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A pécsi színház.
A míg volt, nem tudtuk kellőké

pen megbecsülni, most hogy nincs, 
nagyon érezzük a hiányát a valahány
szor beköszöntenek az unalmas téli 
esték, megjelen a hazajáró lélek, a 
kiszenvedett szinház-Ugy bolygó szel
leme, mely nem lel nyugalmat a város 
érdemes hatósága által behantolt sír
jában. De ne is nyugodjék, hanem 
kisértsen szüntelenül, mert csak igy 
remélhető, hogy rá nézve a föltáma
dás valamivel Ítéletnapja előtt fog 
hekövetkezni.

Szégyen, gyalázat!
Pirulni vagyunk kénytelenek, ha 

meggondoljuk, hogy kulturális intéz
ményeink egymásután mennek he az 
enyészet feneketlen gödrébe s csak 
azért, mert — igen találóan jegyezte 
meg egy egyszerű, igénytelen polgár
társunk — „Sok az urak közt a pa
raszt!" A szép, jó és nemes iránti 
törekvés kezd az emberek szivéből 
kihalni s helyét az anyagiasság, kap
zsiság foglalja el. Laptársunk a „Pécs" 
csudatevő emberekről beszél. Ne vegye 
rósz néven, de nekünk úgy tűnik föl 
czikkének e része, mintha olyan em
ber irta volna, a ki csak ma jött 
Pécsre s nem ismeri a helyi társadalmi 
viszonyokat. Pécs és csodatevő embe
rek! Ilyen nincs. Egyáltalán tevő, 
azaz tevékeny férfin is kevés van; 
csudatevőkről épen nem tudunk. A 
mi iutelligencziánk, tisztelet a csekély 
kivételnek, nagyon „furcsa" közönség. 
„Ügyvédi karunk — Írja a „Pécsi 
Hirlap" — alig kis kivétellel — de 
különösen a fiatalabb generáczió tel
jesen belesülyedt az a n y a g i a s s á g  
s a száraz paragrafusok medrébe: 
nincs is kedvűk onnan kimozdulni, 
hát ne bolygassuk őket ott. Ok nem 
nyújtják semmihez a jobbjukat, leg
alább nem is követelhetnek semmiből 
részt magoknak. Másutt ugyan egé
szen máskép van az ügyvédek díszes 
karánál; mi azonban nyugodjunk meg 
abban, hogy nálunk már ez igy van s 
ne firtassuk az okokat — miért?" 
Tökéletesen igaza van a „P. H.“-nak. 
Tisztviselő, hivatalnok, örül, hogy él. 
Nem kell annak művészet, hanem 
eszem-iszom. a gyomrát bálványozza 
valamennyi. Pécsett minden ember

T Á R C Z A.

A rúzsa és a liliom.
—  Románcz. —

Liliomszál rózsabimbó.
A leánykát kérték esd™.
Hogy jelölné ki melyikben 
Telik néki inkább kedve ?

„Én vagyok* szólt a liliom, 
„Ártatlanságok jelvénye,
A szép fehér-sziu, mely ékit, 
Lelkeddel úgy össaeférne.*

„Én pedig**, úgymond a rózsa, 
„Bár még csapán bimbó vagyok, 
Ám asért tenéked lányka,
Mégis sok gyönyört adhatok.“

„Engem válaszsz!* szólt as egyik 
És a másik: „Engem, engem, 
Nincs a kertben virág, amely 
Bájaimon táltehessen!•

És a lányka gyöngéd kézzel 
Érintette mind a kettőt,
Ez a bohókás versengés 
O ly gyönyörrel tölté el őt.

„Te léez*. Bondá „rózsabimbó,
A menyasszonyi koszorú 
Nemsokára homlokomon,
Asért ne légy oly szórnom!"

