosch János pécsi
vaskereskedö meczenzefi ( abauj • tornamegyei) vasgyárának kiállitványait. Szép
és erős kapákat állított ki.
Müller Valeutin Brassóról vasreszelöket
állított ki.
Mellette Kópicz Imre szebbnél szebb
lakatos munkákból álló csoportja ötlik
szemünkbe. Mintegy 16 darabot állított ki.
Csinos képkeretet, virágállványt, szoba-disz
tárgyakat stb. Mindegyik darab jó ízlésre
s gondos munkára vall. Igen csinosak a
vasdiszletei is, melyek a legújabb minták
szeriut készültek. Nemcsak a törekvésért,
de az elért sikerért is megérdemli az el
ismerést a derék iparos.
Gianone Sándor pécsi lakatos kiál
lított tárgyai közül kiváló figyelemre méltó
az aczélsodrony kocsiülés, mely mint igen
hasznavehetö és ügyszólván elpusztithatlan
tárgy, nagy értékkel bir.
Maranics Rajmár pécsi rézműves ki
állította saját találmányu és szabadalmazott
egyetemes hordózárját, mely kiváló gya
korlati előnyeimnél fogva föltűnő. Említésre
méltó sz ív ó - és nyomógépe, mely az ismert
hasonló gépeket czélszerü újításai által
múlja fölül.
Krautschneider gyönyönyörü hintólámpákat állított ki.
Sternlicht S. és társai Losonczról ki
tűnő minőségű zománezozott és mázos vas
edényeket állított ki. Leginkább a majolika
utauzatu vas thea- és kávéedény készletei
kötik le a nézőközönség figyelmét. Nein
győzik dicsérni gyakorlati előnyeit. Az
eddig forgalomba bocsátott vasedéuyek
nehézkességük s idomtalan alakjuk miatt
nem terjedhettek el, mennyire gyakorlati
hasznavehetö8égüknél és tartósságuknál
fogva elterjedhettek volna. Ezek az edé
uyek már lényegesen javíttattak. Köunyüek,
tormásak s oly elegáncziával vannak ké
szítve, hogy az első tekintetre azt hinné
az ember, hogy majolika- vagy porczellánedények. Szóval ezek az edények igen
ajánlatosak, különösen az olyan háztartás
ban a hol sokat törnek zúznak. S ami
szintén lényeges, aránylag igen olcsók.
Sternlicht vasedényein túl parafából,
illetve paratadugaszokból készített házikót
állított ki Nagy Ignácz budapesti parafakereskedő.
A bádogos ipart Tichi Ödön, Csukás
Zoltán, Hillehrand Ferencz pécsi és Spitzer Sámuel siklósi bádogosok képviselik.
Csaknem valamennyien fürdőkádakat állí
tottak ki, mintha a fürdő-kád volna a bá
dogos-ipar remeke. Egyébként értjük, hogy
miért van annyi fürdőkád kiállítva; mert
gyakorlati, úgy szólván minden úri házban
nélkülözhetetlen czikk lévén, legtöbb ha
szonnal jár a készítése s leginkább remél
hető, hogy a kiállításon is el fog kelni.
Az egyiknek, és pedig Tichi Ödön fűthető
8 zuhanvos fürdőkádjának, már akadt is
vevője. Körösztös Józsefné. Csukás Zoltán
fürdőkádakon kívül, melyek különbek igen
praktikus és ügyes föiszerelésüek, nagyon
szép hádogosmunkákat állított ki, s eze
kért méltán megilleti a mfibádogos czim.
Van egy torony-tetőre való úgynevezett
„torony-gomb‘‘-ja, mely igeu jó Ízlésre
valló csiuual, arányos beosztással s min