„T e pedig, kis liliomsaál,
Tnl világi élet képe,
Ha meghalok, akkor ieezess 
Homlokomnak diaié, éke.“

magának é l; nálunk nincs közszellem, 
nincs társadalmi élet.

Ennek tudható be, hogy mindazon 
kulturális törekvések, melyek a köz
szellem támogatására, társadalmi se
gítségre vannak utalva nálunk hajó
törést szenvednek és sohase juthatnak 
a jó siker biztos kikötőjébe.

Bezárták a régi színházat, azzal, 
hogy majd építenek újat. Nagg lelke- 
sllléssel kikiáltotta a város közénsége, 
hogy épít uj színházat s már a követ
kező közgyűlésen visszaszopta a ki
mondott szót. Bekövetkezett a kerte
lés ideje. Száz meg száz akadályt 
kerestek és hoztak föl, hogy miért 
nem lehet uj színházat épiteni. Aidin- 
ger János polgármester még a hábo
rút is meglizente a muszkának, csak- 
hogy elijessze a város hazafiasabb 
érzelmű, modernebb gondolkozásu s a 
kultúra iránt lelkesülni tudó polgárait 
az uj színháztól.

Minden előbbre való, mindenre van 
vagy kell pénznek lenni, csak az uj 
színház Ugye várjon csendesen, ’mig 
majd azon .,helyzetben“ lesz a város, 
hogy megépíthetik.

Majd!
Ismerjük mi már ezt a nevezetes 

szót. sok szép intézményt temettek 
már ezzel el. Mi már a „majd^-ra nem 
adunk. Nekünk nem „majd“, hanem 
„most‘‘ kell a színház.

A kérdés föl van vetve, foglalkoz
zunk vele.

Az nj színház szükségessége ki 
van mondva, ezt tudja mindenki. Csak 
abban nem tudtak eddig megállapodni 
a mi bölcs város atyáink s a csuda- 
tevő férfiak, hogy hova építsék s főleg 
— miből.

Nos. hát hova ?
Bizon, bízón szomorú dolog volna, 

ha ily nagy városterületen, mint Pécs, 
hol mindennek találtak helyet, csak a 
szegény színháznak nem akadna hely. 
Hanem persze mint a közmondás 
tartja: nem akarásnak nyögés a vége. 
így vau ez a szinház helyével is. El
mondják. hogy ide is jó lenne, amoda 
is lehetne, de a vége az a sok ide- 
odának. hogy sehová se építenek, mert 
nincs pénz.

Dehogy nincs!
Bezzeg van arra, a mire akarják, 

hogy legyen.
Egyébként a mi véleményünk sze-

És a rózsa e szavakra 
Büszkén emelte Tói fejét 
És a szegény liljom fölött 
Kérkedóleg tekinte szét.

És a liljom fejet bajta,
Mintha sírna keseregne,
Mintha ez a mellőztetés 
Neki fájó sebe lenne,

De alig mait el három nap,
Az anya jött le a kertbe,
Fájó arczczal, könnyes szemmel 
Egész lényében leverve.

Letöré a liljom-szálat,
Könnyeivel megáztatva,
Szólni akart, de bajában 
Elállott a szava, hangja.

Majd befonta koszorúba.
Tette a lány homlokára,
Ki a ravatalon fekszik,
Az lett a menyasszony-ágya.

•
És a rózsa hervad-hervad,
Mit ér már most neki a nap,
Hogyha a kis liliomszál 
Nála százszorta boldogabbI

Ozsray Árpid.

A hirdetések művészete.
Jó magyarsággal: reklám, a mihez a 

magyar nem igen ért. Nem hiába nem 
magyar ember találta ki a reklamcsinálást, 
de nincs is erre jó magyar szavunk. Pe
dig tagadhatatlan, hogy e hirdetések e 
nemű művészete, már-már nemcsak az 
amerikai yanke-ék között érte el a leg
magasabb fokát, de mináluuk magyarok
nál is lábrakapott, de bizony nem is tuduük 
vele bánni. Ha valamelyik ezég nálunk rek 
Iámhoz folyamodik, elkeresztelik „schvind-

rént a színházat nem is a város törzs
tőkéjéből kellene épiteni, hanem majd 
mindjárt elmondjuk, hogy miképen és 
honnan.