den izében finoman, gondosan kidolgozva kara boldogult Trefort Ágoston vallás- és
készült. Az iparcsarnok közepén van egy közoktatásügyi miniszter halála alkalmából
hatalmas akváriumja, mely nemcsak egész e hó 28-án az ottani róm. kath. templom
ben, hanem részleteiben is figyelemre méltó. ban gyászistentiszteletet mondatott, melyen
Az összeállítás igeu komplikált s mégis az összes alapítványi tisztikar, élén Tost
szép összhangban van. A reá alkalmazott Gyula min. oszt. tauácsos, kerületi főtiszt
szökőkút nagyban emeli az értékét. A tel megjelent.
— Előkelő vendégek. Kedden két elő
tornacsarnokban is van egy nagy virág
vázája imitált aloeval- Ez is igen csinos kelő vendége volt kiállításunknak: Bittó
darab. Hillebrand Ferencz kiállította saját István volt miniszter-elnök s Patyánszky
találmányu kávé-föző készülékeit s egyéb Krassó Szörény-megye főispánja. Mind a
apróbb bádogos müveit egy üvegszek ketten végig járták kiállításunkat « elis
rényben. Ezeken kívül egy egyszerű, de merőleg nyilatkoztak arról.
— Fényes esküvő volt szerdán délután
szépen muukált fürdőkádat is állított ki.
Jó és tiszta munka jellemzi kiállított tár */f6 órakor az izraelita imaházban hol
gyait. Spitzer siklósi bádogos egy kálo May Jakab ostrani nagyiparos, Jánosi Enmista templom miniatűr torony-tetöjével gel Adolf pécsi nagyiparos és földbirtokos
van képviselve kiállításunkon. Kezdetleges bájos leányát vezette oltárhoz. A templom
munka, de a törekvés, mely a munkán ez alkalomból teljesen megtelt a kiváncsi
meglátszik, elismerésre méltó
közönséggel Pont 7,6 órakor közeledett
Ivic Antal pécsi gyáros különböző a menet a templomhoz és a kocsik a nagy
embertömegen
keresztül alig tudtak utat
mérlegeket, súlyokat és borsajtókat állí
tott ki. Ivic üzlete sokkal hosszabb idő törni. A templom zöldeliö fenyőkkel és
óta áll fenn, mintsem hogy a nevét s gyárt illatos virágokkal volt díszítve Az eskemányait hosszabban ismertetni kellene Is tési szertartást Carniol fökáutor és dr.
merik őt és munkáját széles körben; mert Güosz Áron lelkész végezték, ki is rövid,
a jó munka, habár lassan is, de biztosan de velős szónoklattal szentelte meg a
terjeszkedik s napról-napra nagyobb tért frigyet.
— Elveszett és megkerült csipkekendö
hódit. Ma már Ivicsuek oly uagv vásárlói
vannak, akik az üzletnek sziláid alapját Úgy a kiállítók, mint a közönség között
biztosítják. Még csak azt jegyezzük meg, nagy idegenkedést keltettek azok a birek,
hogy e szakm ában, egyedül álló Ivic melyek mindjárt kezdetben egyes kiállí
tási tárgyak eltűnéséről, magyarán: ellopogyára városunkban.
Scböndorf József pécsi reszolőkovács gatásáról szóltak. Szerencsére: e tárgyak
aránylag kis értéket képviseltek. Az ét
reszelöket állított ki.
A kocsigyártó-ipar kiállításunkon igen vágy azonban evés közben szokott megjöuui,
igy történt azutáu, hogy egy enyves
gazdagon van képviselve. A mint a kocsik
csoportjához jutunk, meglepetéssel látjuk kezű iudividuum, Weise Jakab hodrusbáa azebnél szebb kocsik egész sorozatát. nyal csipkeverö kiállított tárgyai közül,
melyek a színkör karzatán vannak elhe
Legelső helyen áll Kronászt György va
rasdi kocsigyáros nyitott phactonja. Díszes, lyezve, egy gyönyörű, 150 írt értékű csip
könnyű kis kocsi, sárgán fénymázolt kekendőt elcsípett. Weisz Jakab, kinek
fából, trabszin szövettel bevonva. Ez az tárgyai közül egy 12 frtos csipketárgy
egyedüli kocsi a kiállítottak közt, uiely már előbb szőrin-láhán eltűnt, a lopást
tengely-olajozó készülékkel van ellátva. észrevéve, pénteken jelentést tett a rendőr
Az uj szerkezetű olajozó a régiektől eltérő ségoél. Lutz Istváu reudőrfogalmazó hely
s javított készülék. Kronászt saját találmá színi szemlét tartva, egy előtte gyanúsnak
nya. Az a különös előnye van, hogy az tetsző nőt vállatóra vett, ki mindent taga
olaj nem csepeghet ki belőle s ezenfelül dott. A házkutatás feltételesen elrendel
soha, semmi körülmények közt se csava- tetvén, a nő felügyelet alatt elbocsátta
tott. Később Lutz ismét megjelenvén a
rodhatik le magától a tengelyről.
Hasznos János pécsi kovácsmester is kiállítás területén, Weisz Jakab jelenté
neki, hogy az ellopott tárgyat a tettes
igeu csinos kocsikat állított ki.
Reichcnauer József pécsi kocsigyártó vagy megbízottja időközben visszatette
födeles, zöldbevonásu, sárga kocsija igen helyére s igy ez érdekes affaire elintézetttetszetős. Fia, Imre, még csak 17 éves, nek tekinthető. Megemlítjük még, hogy a
szintén készített a kiállításra egy kis ma 12 frtos csipke ellopásáról egy Kis József
gyar hajtó (jucker) kocsit, mely nem csak nevükiállitási szolga vádoltatott, el is csa
Ízléses, de erősnek és tartósnak is látszik patott, azonban ártatlanul, mert a vizsga
lenui. A fiatal iparosnak becsületére válik. lat folyamán megejtett házkutatás alkal
mával mit sem találtak uála.
Szingstein Jakab villányi, szánat állí
— Gyümölcsészeti értekezlet. A pécstott ki. Egészen uj szerkezetit. Két rész
ből áll, külön van a hátuljának s külön baranyai kertész egylet szerdán d. u. 6
van az elejéuek talpa. Ez által az az elő órakor tartott ülésén elhatározta, hogy az
őszi gyümölcskiállitás tartama alatt szép
nye a rt-ndes szánok fölött, hogy nem fa
ral, következésképen nem egy könnyen tember 3-án, hétfőn d. e. 10 órakor
a városház közgyűlési termében gyümölcsé
dűl föl.
szeti értekezletet tart, melyen Dezső Mik
(F olyt, köv.)
lós tart előadást Barauyamegye gyümülcsészeti viszonyairól, mely tárgy szabad
vitatkozás alapját fogja képezni. -— Ezt
— Lajos-estély. A „Pécsi keresztény követőleg d. u. kirándulás lesz az egye
polg. társalgókor- Kossuth Lajos nagy sületi keitbe, aunak bemutatása végett,
hazank fia uévünnepének előestéjén sike hol ügy a tagok, mint az érdeklődők szí
rült társas estélyt rendezett. Az estélyen vesen láttatnak s meg is hivatnak.
— Pécs sz. kir. város ipar- és alsótöbbek közt elsösorbau Czirják Ignacz, a
nevezett kör elnöke szónokolt. Köszönetét foku kereskedelmi iskolai bizottságának
határozata
folytán közhírré tétetik, mi
moudott a szép számban megjelent ven
dégeknek hazafias érzelmeikért, melyet szerint az iparos- és kereskedelmi taszives megjelenésük által fejeztek ki. nonczok beiratása 1888. évi szeptem
ber hó 8. és 9. napjain d. e. 9— 12,
Továbbá igeu sikerült szónoklattal emléke
d. u. 2—4 óráig és pedig azon tazett meg arról, kinek tiszteletére egybe
gyűltek s kit, ha távol van is tőlünk, de uouczok részére, kik az előkészítő tan
soha sem feledhetünk. Vacsora után táncz folyamra iratkoznak az ágostontéri nép
következett, melyuek csak a hajnali 2 iskolában, kik pedig az alsófokn iparos
óra vetett végett. Végül dicséretet érde tanfolyamot és kereskedő tanoncz-iskolát
mel Weindorfer Fülöp vendéglős, ki ügy látogatják, a helybeli in k. főreáltanodá
az ételek, mint az italok olcsósága, jó ban eszközöltetik. Az oktatás, illetve osz
minősége és pontos kiszolgálása által a tály-rendezés pedig szeptember hó 16-án
jelenvoltak teljes elismerését valóban ki d. e. 9 órakor veszi kezdetét, illetve fog
eszközöltetni, a midőn is minden tanoncz
érdemelte.
— Az irgalmas-rend legfőbb generálisa, megjelenni kötelességének ismerje. A beiratási
dij évi 2 írt, mely beiratáskor
páter Maria Gasser, titkára és Füzy Szaniszló
azonnal, a kereskedő tanonezok tanpénze
tartományi főnök társaságában múlt csü
törtökön este érkezett Pécsre Rómából, hogy havi 1 frt 50 krbau állapíttatott meg, mely
a pécsi irgalmas rendet vizsgálja meg. Az bavonkiut előre fizetendő. Felhivatnak az
indóháznál Pataky Lucidus várta a magas érdekelt gazdák, hogy a beiratást a fenti
vendéget és hintón, a rend templomának határnapig okvetetien eszközöltessék, mint
hogy a kitett határnap után az addig be
harangzúgása mellett a templom elé haj
tattak, melynek bejáratánál a rend vala nem írottak névsora az iparhatósággal kömennyi pécsi tagja teljes díszben várta a zöltetni fog. Az őzen mulasztásból eredő
vendegeket, mig Nemes Honor üdvözletül bírságot tulajdonítsák a/.ntan önmaguknak.
átadta a keresztet. Erre rövid isteni tisz Az iparos tanonezokat tartók tájékozhatelet következett, mely Te Deummal kez tása végett ide iktattatnak az 1884 évi