Előre kell itt bocsátanunk, hogy 
a város, ha uj színházat épit, ezt már 
nemcsak a jelen, de a jövő nemzedék
nek is építi; tehát necsak a jelen, de 
a jövő nemzedék is viselje a terheket. 
A város már sok oly dolgot létesített, 
melynek az utódok is nagy hasznát 
veszik anélkül, hogy ahhoz járultak 
volna. Nem kívánhatja tehát az uj 
nemzedék, hogy a város jelenkora lé
tesítsen számára oly kész dolgokat, 
melyeknek terheihez ő nem járul sem
mivel sem.

Építettünk iskolákat, kaszárnyá
kat a jövő kornak, melyhez ingyen 
jutnak ; a színházat építsük meg a jövő 
nemzedék terhére, ha már annyi kész 
dolog birtokába jut ingyen, valaminek 
viselje a terhét is.

Ez teljesen méltányos.
Építsük meg az uj színházat köl

csönre. Vegyen föl a város 100.000 
— forintot 50 évi kölcsönre s a 
kölcsönt törlessze lassanként az uj 
nemzedék is. Ma olcsón lehet pénzhez 
ju tn i; ma 6 — 7 perczenttel a kamat is 
ki van fizetve, de meg még törlesztő- 
dik is a kölcsön.

Ki kívánhatná, hogy a jelen
korról a bőrt is lehúzzuk, csak azért, 
hogy az utódok kész intézményeket 
élvezhessenek.

Viseljék a terheket ők is.
A szinház olyan kulturális intéz

mény, melyet mindenáron fenn kell 
tartani. Ezt elejteni nem lehet, nem 
szabad. Lp ez okból mi is fölhívjuk 
rá a közönség figyelmét s reméljük, 
hogy ez ügyben komoly intézkedés 
fog történni. Ha a polgármester ur 
meg lehetett egész életén át szinház 
nélkül, egy város m ű v e l t  közönsége 
nem lehet meg. Mi is Kardos Kálmán 
főispánba helyezzük minden bizodal- 
munkat; ő igen derék s modern gon
dolkozásu férfiú; hisszük, hogy ke
zébe is veszi az ügyet s nem „majdu, 
hanem rövid idő alatt lesz Pécsnek 
színháza.

S nem leszünk kénytelenek az 
unalmas téli estéket átaludni, vagy 
áttheázni, tánczolni, dalolni, vagy or-

lernek" „szédelgőnek", pedig a szeren 
csétlennek az ártatlan reklámmal eszeágá- 
bán sem volt valakit félrevezetni, sőt 
inkább csak a közönségnek iparkodott 
olcsó árűtorrást mutatni.

Mert mi a raktam czélja? Bizonyára 
nem más, mint az üzletet és magát az 
üzlettulajdonost feltűnővé tenni és megis
mertetni a vásároló közönséggel.

Mai napság bizony sok bajjal kell 
megküzdenie egy becsületesen megélni 
akaró kereskedőnek és iparosnak. Kosz 
világ jár reájuk. A bitéi uapról-napra csök
ken , mert napról napra szaporodnak a 
hamis bukások. Nagyon kevés mai nap- 
ság a becsületes kereskedők száma. És 
ezek minek köszönhetik létöket? A bukott 
kereskedők nem tndják elképzelni, hogy 
a szomszéd üzlettulajdonos hogyan volt 
képes már 25 év óta fentartani üzletét. 
Ha valamelyik kollégája meggazdagszik, 
a nélkül, hogy hamisan bukott volna, rá 
fogják a rósz nyelvek, hogy pénzre tett 
szert, hamis utón módon, a vagy kihúzták 
számára a főnyereményt.