dődött. A fényes isteni tiszteletet nagy XVII. t. ez. illető szakaszai: 62. §. Az
iparos köteles: a) időt engedni és fel
számú közönség hallgatta meg.
ügyelni arra, hogy a tanoncz vallása ünnep
— Dr. Dulánszky Nándor püspök ké
sőn értesülvén Trefort miniszter haláláról, napján az isteni tiszteletet látogassa; b)
annak temelésére már nem érkezhetett tanonczát az iskolába járásra, ott, a hol
meg Budapestre, azért mégis a fővárosba tanoncz-Í8kola vau, a tanoncziskolaba já 
sietett, hogy jelen lehessen a szombati, rásra szorítani; c) a szülőket, illetőleg
az egyetemi templomban czelebrált requi- gyámot és ha még iskola köteles, a tanítót
uien. A püspök kedden reggel érkezett is a tanoncz megbetegedéséről s egyéb
őket érdeklő fontosabb esetekről értesíteni.
vissza Budapestről Nádusdra.
— Zrínyi-ünnepély Szigetváron Szep 82. §, A tanouez mindaddig, mig tanideje
tember 6-án Szigetváron Zrínyi Miklós és az iparosnál tart, köteles ily iskolába járni.
157. §. a) pontja. 20 írttól 200 írtig ter
társai hős elestének 322. évfordulóját Uu
neplik. Ezen alkalomból előtte való este jedhető pénzbüntetéssel büntetendő; a) a
az oroszláu-szobornál énekel az ottani ki ezen törvénynek a segédek, tanonezok
dalárda, majd a kaszinóba vonul, hol a és gyári munkások felvételét, alkalmazd
fényesen kivilágított kerti helyiségben sé sát és a velők való báuásraódot szabályzó
tál a közönség, majd a tánezteremben rendeletéit áthágja, vagy a segédszemély
zet iskolai oktatására vonatkozó köteles
táncz következik és fényes tűzijáték ren
deztetik. Az ünnepély napján szept. 7-én ségeit nem teljesiti. 160. §. A 157. §. a)
az elesettek emlékére a templomban isteni pontjában említett kihágások súlyosabb,
tisztelet tartatik. A számos hozzánk érkező vagy ismételt eseteiben az iparos tanonczidegenek közül bizonyára majd akadnak töb tartási, a gyáros pedig munkások alkal
ben, kiket a történeti nevezetességű hely mazásának jogától ip a rh a tó ság ig egy
ezen ünnepélyes alkalomból ki fog vonzani évre megfosztható.
Szigetvárra.
— A ..Slavonicshe Presse4* az eszékiek
— Mise Trefortért Pécs váradon A kirándulásáról. A „Slavonische Presse14
pécsváradi közalapítványi aradalom tiszti az eszékiek pécsi látogatásáról a követke-
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35-ik szám.
I zőket írja : A szomszédos Pécs városnak
soha sem pihenő ipara a virágzó Bárány*,
megye áldásos mezőgazdaságával karöltve
I már rég utalva volt arra,hogy ez együttműkö
dését egy kiállítás rendezésével bemutassa.
Tudvalevő dolog, hogy pár héttel ezelőtt
ez az óhaj meg is testesült s a kiállítás
ünnepélyesen meg is nyittatott és arra a
slavonia kereskedelmi és iparkamara a
slavoniai mezőgazdasági egyesülettel egyetemben a pécsi testvéregyesület szives
meghívása folytán vasárnap Pécsre rán
dúltak . . . Dr. Záray Károly, a pécsi
keresk. és iparkamara titkárának szeretetre
méltó kalauzolása mellett bevonultak a
városba, hol azonnal bozzá fogtunk a ki
állítás megtekintéséhez. A mint a vendé
gek a kiállítási területhez érkeztek, meg
in d u lta k a kiállítás összes harangjai.
Szeretetreméltó, gyengéd figyelem mely
természetesen a legjobb érzéseket keltette
bennünk. Maga a nagy mű, melyet megteremtöi szerényen „általánas mű-, ipar és
termény k iállításinak kereszteltek, tuiaj
douképen megérdemelte volna az „orszá
gos kiállítás" büszke epithetont annak légtisztesebb értelmében véve; mert az iparosszorgalomuak e nyilváuos szemlére kitett
versenye igaz bámulatunkra fölülmúlja úgy
belső becsét, mint külső hatását tekiutve,
az eddigi összes vidéki kiállításokat. . .
Délben kedélyes ebédre gyűltek össze a
vendégek a kiállítási vendéglőben, mely
alkalommal a komoly irányo 8 a tréfás
toasztokban természetesen nem volt hiány.
Ebéd után újból neki fogtak a kiállítás
hátralevő részének, valamint a város uevezetcsscgeiuck s igy az épen restaurálás
alatt levő dómnak megtekintéséhez. Dél
után 5 órakor a kiállítási területen sétazene volt Miközben legnagyobb sajnála
tunkra mindjobban közeledett a válás órája
s mi a legkellemesebb benyomásokkal el
telve vonultunk a pályaudvarra, a hol a
derék pécsiektől fölötte szívélyes búcsat
vettünk. Szttnui nem akaró éljeu-és zsivió
kiállítások között indult meg a vonat, mely
tova vitte a slavoniai látogatókat abból a
testvér-városból, melynek az eszékiekkel
rokouérzelmü lakossága oly hasoulithatat
lanul szép órákat szerzett. Külöuösen föl
kell említenünk Kath Mátyás, Elversz Nán
dor és dr. Zarai urak meguyerö szívélyes
ségét, melylyel azok fáradbatlanul mű
ködtek közre, hogy Slavonia fővárosának
lakói Pécsett minél kellemesebb órákat
tölthessenek. Valódi megelégedéssel gon
dolnak vissza a kirándulásban résztvettek
a pécsi kiállításra s szívből jövő köszöne
tét szavaznak mindazoknak, kik e kirán
dulást szervezték s kiknek kezdeményezé
sét oly váratlauul szép siker követte!“
— Általános tanitógyülés. A baranyaraegyei községi tanitók közgyűlésével kap
csolatosan tervezett tanitógyülés programúi
szerüleg csütörtök d. e. tartatott meg a
megyebeli — úgy nő- mint férfitanitók
uagy érdeklődése mellett. Salamon József
tanfelügyelő a gyűlést megnyitván, üdvözli
a tanítókat és referál a gyűlés tulajdon
képeni tárgyát képező pályázatok ered
inéuyéröl. Három pályakérdés tűzetett ki :
Az első: („Minthogy a tanítónak oktatói
és nevelői tiszte az iskolán kívül meg neiu
szünhetik: mit tehet és mit kell tennie,
akár közvetlenül, akár közvetve nézve,
hogy az iskolában tanult gyakorlati is
meretek általában, — valamint a nyert
valláserkölcsös nevelés az életre is átvive
— annak miuden viszouyáhau áldásos
hatásukban nyilvánuljanak ? Ha az iskolá
nak ezen törekvése a gyakorlatban még
sem érvényesülhet: Mi eunek oka, orvos
sága ?“) Beérkezett 6 pályamű, melyek
közül a bíráló bizottság egy hangáiag az
1. számúnak ítélte oda uz 5 drb arany
pályadijat. A jeligés levél fölbontatván,
boune Szilágyi (Schmidt) Boldizsár (bánya
telepi) igazgató tanító neve foglaltatott,
ki a tanitók allal lelkesen uiegéljeneztetett és Vörös Mihály indítványára elhatá
roztatott, hogy a pályamű kiuyomatik,
minek költségei ugyaucsak Vörös Mihály
buzdító példájára önkéntes adományokból
azonnal fedeztettek. A 2. pályakérdésre
(„Miképen lehetue az iparos tanonezoktatast oly módon berendezni, hogy oly
helyeken, hol 50 iparos-tauoncz uiucs s
igy a községek külön tanoncziskolák föl
állítására nem kötelezhetők, hogy az az
alsófoku iparoH-tauoucziskola áltál czélbavett eredményt minél jobban pótol
hassa.J) 2 pályamű érkezett, de egyikuek
sem volt a dij (5 arany) kiadható s igy
a kérdés — kissé megbövitve — njra ki
fog tűzetni. A harmadik kérdés : („Mikép
kezelje a tanító a magyar nyelv tanítását
a nem magyar tannyelvű iskolábau, hogy
azou czélt, mely szerint a más anya
nyelvű tanuló a hatéves tanfolyam be
végzése után a magyar nyelvet beszédben
és írásban könnyedséggel használd képes
legyeu, minél tökéletesebben elérhesse.")
szabad szóbeli előadás tárgyát képezvén,
mint előadó Kisszély Andor mohácsi tanító
jelentkezett, ki világos, kerekded előadá
sában a magyarosítás legfőbb eszközéül
a nyelvtani tanítást hangsulyozá. Ezután
hosszabb vita keletkezett; melyben Schmied
Boldizsár, Scbnltz Imre, Wessel, Vörös
Mihály, Kliogeuberg, Schneider István
vettek részt és végre is Schneider István
határozati javaslata fogadtatott el, mely
szerint a tanító legiukább oda hasson,
hogy az idegen ajkú gyermekek cserébe
adassauak magyar vidékekre, mit magunk
részéröl is helyeslünk, mert csak az igy
nyert megmagyarosodott elemmel fejthet
ki a tanító nagyobb sikert, mi egynyelvű
nemzetiségi községben mindig kétes. Egyéb
iránt, mint azt Schmicd és Schultz is ua’
gyón helyesen hangsúlyozták, mentői ke-
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P ÉC SI FIG Y EL Ő
TWebbet az elméletből és mentői többet
t gyakorlatból Ne azon vitatkozzunk,
bogyr milyen módszer szerint magyarosit
gunk, bauein magyarosítsunk tényleg, miu
jeti lehető módon és akkor a siker nem
fbg elmaradni.