Pedig a mi által gazdag emberré 
le tt , nem volt m ás, mint az ártatlan 
reklám.

Ismertem a fővárosban egy kereske
dőt. Scbvartz Lázárnak bivták, a Nádor- 
utczában volt neki nagy kereskedése. Az 
tartott kitűnő úszókat.

Ilyen jó úszóknak az volt a föladata, 
hogy midőn sok ember jött a lánczhidon 
és a Duna parton, akkor be kellett magát 
vetni a habok közé. Mikor aztán az ön 
gyilkossági kísérletet megakadályozták, 
vagyis mentöcsolnakkal utána mentek, ö 
felbukott és a már-már több ezer embert 
számláló tömeg felé fordulva, torka sza
kadtából kiabálta, hogy Scbvartz Lázár
nál a Nádor-utczábau, kitűnő és jó miuö- 
ségü úszónadrágok kaphatók.

feumban, czirkuszban tölteni; hanem a 
színművészet élvezeteiben gyönyör
ködhetünk.

Úgy legyen!

A té l.
A szegényszég legnagyobb ellensége 

itt van. A rongyos, dülledt, alacsony kuny
hók koldus lakóinak réme, kinzója, erősen 
érezteti fagyos leheletét.

És mély csend van a kővé fagyott 
göröngyök fölött, s csak a nyomorgó sze
génység szenvedéseinek kínos sóbaját és 
szivgzaggató segélykiáltásait fogjuk hal
lani, a tél unalmas, álmos egyhangúsága 
közepett.

A beteges tüdők tágulása rövidebb 
lesz. S azokat a földönfutókat, a kiket 
tán megkímél a fagy, elviszi az éhség 
nyomora.

A fecske el száll keletre, a vakondok 
mélyen beássa magát a föld meleg gyom
rába, csak a szegénység nem tud kitérni, 
nem tud menekülni. Mintha arra volna 
teremtve, hogy iszonyú bosszúját ő rajta 
töltse ki a tél kíméletlen fagya. Csak a 
nyomorult koldus nem találhat mele 
get sehol.

De hová is lennének szegények, ba 
az emberi könyörületesség jóságos melege 
föl nem olvasztaná a szélnek kitett kuny
hók ablakainak czifra dérvirágait! Mi 
lenne a szegény árvák tömegéből, ba az 
emberszeretet jóságos angyala nem táp
lálná és rnházná őke t; ba megfeledkeznék 
róluk gondoskodni !

A közszeretet ilyenkor kibontja a köz- 
jótékonyság fényes zászlaját.

A jólétben aszók, a boldogok tábort 
képezve harczolnak a természetnek kegyet
lenné vált hideg zúzmarája ellen, a ruhát
lan árvák, koldusok, tehetetlen éhező bé
nák érdekéből.

Aki legtöbbet megmentett, annak van 
a legjobb szive.

Az ilyen mentők egyesületén legyen 
igazi áldás !

Szerezhet e a lélek nagyobb és di
csőbb megnyugvást, mint mikor a szegé
nyeknek alamizsnát osztogathat.

Az ember legszebb erényé, a jó szív 
igazi melegének forrása: a jótékonyság.

Aki a küszöbéről elkergeti az éhezőt, 
a pihenésre vágyót, az gondoljon Ahasve 
rus sorsára, hogy mi érte őt, midőn a 
szegény Jézust, aki vállán a nagy kereszt
tel pihenni akart Abasverus ajtajánál, 
onnau elűzte.

Legyünk méltányosak az önhibájnkon 
kívül sanyarú sorsra jntott szegények iránt. 
Ne toljuk el tőlünk a könyörületre szorult 
embernek felénk nyújtott kezét.

Akiket a csapások megkíméltek, talán 
a szenvedéseket viselő áldozatok árán 
menekültek és lettek boldoggá!