,
pécsi athletikai klub" I. országos
viadalának programja. Verseny napja:
I öSö szeptember 2-a. Verseny-tér: a tettyei
fensik. I. Versenybizottság: 1. Diszelnök :
Kardos Kálmán főispán. Verserybíróság: el
nöke Bartosságh Imre. — Versenybírák:
— Méhészeti előadást tartott csü- Egry József, Nádosy Kálmán, Németh Jó 
törtököu d. u. 3 órakor a kiállítás kerti zsef, Zsolnay György. T itk ár: dr. Egry
helységében Dömötör László méhészeti Béla. Pénztárnokok: Igalits Radivoj és Bevándortanár és miniszteri megbízott. Elő- yerlein Béla. Idő és térmérő: Benyovszky
adatának tárgya e tétel v o lt: Miként lehet Manó. Indító : Waniss Sáándor. Pályabirák:
a túlságos rajzást korlátolni és a kiállí Liszkay Bálint,Vaszary Gyula. Orvos: Dr.
táson levő méhészeti tárgyakkal együtt
Johann Béla. 2. Vendégfogadó és rendző bi
bemutatta a különféle rendszerű kaptáro zottság: Elnöke: Liszkai Bálint. Tagjai:
kat. Az érdekes és tanulságos előadásnak
Dsendes Alajos, Feiler Mihály, Gaál László,
száznál több hallgatója volt, leginkább a Jeszenszky Lajos, Jeszenszky Kálmán,
megyebeli tauitók közül, kiknek a kiállítás
Johszt Béla, Kiss József, Koszits Kamii, Dr.
rendezősége 100 jegyet bocsátott rendeli
Lammer Károly, Littke Jenő, Lutz István.
kezesre és kik előadás utáu a kerti helyi
Mihálovits Antal, Dr. Miltényi Miklós, Dr.
gégben maradtak, vig poharazás és eszme Niek Alajos, Novotarszky Miksa, Dr. Seeh
csere között ismerkedve egymással.
Károly. II. Versenynemek: I. Nagy távver— Tűz a Vidéken. Ez év folyamán seny. Táv. 5 kim. Jelentkezők: Egry Dezső
színe
kék-rózsaszín vállszalag. König Fenagyon sok sors csapás érte szegény ha
zauk lakóit, egy felöl az árvíz másfelől rencz, színe egyleti ing. Külley Pál. színe
kék-piros
szalag. Matkovies Miklós, bajnok
a tűznek emésztő láng nyelveit kelle érezulluk. Alig mástél hete Oroszlóu; most jelölt szine egyleti egyenruha. Peits János,
bajnokjelölt szine egyleti egyenruha. Wenmeg Sásdról 10 perezre fekvő Hörnyék
községben dúlt ezeu elem. A tűz keletke czel Lajos, bajnok szine egyleti egyenruha.
Vermes
Nándor, viador szine egyleti egyen
zése ez ideig bizonytalan. F. bó 27 én d.
a. 7,6 órakor harangok kongása jelezte a ruha. Vermes Lajos bajnok szine egyleti
tüzet, mindenki rohanva ment a helyszínére. egyenruha. Fellegi Antal szine egyleti egyen
Igazáu megrendítő volt látui, hogy egyik ruha. II. Sikverseny. Táv 300 méter. Je 
házról hogy barapódzik, a hogy hamvad lentkezők : Egry Dezső, Kellauer Gábor
színe zöld vállszalag. Bodó Aladár szine
nak az épületek egymásután. Tiz épület
beleszámítva a mellékhelyiségeket is a kék-szürke ing. Matkovies Miklós b. j. Peits
János b. j., Wenczel Lajos b., Vermes Nán
tűz martalékává lett. Hogy a láng nyelv
az egész utcza-sort cl nem nyelte, azt dor v., Vermes Lajos b., Fellegi Antal. III.
csupau Sasd lelkes polgárainak köszön Magas ugrás. Matkovies Miklós b. j., Peits
Wenczel Lajos b., Vermes Nándor v. Ver
hetjük, kik az iutelligeuczía élén a vesze
mes Lajos b. Fellegi Antal IV. 8ikverseny
delemben forgó szomszédaik segítségére
döntő
futama. V. Távol ugrás. Jelentkezők:
siettek. A helyszínén levő község lakói,
Ott Béla, Kulley Pál, Bodó Aladár, Matkohogy mily közönynyel voltak a tűz iránt,
mutatja az, hogy kéz össze téve bámulták ; vics Miklós b. j., Peits János b. j., Wenczel
Lajos., Vermes Nándor v., Veémes Lajos b.,
mig Kadocsay fö — és Csima szolgabirók
Fellegi Antal. VI. Gátverseny (Zárt verseny
erélyes fölléptükkel munkára nem szorí
tották őket. — Nem mulaszthatom el — táv 200 méter — 4 gáttal). Jelentkezők:
Egry Dezső, Külley Pál, Bodó Aladár, Dr.
Írja levelezöuk, hogy — ezen alkalommal
Egry Béla szine kék sárga in g . VII. K ard
dicséretet ne szavazzak a sásdi, s a
vívás. Jelentkezők: Liszkay Bálint ,kék
iukócs.ii örsparancsookoknak, kik igazán
sárga ing. Hainesz Károly, vörös karszalag.
életük kockáztatásával az égő ház bel
Kellauer Gábor, Dr. Egry Béla, Majkovics
sejébe rohantak, az értékesebb bútorda
Miklós b. j., Peits János b. j., Wenczel L a
rabokat ouuét kibordták, több égési seb
jos b., Vermes Nándor v., Vermes Lajos b.,
daczára is. Mily üdvös volna, ha ilyenkor
Fellegi Antal. VIII. Sulydobás magasba.
roluának tűzoltóink, mennyi mindent meg
Jelntkezűk: Ott Béla, Kellauer Gábor, Kö
lehetne meuteui. Ezeu egylet (elállítása az
nig Ferencz, Matkovies Miklós b. j.,
igaz, hogy sok pénzbe kerülne, mit tán Peits János b. j., Wenczel Lajos b., Ver
egy ily kis község fedezni vajmi nehezen
mes Nándor v., Vermes Lajos p. Fellegi
vagy éppenséggel sehogy se tudna; hanem
Antal. IY. Súlyemelés. Jelentkezők: Lisz
volua egy másik módja ; hol ilyen közel
kay Bálint Gtt Béla Matkovies Miklós b. j.,
vannak a községek, ott lám jó volna ke Peits János b. j., Wenczel Lajos b., Ver
rületi tüzoltóegyletet alkotni, szükség ese mes Nándor v., Vermes Lajos b. Fellegi
ten ezek asztán a veszedelembe forgó
Antal. X. Kerékpárosok fölvonulása, (díszközségekbe sietnének.
gyakorlatok versenyen kívül.) Minden ver— Gaál Balázs fiatal arczkép rajzoló, senyezésre külön 2 szeri csengetés ad
ki mar hosszabb idő óta tartózkodik vá jelt, melyek közül az első a versenyzőket
rosunkban s a müveit közönség előnyösen az előkészületre, 2-ika a sorakozásra hívja.
ismeri, két gyönyörű kréta rajzzal van kép Szünetek alatt a katona-zene játszik. Kez
viselve a fölsö kiállításon. Mind a két kép dete pont o órakor. Belépti d ijak : I-ső hely
életnagyságu alakot ábrázol; az egyik Ö 1 frt, II hely 50 kr, Deákjegy 20 kr. Este
felségét, a másik Maruzzi Ella a budapesti a „Nemzeti Casinou nyári helyiségében
opera tanezosnüjét. Sok szemlélője van a tánczmulatság, kezdete 9 órakor. Jegyek
képeknek s valóban meg is érdemlik a előre válthatók Valentin K. fia könyvkeres
Ügyeimet, mert noha már sok krétaraj kedésében.
— Uj képek. A fölsö kiállítás tárgyai
zot láttunk, de még ilyeu tinóm s művészi
kivitelű képet nem volt alkalmunk látni. njra szaporodtak és pedig a pécsi föreáliskola
képtárával, melyet Irinyi Sándor
Művészeink reudszeriut az oda vetett,
egy két vouással kidolgozott alkotásokat alapított oly módou, hogy külföldi aka
tartják művészieknek s szerintük abban démiákon (Münchenben, Nürnbergbcn) s
van a zsenialitás amit a világ uem tud itthon természet után festett és rajzolt!
megérteni, csak ők. Gaál képei szépen, képeit a reáliskolának adományozta. A1
űnoniau s tökéletesen kidolgozottak s képek között van 7 tanulmányfej (4 fest
szépségükét elismeréssel emlegetik, mert mény és 3 rajz), 3 tájkép, 2 állattanulneui az a szép, a melyre toltolakodott máuy, 3 olajfestmény (a kartbausi, pécsi
szakértőknek kell a „szép" togaliuat rá rózsák és egy olasz nő, ez utóbbi másolat
erőszakolni, hanem a mely m i n d e n k i  a nemzeti muzeum birtokában levő erede
nek a tetszését megnyeri. Gaál képeit tiről), 1 redütanulmáuy (szénrajz) s végül
mindenki dicsérettel említi föl s meg is 2 tá jk é p , melyek továbbra is Irinyi
érdemlik. A mint halljuk a fiatal művész tulajdonát képezik. A képcsoport az eme
műtermet szándékozik városunkban nyitaui. leti folyosó végében van ügyesen elhe
lyezve és uagy tetszésben részesül.
— Hymen. Dr. Szekrény essy Fereucz
— A fekete és pécsi vízi csatornák
ügyvéd eljegyezte Hanny Valéria kisasz- gyökeres tisztogatására vonatkozó tervek,
szouyt Hanny Imre somogy-megyei nagy
műszaki leírások és szakértői vélemény
bérlő kedves és müveit leányát. — Edvi folyó évi aug. hó 8-ától szeptember hó
I l l és Károly ny. kir. ügyész f. hó 24-éu 8-ig Pécsett, Baranyavármegye székházá
kelt egybe S z l u b a Mária kisasszonynyal.
ban a megyei jegyzőség helyiségében
— A gyümölcs-kiállításnak ünnepélyes uaponként délelőtti 10 órától 12 óráig, és
meguyitása szept. 1 én d. e. 11 órakor délutáni 3 órától 5 óráig közszemlére ki*
fog megtörténni. Előre is mondhatjuk, mi- tétetuek. Erről az érdekeltek oly figyel
szerint a közönségre meglepetés vár, az ed meztetéssel értesittetnek, hogy észrevédig megérkezett gyümölcsök minden vára teleiket a fent említett záros batáridőn
belől nálam beadhatják. Egyúttal fölhívom
kozást fölülmúlnak.
az érdekelteket, hogy ezen ügy tárgya
— A gyümölcsészeti kongresszus uem lására f. évi szeptember bó 9-én d. e.
mint írva volt szept 3-án bánéin, szept. 10 órakor Pécsett a megyei gyülésterem2 án vagyis vasárnap d. e. 10 órakor a ben megjelenni szíveskedjenek. Kelt Pé
városház közgyűlési termében tartatik meg. csett, 1888 évi augusztus hó 1-én. Bara— Egy kérdés a pécsi ipartestülethez. nyaraegye alispánja távollétében : Bartos
A szegedi iparos kongresszusra — boj ságh Imre s. k., főjegyző.
— Vasúti ármérséklés. A „jó szivu
hazánk iparosainak h a d f e l s z e r e l é s i
v e r s e n y k é p e s s é g e és érvényesítése javara f. é. szeptember hó 8-án a Dunán
volna a megvitatandó tárgy egyedüli poutja, és partjain rendezendő ünnepély alkal
a pécsi ipartestület is képviseltetni fogja mából a budapest-pécsi és pécs-barcsi
magát egy jogász (Trober jegyző), egy vasút valamennyi állomásairól, továbbá
asztalos (Mészáros Sándor) és egy kárpitos Barcsról, Villányról és a m. á. v. Dombóvár
sal (Kremling). Bár az illető 3 úriember állomásáról Budapestre utazók számára a
egyénisége ellen épen semmi kifogásunk f. évi szeptember hó 6. és 7-én Budapest
oem volna, ha Szegeden a megvitatandó télé közlekedő vonatokhoz 500/° mérsék
tárgy más valami volna, mint a hadfel- léssel menet térti jegyeket adnak ki a II.
szerelési kérdés, — de miután épen a és III. kocsiosztályban. Ezen jegyek f. é.
hadfelszerelésben (bőrnemü és ruházat) szeptember bó 9 töl — 13-ig bezárólag a
c * ip é s z , s z í j g y á r t ó és s z a b ó kell, visszautazásra igénybe vehetők.
— Föl Pécsre ! így kiált föl az eszéki
nem pedig jogász, asztalos meg kárpitos, —
„Slavonische Presse", mely az ottani lakos
kérdjük az ipartestülettöl és annak érdé
ságot
fölhívja a pécsi kiállítás meglátoga
®es elnökétől: mi indíthatta őket arra,
h°gy ily nevetséges választásban bocsát tására. Ugyanis az ottani menet jegy iroda
kozzanak ? A küldeudö urak közül egyik vasárnapon ismét indit el egy kiránduló
•em szakember a hadfelszerelés kellékei külön vonatot Pécsre, mely onnét reggel
hez, miként fognak hát a tárgyhoz szólani, 7 kor indal el s valaménnyi közbeeső
h» a harangöntö helyett csizmadiát kül állomáson fölvesz utasokat, kik a kiállításra
denek. Az ily féle fiaskó nem válik az jönnek. Ez lesz az utolsó külön vonat,
melyet az eszéki menetjegyiroda rendez s
'parteatttlet jóbirnevének előnyére.

melynek igénybevételére hívja föl most
az eszéki és a vidéki közönséget. Holnap
várhatunk egy sereg slavonitát annyival
is inkább, mert a múlt vasárnapon itt
voltak jó hírét vitték Pécs városának s
azok bizonyára nagyon sokakat fognak
buzdítani arra, hogy kiállításunkat meg
tekintsék.
— Trefort utóda. A volt tanügyminszter elhalálozása folytán megürült tanügy*
miniszteri tárezát ideiglenesen Baross Gábor
közmunka és közlekedése miniszter votte
át, ki fouiosabb ügyek elintézése czéljáDől bctcukiut többször fog elmenni a közok
tatásügyi minisztériumba.
— A kiállítási végrehajtó-bizottság ki
egészítve magát a jury-elnökökkel, csütörtököu d. u. 4 órakor megkezdett ülésébeu megállapította végleges a kitüntetések
sorozatát. A végleges eredmény szeptem
ber 2 ikán, vasárnap d. e. ‘,12 órakor fog
a kiállítási iroda előtti téren kibirdettetni.
— Áthelyezés Haiumer Károly kir.
tanácsos, előbb pécsi, most temesvári pénzUgyigazgató hasonló minőségben Buda
pestre helyeztetett át az ottani pénzügy*
igazgatósághoz.
— Eszékiek Pécsett. Az eszékiek va
sárnap d. e. 10 órakor érkeztek hozzánk
külöu vonattal. A kirándulásban 127-en
vettek részt, többnyire az eszéki gazdasági
egylet és a kereskedelmi iparkamara tag
jai. A kirándulás létrejötte túlnyomó rész
ben Weiszmayer baukár (az eszéki meuetjegy-iroda tarsföuöke) buzgólkodásáuak
és a magyar állaiuvasuti igazgatóság elő
zékenységének köszönhető. Az eszékiek
fogadására Katb Mátyás vezetése alatt a
kiállítási bizottság számos tagja és nagy
számú iutelligeus közönség jelent meg a
pályaházuál mely a pontosan megérkező,
borvátb és magyar zászlókkal föllobogózott
vouatot dörgő éljenzéssel fogadta. A ven
dégek kiszállván — köztök számos igen
csinos hölgy, kik között a rendezőség
csokrokat és kiállítási ezukorkákat osztott
ki — Katb Mátyás a kiállítási bizottság
és Elversz Nándor a gazdásági egylet ne
vében üdvözölték őket, kiknek az eszékiek
uevéken a kirándulás vezetői: Bartolovicb
Karoly kereskedelmi és iparkamarai eluök
és Scbiuidinger József föerdész, a föld*
mivelési egylet alelnöke válaszoltak az
első reméuyét fejezve ki, hogy nemsokára
hasonló alkalomból az eszékiek is viszo
nozhatják a pécsiek szives fogadtatását, a
második kijelentve, bogy tanulni jöttek
ide, tudva azt, hogy Baranyában a gazda
sági és ipari kultúra mily előrehaladott
fokon áll. Ezután a vendégek részint ko
csin, részint gyalog a kiállítási helyisége
ket nézték meg. A látottak nemcsak tet
szést, hanem valóságos elragadtatást kel
tettek bennük, a mi uem csekélység, tudva
azt, hogy a kirándulásban Eszék polgárai
nak legintelligensebb elemei vettek részt,
közlök: dr. Ittlinger, Eszék város tartománygyülési képviselője, Machiráuszky
pénzügyi tanácsos, Hilf Kálmán vasúti
forgalmi ellenőr, ki a vonatot vezette,
Lizatz taufölügyelö, dr. Vinter Vilmos
ügyvéd, dr. Mezera megyei orvos, Weisz
mayer bankár, Kugler postafönök, Habn
Viktor hírlap iró, Pfeiffer uyomdatulajdonos,
Weisz Ferencz lóvasut-tulajdonos, Miskolczy, Kunetz, Steiuer, Bachracb keres
kedök stb stb. — Délután 1 órakor közös
ebédre gyűltek össze a vendégek, a ki
állítási vendéglőben, hol már ekkor számos
pécsi várta őket. Ott voltak Nádosy Kál
mán, Kátb Mátyás, Elversz Nándor, Károly
Iguátz esperes-plébános, dr. Záray Károly
stb. stb Az első pobárköszöntöt Nádosy
moudta a vendégekre (magyar nyelven),
a másodikat Károly Ignátz (horvátul), mely
nagy tetszéssel fogadtatott. Pobárböszöntőt
mondott még : dr. Ittlinger a borvát magyar
testvériségre és Pécs városra (horvátul),
Katb Mátyá* (uémetül) Bai tolovitsra, Elversz
Nándor (németül) Scbmidingerro és a hoz
zánk eljött szlavón hölgyekre, Bartolovits,
(németül) Katb Mátyásra Schmidinger né
met köszöntőjét e szavakkal végzé: „Éljen
Magyarország, éljen Pécs városa"; dr.
Wiuter (magyarul) a kiállítás rendezősé
gét éltette, Feiler Mihály (magyarul) a
borvát-magyar testvériséget, a Magyarország iránt mindig jó indulattal viseltető
Blavonját s Eszék város képviselőjét: dr.
Ittlingert élteté, hangsúlyozva, hogy na
gyon is itt van az ideje annak, hogy
magyar és borvát kölcsönösen megértsék
egymást. Pobárköszöntöt mondtak még
Kugler (uémetül) Károly Ignáczra. Miskolczy (uémetül) e szavakkal végezve azt:
„Isten éltesse a magyar kereskedelmet" ;
Weiszmayer bankár (uémetül) a kiállítási
rendezőséget élteté, mely oly szerencsés,
hogy már most nincs deficzitje. Ezzel a
lakoma véget ért, de csak azért a Littkepavillonban egy kis parázs pezsgözéssel
folytattassék. hol szintén számos fölköszöntö
mondatott. Innen a vendégek a székes
egyház megtekintésére meutek a este egy
részük visszautazott Eszékre, egy másik
rész azouban még hétfőn is maradt nálunk.
Az eszékieknek nagyon megtetszett Pécs
városa és a kiállítás.