A sors kerekének világra szóló his
tóriája van. S ba valaki erősen is kapasz
kodik egyik szerencsés küllőjébe, gondol

Ez igy ment két esztendeig és Scbvatz- 
ból a főváros leggazdagabb embereinek 
egyike lön. Nem is kereskedett tovább, 
házakat vett s háztulajdonos lett a fővá
rosban a mi magában véve nem megve 
tendö mesterség. Scbvartz úr ezen kívül 
dilettáns börze játszó, kinek a szerencse 
igen kedvez s ba a Fortuna Istenasszony 
még pár évig feléje mosolyog, második 
Rotcbild lehet belőle

Az igaz, hogy azok az úszómesterek, 
a kik neki reklámot csináltak, a mi által 
meggazdagodott Scbvartz úr, ma sem gaz
dagabbak mint azelőtt Mikor Schvartz úr 
feladta üzletét, minden embernek adott 
12 pár úszónadrágot. Ezek azntán hónak 
alá vették azokat és beálltak okleveles
úszómesternek.

Ezen történetből is látható, hasznot 
hoz csak a konyhára. Magyarországban a 
reklámnak nincs talaja, mert azt tartja, a 
magyar ember, hogy a jó bornak nem 
kell ezégér!

De az újvilágban kereskedő, iparos 
művész és tanár egyaránt a reklámhoz 
folyamodik. A ki nem hirdet, az elmehet 
üzletével Kukutyinba zabot hegyezni. Nem 
fogják ismerni sem magát a kereskedőt, 
sem pedig az üzletét. Hanem a ki ügyes 
nemét találja ki a reklámnak, annak üz 
lete felvirágzik.

Bemutatunk olvasóinknak egy-két kos 
tolót az amerikai reklámokból. Meglátszik 
belőlük a találékonyság s mindegyikből 
ügyes üzleti élményesség ri ki.

— M e g s z ö k ö t t  a f e l e s é g e .  Mi
ként a gondolat, oly gyorsan terjedt el a 
bir az Egyesült-államokban, hogy lord G. 
neje egy beváudorlott nblánns hadnagy- 
gyal megszökött. Habár mindenki tadta 
és általán is közvélemény volt, hogy G. 
úr ueje rósz viszonyban élt férjével, a 
mióta egy ublánus hadnagy gyal titkosan

jak meg, hogy ba bár óriási perifériája is 
van ennek a keréknek s igy bosszú idő 
alatt fordul eggyet, — de forog.

A szerencsében az igazság a munka. 
Szerencsés aki dolgozbatik. De hol talál 
jón mnnkát a nyomorait, hol szerencsét?

Ha beáll a tél, stagnál minden mnnka. 
Hol találjon hát dolgot a béna, ba még 
az épkezü és ép egészségű szegény csa
ládfő tagjai is nélkülöznek, éheznek és 
fáznak.

Fázni és éhezni! A legborzasztóbb, 
amit a sors kitalált.

A természet hadüzenete már megtör
tént az első vastag dérrel. Remegő szív
vel, összeszorult kebellel gondolnak az 
elhagyottak a viaskodásra s előre is re
megnek a szomorú biztos eredménytől, ba 
rólak tán megfeledkeznénk.

De nem feledkezünk meg rólak !
Az ember erkölcsének föl kell ébred 

nie az elhagyottak sorsán segíteni. Majd 
ki fog gyűlni a közszeretet lángja, s a 
koldus, ba főzik megmelengetbeti mellette 
didergő testét és nem fog éhezni, ba ki
nyújtja kezét alamizsna után, mert az 
elfásult szivek fagyát is föl fogja olvasz
tani a jó szellemnek eme áldásos parázs- 
tüze, a mely a pogányság romjai fölött 
gyűlt ki először, hogy soha el nem ham
vadó melegével világosítsa be a sötétség 
üregeit.