nöklete alatt mngalakult megyei lótenyész
tési bizottság vezeti; megállapítja, illetőleg
javaslatba hozza a fedeztetési állomások szá
mát — küldütségileg részt vesz a méneknek
fedeztetési állomások szerinti beosztásánál
— felügyeletet gyakorol a fedeztetési idény
alatt az egyes feecztetési állomásokra és
képviseli a megyei lótenyésztők érdekeit
Örvendetes tény, hogy a bizottság ez
utóbbi törekvésében az intéző körök részé
ről, a menuyibeu az állam pénzügyi viszo
nyai és más megyék szinte jogos igényei
megengedték, mindig elismerésre és támo
gatasra talált.
A megye területéu 1889 előtt volt 5
fedeztetési állomás 24 ménnel. Nagyobb
haladás csak 1875 óta észlelhető, mert
idő kellett hozzá, hogy a tenyésztők érdek
lődése felkölte8sék és meggyőződjenek az
okszerű tény észirány hasznosságáról. 1888.
évben már 20 fedeztetési állomásunk 56
ménnel volt, de nem csak ezen tény bizo
nyítja haladásunkat a lótenyésztés terén,
de azou körülmény is, mikép a mének ki
használási arányszáma jóval emelkedett,
mert az első években a csekélyebb mén
létszám mellett a mének kihasználási arány
száma jóval emelkedett,mert az első évek
ben a csekélyebb ménlétszám mellett a
a mének kihasználási arányszáma az át
lagban venni szokott 40 kanczán jóval alúl
maradt, mig most a méuek kétszeres lét
számából a kihasználási arányszám a 40 et
jóval fölülmúlja.
Voltak évek, hol az arányszám az
egész megye területére számítva 52.5—56.4
közt mozgott, sőt egyes állomásokon 60
egész 75 ig emelkedett az aráuyszám. Ez
ntóbbi körülmény eléggé bizonyítja, hogy
a méuek számát okvetetlenül emelni kell,
ne hogy a csikó-szapornlatban csökkenés
álljon be és ez által a tenyésztők kedvü
ket vesztve, a lótenyésztéssel felhagynának.
A már említett pénzügyi viszonyaink foly
tán az állami mének létszámának emelé
séről fájdalommal le kell mondanunk;
miért is a bizottság a meglevő anyag fel*
használásával és a megye közönsége által
előterjesztés érdemében 1881. évben hozott
szabályrendelete pontos betartásával volt
kénytelen a fedező mének számát emelni,
és e szerint 1885-ben 18 drb., 1886-ban
19, 1887-ben 35 drb. magán mén nyert
fedeztetési eugedélyt. Fedeztetett tehát a
megye területén az állami mének beszámí
tásával 1885-ik évbeu 69. 1886 bau 73,
1887 ben 89 darab mén.
Ezen számok azonban alig közelitik meg
a szükségletet; kell tehát, hogy a bizott
ság fötörekvése legyen, a mének létszámát
még tovább fejleszteni, ne hogy a helyes
irányban megiudult lótenyésztésünk vissza
esésnek legyen kitéve. 1875-től bezárólag
1887-ig 22.204 kaueza lett állami méuek
által fedezve. A vemhes kanczák közül
eladatott 1429 d r b , kimúlt 419, elvetélt
548, lett CBikó 10889, összesen 12737 vem
hes kaueza.
Az eredmény a fedezett kanczák szá
mához 57.360 száztóli, 1885-tól bezárólag
11787-ig rnagáu méuek által fedezve lett
összesen 3472 kancza A vemhes kanczák
közül eladatott 186, kimúlt 57, elvetett 66,
ellett 1718, összesen 2027 darab.
Ezeu eredmény 50.42 szaztólinak felel
meg. Tekintve, hogy füldmives gazdáink
lovai egész éven át nehéz munkát végez
nek, az elért eredmény kedvezőtlennek
nem mondható, annál is inkább, mert
a vembcsség első stádiumában az elvetélés
nem mindig konstatálható.
Haladásunkat feltünteti a következő
adatok összehasonlítása. Gsszeiratott 1877.
évben 51.198 ló, ezek közül alkalmasnak
találtatott összesen 2235 ló, és pedig 953
hátas, 1374 bámos és 8 teher bordó ló
vagyis alkalmas vo lt:
mint paripa 1.8
mint bámos ló 2.5
összesen: 4.°/0
Az 1888. összeírás szerint van a me
gye területén összesen 52.143 ló, ezek kö
zül alkalmasnak találtatott.
hátas ló 2322 = 4.4*/,
hámos ló 4497 ~ 8.2*/0
vagyis az összes lóállományunk 13°/, lett hadi-czélokra alkalmasnak találva.
A ló-állomány szám szerint alig emel
kedett, de annál többet haladott az anyag
minőségében, mig 1887-ben az összes lóállománynak csak 4.37# volt badi-czélokra
alkalmas, úgy 1888-ban már 13°/,-ra emel
kedett ezeu lovak száma, és örvendetes,
hogy ezen emelkedésnél a hátas lovak
előnyben vannak.
Mily kedvezöleg tüntetik is fel a fel
sorolt adatok lótenyésztésünk haladását,
ló-anyagunk nagyobb részének silány volta
eléggé figyelmeztet, hogy még mindig a
kezdet elején állunk — tevékenységünkben
tehát lankadnunk nem szabad, mert csak
igy róbatjuk le köszönetünket Kozma Fe
rencz min. tanácsos irányábau, ki fáradsá
gos és terhes munkája közt tanácsával,
útbaigazításával soha sem fukarkodott.
(Folyt. kÖT.)

A kiállítás tartama alatt rendezett
időleges kiállítások közt a lókiállitás, ló
tenyésztésünk emelése érdekében szinte
fontos helyet foglalt el, a mennyiben bivatva volt megyénk jelen lóanyagáról
megközelítő képet nyújtani. Megyénkben
a lótenyésztés ügyét a n. miniszter m. kir.
földmivelés, ipar és kereskedelemügyi miniszterium által kiadott utasítás szerint
1869-ben Jeszenszky Ferencz alispán el-

V álasz.
A „Pécsi Figyelő*1 f. évi auguastut* hó 25-én
m egjelent 34-ik szám ában Schm iedt A ntalnak hoz
zám intézett válaszára a következő m egjegyzésem
van : m agyar em ber szavát m egtartja m köztudo
mású dolog, hogy a szótártén a lovagiasság és
becsületesség alapja s m időn ön a „Pécsi F igyelő*
32-ik szám ában a m agánügyeknek nyilvánosság
előtti tárg y a lását részéről befejezettnek nyilvání
to tta s ennek daczára velem újból foglalkozik,
szavát uem tarto tta m eg, teh á t újból uem lovagiasan és becsületesen j á r t el.
Ezek után, hogy jö v ő re a közönség az ily
em berek eljárását m éltányolni tu<fia s hogy én
helyesen járta m és já ro k el önuel szem ben, akkor,
m időn a rajtam ejtett rágalom és újabban sértésért
az elégtétel m egszerzését a Qálovitsali ügye befejeztekorra (? V!) tarto ttam és tartom fenn ; n y il
vánosságra hozom a pécsi atb letik ai clnbb, mint
erkölcsi testületnek 1888. évi augusztus hó 27-én
ta rto tt igazgató választm ányi iilésóbőli határozatát.
„H atáro z at: m inthogy Beret/.ky Miksa tagtárr.
ur a „Pécsi Figyelő* czimü lap f. évi augnHztns
bó 18-án m egjelent 33-ik szám ában nugnsztus hó
14-én kelt nyilatkozatában következő szavakkal
„hogy Schm iedt Antal orvosnÖ7endéken a rajtam
e jtett rágalm azásért a tiálovits-féle ügye befejeztekor (?!) az elégtételt meg fogom szerezni*: ön
m aga kijelölte a követendő eljárást, — eunélfogra
„Schm iedt Antal* aláírással a „Pécsi Figyelő*
augusztus hó 26-én m egjelent 34-ik szám -lián el
lene elkövetett és a bejelentés tá rg y á t képMÖ
njabb sértésért veendő elégtétel tárgyában ugyasazon e ljá rá s ra u taltatik , a m elyet a fent idézett
n y ilatkozattal m ár ön m agának kijelölt s melyet
a clnbb igazgató választm ánya a re á nézve fenn
forgó viszonyok és körülm ényekhez képest meg
felelőnek tart- K iadta dr. E gry Béla s k. titkár.1*
Pécs, 1888. augusztus hó 31-én.
B eretzky Miksa.

Nyilatkozat.
S chm iedt A ntalnak a „P. F ." 34 ik számában
közzétett, engem meguevező, gorom ba szavaira
megjegyzésem csapán az, ha Schm iedt A ntal re 
habilitálja m agát. (7 !) azaz a Q ílovits Z oltáunali
becsületbeli ügyét netán befejezné (?f), úgy az
elégtételt meg fogom venni ra jta , de m indaddig
sajnálattal vagyok kénytelen fentartani eddigi állás
pontom at I
Bubregh Béla.
_ *) E ro v a t a la tt m egjelentekért nem
felelősséget a szerkesztő.

vállal

iT -A -O -T T F E E E U C Z
laptulajdonos.

K IS J Ó Z S E F ,

VÁRAIIV FERENCZ,

lapvezér.

felelős szerkesztő.

Hirdetések.
314.
1888.

Árverési hirdetmény.
Kirchknopf Ágoston, miut dr. liarb
József es társai végrebajtalóknak Friderici
Rezső és neje belaczi birtokosok elleni
végrehajtási ügyében kirendelt zargonduok
kérelme folytán a végrehajtási zár alá vett
s gondnoki kezelés alatt levő szöllük 1887.
évi termése a bouybádi kir. járásbíróság
nak 3925/1888. sz. alatt hozott végzésével
elárvereztetni rendeltetvén, ezeu termés,
mely 1272 frtra becsült 159 hektoliter vö
rös éa 525 frtra becsült 21 hektoliter fehér
burgundi és tramiua-borokból áll, nyilvános
bírói utón leendő elárverezésére a helyszí
nén, vagyis K a k asd községbeli pinczehely iség b e h a tá rn a p u l f. é. szep tem b er
hú 13-ának d. e. 10 ó rá ja kitüzetik.
Erről a venni szándékozók oly megjegy
zéssel értesittetnek, hogy az árverés alkal
mával megvett borok vételárának 10°/0-át
azonnal, a hátralevő részt pedig 8 nap
alatt leendő bor elszállítása alkalmával
tartoznak megfizetni. Továbbá, hogy az
elárverezendő borok a legtöbbet igéröuek
becsáron alul is eladatni fognak
Kelt Bonyhádoo, 1888. évi aug. 28.

Göt h A n t a l ,
végrehajtó.
12866
t k r . 1 8 8 8 ' **■

Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék, miut telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Her
czeg Eszterbázy javak zárgondnoka végre
h a jta tn a k Ingeit Mór jágonoki lakos végre
hajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében
a pécsi kir. törvényszék (a sásdi kir. járás
bíróság) területéu levő, Jágouok községbeu
fekvő, a jágonoki 136. sz (jkvbeu felvett
A I. 1— 9. rsz. a. */« telek a ebhez tar
tozó erdő- és legelöilletöségrc* az árverést
1985 frt 50 krban ezennel megállapított
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1888. évi
sze p te m b e r hó 19 ik na p já n d. e. 10
ó ra k o r a J á g o u o k község házánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapi
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlanok becsárának 10'/o*át, vagyis 173
forint 70 krajezárt készpénzben, vagy az
1881. évi LX. t. ez. 42. §-ábau jelzett árfo
lyammal számított éa az 1881. évi nov. bó
1-éu 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8-ik § ában kijelölt óva
100 kg. —. dékképes értékpapírban a kiküldött kézé
bez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170.
n TI
*
6.80 §-a értelmébeu a bánatpénznek a bíróság
n .
nál
elöleges elhelyezéséről kiállított szabály
i>
5-90 szerű elismervényt átszolgáltatni.
n ”
Kelt Pécsett, 1888. évi aug. hó Ó ik
» „ —
4.80 napján a pécsi kir. törvényszék mint tkvi
n a
hatóság.
____ 1
Váry Gyula törvszéki bíró helyett:
n : - . '- i
» .
6— 1
Lukrits István,

Gabona-árjegyzők

Közgazdaság.
Baranyamegye lótenyésztéséről.
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kir. törvónynzéki bíró.

A pécsi nyilvános

Egy bolthelyiség

SERTÉSPOR

hozzátartozókkal, u. m.

a leghathatósabb szer és biztos
segély a sertés étvágyhiányánál,

( M é r ia - u t c z a 8 . az.)

a beiratások f. évi augusztus hé 30-án
kezdetnek meg.

m ely eddig még minden kísérletnél
bebizonyu lt. Miért is ajánlom a gazda
közönségn ek a beteg állatok megkísér

Ez intézet a magas minisztérium
által megállapított szervezeti szabá
lyok értelmében a fögymnasiumok- s
föreáliskolákkal egy rangba lévén he
lyezve, a végzett tanulók

lésére.
Á ra: 1 k iló n ak (50 darab sertés vagy
1 0 0 d a ra b malacznak) 2 ffrt.
Á ra : 1 csomagnak ( 1 db. sertésnek,)
10 kr.
(&-1)

az egy évi önkéntességi jog

kapható: Lili János füszerkereshedésében

kedvezményében részesülnek.

P É C S E T T .

Az igazgatóság.

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet11
Ó -p ío ta u tc z a

2 2 - 1 2 c • z ó .a a o .

elvállalja a

t e z a a - e t l r e z é s e l r

r e

n

d

e

z

é

s é

t

a tu lajd o n át képeső franczia m inta szerint ép ített díszes légm entes üveg- és nyitott halottas
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.
A halottak szállítását minden
irányban.
R ak tár érez- és fakoporsókból, szemfedők, sirkoszortik, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :
Hoffman Károly.
EdhofTer Ferencz.
Hártl Ferencz
S zigriszt János,
Kindl Ferencz.
Lauber Rezső.
Gindl Alajos rendező.

kiiirólig us engedményest i Vei de T rsie n asphaite bányáknak Helvécxiáhan

ré sz v é n y tő k e 1 , 0 0 0 , 0 0 0

szoba, konyha, padlás, pioczehelyiség<8-»
november hó 1-ótöl bérbe kiadó.

fo n t S te r lin g

Ffiflzékhely: L o n d o n .