Legtöbb bűnös cselekedetek kútfor- 
rása a kényszerűség. S ba a törvény, ha
tóság, a társadalom üldözi a bűnt, miért 
nem igyekszik betömni a bűn forrásait, 
hogy a bűzös kigőzölgés gyilkoló füstje 
meg ne rontsa az atmospberát!

Mert a hatóság és társadalom közöny- 
nyel veszi a szegények sorsát. Azon kell 
lennünk, hogy a jobbra érdemesekiek ne 
csak pereznyi enyhülést, de legalább sze
gényes megélhetést teremtsünk.

Aktuálissá vált, hogy a hatóságok és 
a társadalom előre gondoskodjék a nyo
morultakról. Ha minden jómódú ember 
csak egy krajczárral is járul a jótékony
ság perselyéhez, sok, nagyon sok koldust 
meglehetne mentem az éhségtől, a bűntől. 
A módos ember lelke pedig lelne meg
nyugvást és öt nem terhelné sem a mu
lasztás vétke sem, a szívtelenség vádja. 
Mert kitérni az adakozás elöl szivteleuség 
és vétek.

Legtöbb városban van már jótékony- 
sági egylet, mely áldásdús tevékenységé
vel annyi enyhülést szerzett. Mindenfelé 
kövessük a jó példát. Tömörüljünk a 
szent búcsúra a jóság géniuszának lobo
gója köré és keressük föl magunk hideg 
viskójukban a szegényeket, lelkűnkben a 
jóság melegével és kezünkben az áldás 
keuyerével mint Jézus tette, s ne várjak 
a koldust mig küszöbröl-küszöbre járva 
hozzánk is benyit alamizsnáért.

Enyhítsünk a szegények fájdalmain!
Fekete.

folytatott viszonyára férje rá jött, de hogy 
G. úr köztiszteletben álló családját a hűt
len asszony ily módon fogja bemocskitani, 
azt senki sem merte még gondolni sem. 
A milyen szenzácziót keltett ezen hir, ép 
olyan meglepő volt G. úrnak a lapokban 
közzétett nyilatkozata : „Tegnap virradóra 
L. asszony, törvényes feleségein, családom 
tisztességes nevét bemocskositva, egy ublá
nus badnagygyal megszökött. Aki felesé
gemet visszahozza, vagy felőle csak egy 
szó hirt is boz, azt lelövöm !“ Legjobb és 
legújabb fogy verek, valamint töltények 
kaphatók Liebenzopf Gottfried fegyver
gyárosnál, fő utcza 50. szám.

A m e g c s a l t  k e d v e s  b o s s z ú j a .  
Tegnap délelőtt tartá az x. kerületi plé
bániai templomban esküvőjét B. Alfréd, 
városunk legszebb és legszellemdúsabb 
hölgyével N. Mary kisasszonynyal. Midőn 
a szép és elegáns menet a menyasszony 
lakásáról megindult, egy kellemetlen epi
zód zavarta meg az esketési ünnepélyt. 
Egy szép leány, kinek ruhája azt mutatta, 
hogy az alsóbb néposztályból való, egyik 
karján egy csecsemőt tartva, a másikban 
pedig egy tört emelve azon kocsihoz ron
tott, melyben a vőlegény foglalt helyet. 
Már felemelte döfésre a két élű tört a 
megcsalt kedves, midőn a kocsis a lovak 
közé vágott és elbajtatott. Szerencséje volt 
a vőlegénynek, bogy kocsija kitűnő minő
ségű volt, és igy nem tört össze a vág- 
tatás alatt. A leányt letartóztatták és az 
esküvő megtartatott. Legújabb minőségű 
rágós kocsik kaphatók Wagendorf Jakab
nál Mária-tér 5. sz.