Fióktelep:

Budapest, V„ Ferencz József-tér 6. sz.

elvállal mindennemű asphalte-munkákat, nevezetesen : k o c s iu t a k , Járdák,
u d v a ro k , k o p u a lja k , Is tá lló k , k o n y h á k stb. beb u rk o ljál és különösen

Felsö-Táaház-ntcza 18. sz. sarokház.

nedves falak kiszárítását

9652

tkr. 1888. “

jutányos árak és kedvező fizetési feltételek mellett, melyeknek köszöni, hogy a
nevezetesebb m a g y a r vid ék i v áro so k b an eddig majdnem k iz á ró la g minden,
1887. végéig összesen 9«,00fl □ - m é te r r e rugó munkát készített,^Budapesten
295,000 □ - m é te r t és az egész világon közel 7 m illió □ -m é te r t.

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hirtb
Anna, szül. Teafel mágocsi lakos végrehaj
ta tn a k Teufel Ádám mágocsi lakos végre
hajtást szenvedő elleni 200 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben a pécsi kir. törvényszék (sásdi kir.
járásbíróság) területén levő Mágocs község
ben fekvő a mágocsi 445. sztjkben felvett
4251 hszsz. szöllőre az árverést 1042 írt
ban ezennel megállapított kikiáltási árban
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lan az 1888. évi sze p te m b e r hó 27-ik
n a p já n d e. 10 ó ra k o r M ágocs község
házánál megtartandó nyilvános árverésen
a megállapított kikiáltási áron alól is cl
adatni fog.
Árverezni szándékozók tartoznak az
ingatlan becsárának 10°/,-át, vagyis 104 frt
20 kr. készpénzben, vagy az 1881: LX. f. ez.
42. § ában jelzett árfolyammal számított és
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz a.
kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában
kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881 :
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
A pécsi kir. tövényszék mint telek
könyvi hatóság Pécsett, 1888. évi junius bó
11-ik napján.

J0f~

Felvilágosításokkal árjegyzékekkel szívesen szolgálunk.
A z ig a z g a tó s á g .

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

d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától

6 -ig

az Oertzen-féle ház mária-utezai emeletén
Várady F

erencz

ornythologfiai
m agán -gyűjtem én ye:

élő hazai ás exotikus madarak és honosított majmok, stb.
B e lé p ti d i j : I . hely .30 kr. — I I . hely 20 kr.
Gyermekek a felét fizetik.

Lukrils István,

Hirdetmény.

W

A tiszta jövedelem a v á r o s i s z e g é n y h á z javára fordittatik. *

liir. törvftz. I).

B e m e n e t a ré g i s z ín h á z fő b e já ra tá n .

9871

A pécsi káptalani uradalmi korcsmák:
Dráva-Keresztur, Bogdása, Kemse, Piskó, Lúzsok, Vejti
községben, az utóbbinál a rév-csárda, révátjárási jog ás
halászattal,

tk r. 1888. “ •

Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kari
Pál szárászi lakós végrebajtatónak Szeiíert
Mártonná 8 társai szárászi lakosok végre
továbbá: bakonyal és hetvehelyi korcsm ák és n cserkút-derékl hajtást szenvedő elleni 500 frt tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
c sárdák
ben a pécsi kir. törvényszék (a sásdi kir.
járásbíróság) területén levő Szárászon fekvő
a szárászi 80. sztjkben foglalt 27. hszsz.
Pécsett, ngos SZEIFK1TZ kanonok és főkormányzó ár lakásán r e g g e l i Í O
11. számú ház, udvartér és kertre az
ó r a k o r 1889. január 1-től 3 évre bérbeadatnak, zárt ajánlatok is elfogad árverést 522 frt ezennel megállapított ki
kiáltási árban elrendelte és hogy a feunebb
tatnak.
megjelölt ingatlan az 1888. évi o k tó b e r
Pécs, 1888. aug. 23.
hó 10-ik n a p já n d. e. 10 ó ra k o r Szá
rá sz község h á zá n á l megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási
áron alól is eladatni lóg.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10°/o-át vagyis 52 frt 20
krt készpénzben, vagy az 1881. évi LX.
t. ez. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számitott és az 1881. évi uovember bó 1-én 3333.
Legújabb szerkezetű és szabadalmazott
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8.
§ ában kijelölt ovadékképes értékpapírban
„ P r o f j r e s w 44
a kiküldött kezében leteuni, avagy az 1881.
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a biróságuál elöleges elhelye
» mire a t. ez. molnázéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
| | ^ i | j jjp
rókát és malom ulajKelt Pécsett, 1888. évi junius bó 20-ik
napján, a pécsi kir. törvényszék mint telek
donosokat ezennel tisz
a pécsi kiállításon
könyvi hatóság.
teletteljesen meghívjuk
Váry Gyula kir. törvényszéki bíró
megtekinthető,
helyett :
Lukrits István »■ k.

f. é v i s z e p t e m b e r 2 2 - é n - ^ g

(s_i)

The Neuchatel Asphaite Company Limited

é l é n k t o r s a l m u helyen,

Az uradalmi tisztség-.

Malomtulajdonosok figyelmébe!

gabnakoptató
gépünk

■ W ö r i i e i T . é s t á r s a , Budapest,

ki-

m alo in ép itészct, g é p g y ár és vasöntöde.

törvszéki b.

TT
A magyar háziasszonyok figyelmébe!
KitUnö hazai gyártmány:
Ezeu 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 és millió kiló számra beburczolt különtéle néven ismert pótkávékat.
Számos szaktekintély bírálata szerint a „ 8 x a lá d y -k á v é “ izére és zamatára nézve sokkal
kellemesebb, színre szép tiszta és kevesebb évikor kell hozzá, mint bármely más pótkávéhoz, tehát
nemcsak kávépótló, hanem egyszersmind kávé javító is, mert jótékony alkatrészeinél fogva
a valódi kávé izgató és hevítő hatását alább szállítja, azt kellemesebbé teszi s igy a kávé
élvezhetnie válik Két kanál szemes kávéhoz egy kanál „Szalády kávét“ adva főzetik be
s így a legizle esebb kávét nyerjük.

w l S 'a j a . g r á r i a . - l r á - v é "
altalam évek előtt feltalált különlegesség, mely tisztán használva nemcsak pótolja a
drága szemes kávét 8 igy nagy megtakarítás van elérve, hanem gyógybatásánál fogva
is oly házi szert képez, mely „ élvezve táplál s táplálva g yó g yít* Rendes eledelül használva
felnőttek, mint öregek és gyermekeknél a gyomorból és belekből a nyákot és minden
emésztést akadályozó auyagot eltévotltje, a gyomortcs vért tisztítja, a jó étvágyat elősegíti, táplál
és erősít, soványoknál a hízást mozdítja elő. Mint házi szer, utasítás szerint használva segélyt nyújt:
gyomor- és léíhurut, 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 kiknél az ázsiai szemes kávé használata tiltva van, a „(Hungária-kávé" szám
talan orvosi tekintélyek által mir.t legjobb eredményű tápszer van elismerve, a fentebb felsorolt
bajokban pedig melegen ajánlva.
E z t s o k e z e r h á l a 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 t m á n y a d d i g m in d e n k i á l lí t á s o n d i s z - é r e m m o l lő tt k ltfln to tv o .

w o l , , S z a la d y - k á v é 1 doboz: V,—12. '/«— 14. '/ , —20 kr.
a d K • j j u n g á r i a - k á v é 1 doboz: */4—30. —
60. 1— 1 frt 20 kr.

W BT Pécsett kapható valamennyi elöbbkelö fiiszerkereskedésben.~M
A kiállításon a nyári színházban az élelmi csoportban megtekinthető.
Nyomatott Taica Jósáéi könyvnyomdájában.
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Eltört és rosszjarásu
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p o n t o s a n
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Műhelye:

Királj-(H)-uta 38. |
Nagy raktár
arany és sa la t

zsebórákból,
in g a , iro d a , k o n y h a

Raktárüzlet:

Pécseit,

ébresztőórák

Király-(fö)-utcza

gyáriárak szerint

» Hattyú-épületben.

adatnak el.

B W .D ú s választék mindennemű ékszere* arany és ezllst árukból. “I S

diósuknak nagy raktárt.tartok mimleníéle“úraiészekből.
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