Ö n g y i l k o s s á g i  k í s é r l e t .  H. I. 
ismert család tagja, ki apjának már tö
mérdek pénzét elpazarolta, tegnap reggel 
lakásán a fogasra egy kötéllel felakasz 
tóttá magát, de a kötél a súly alatt el 
szakadt a fiatal ember a földre pottyant s
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A vidéki sajtó támogatásáról.
Nagyon nehéz volua ugyan megmon

dani: minő alapon, minő jogon, — 
de tény, hogy a vidéki sajtótól sokkal 
többet követel a közönség, mint a főváro
sitól. Határozottan elvárja, megköveteli az 
olvasó, hogy a vidéki újság szája ize sze
rint legyen Írva, szerkesztve. És éppen, 
mivel az már régi és elvitathatatlan igaz
ság, hogy minden embernek a szája izét 
a gusztusát eltalálni lehetetlen; a vidéki 
sajtónak roppant nehéz, majdnem lehetet
len olyannak lennie, hogy az úgynevezett 
közelismerés színvonalára vergődjék.

Az is igaz, hogy ezt a különös köve
telést maga a vidéki sajtó támasztotta jó 
részben a publikum elkényeztetése, túlsá
gos dédelgetése által. A vidéki lapok el 
szaporodásának első korszakában a lapki
adók és lapszerkesztők valóságos mohó
sággal markoltak föl mindent, mi csak 
parányi lökést is adhatott vagy csak adni 
ígért a lap terjedésének. így szokta meg 
azután a közönség, hogy a vidéki újság 
olyan minden apró-cseprő dolgot, felölelő 
és registráló pletykatár legyen, a melynek 
minden: magaban kell foglalnia, még azt 
is, ha a városi tanácsosok kakasa félórával 
megelőzte kakas kollegáit a kukorikolás- 
bán. Ezt a „kedélyes** pontosságot még 
egyik másik vidéki újság máig feutartotta 
és általa biztosítva van fontossága azon 
olvasók előtt, kik szeretik, ha a lap a kö
zönséggel bizonyos familiáris viszonyban 
van. Az is tény, hogy az ily lapokkal az 
olvasók egy része csakugyan familiáris 
viszonyt folytat. Bármi történik itt vagy 
ott, futnak vele a szerkesztőségbe, hogy 
„tegye ki az újságba." A szerkesztőt vi 
szik, hívják jobbra, balra, hogy csak az
után szépen „megéoekelje" ezt, vagy amazt 
a lakomát. Ha valaki uj házat épít, azt 
mar szükségesnek látja bemutatni a szer
kesztőségnek. A legközelebbi szám azután 
teljes komolysággal registrálja, hogy „X. 
Y. polgártársunk szép érdemet szerzett 
magának a város szépítése körül." . . .  És 
a többi. Ez és ehhez hasonló dolgok szi
gorú, pontos megfigyelése és általa egyik 
másik olvasó „lappártoló énjének cziróga- 
tása oly „jeles" tulajdosagok még máig 
is a vidéki közönség egy részénél, hogy 
érte mindent megbocsátanak mindent el
néznek a lapnak. A vezérczikk érrekezhe 
tik, szólhat a virág palántákról; a tárczá- 
bán lehetnek bánatos búcsúztatók, Jeles" 
elégiák gyanánt föltalálva; léhetnek benne 
„érdekes" garmond-czikkek new-yorki ut 
czaseprök egyesületének alapszabályaiból. 
És a többi.

A komoly, a feladatának megfelelni tö
rekvő s határozottan irodalmi színvonalon 
álló lap támogatásában csak nagyon ke
vesen fejtenek ki buzgalmat. A kezdő, fia
tal írók sem oda sietnek, hol valóban „ta
nulnának" írni, hanem oda, ahol tehetsé
geiknek hízelegnek, ahol úgy szólván az 
első tollvonásokért megkoszorúzzák őket, 
ahol úgy fogadják az első szárnypróbát, 
mintha egy-egy kis Petőfivel vagy Vörös* j 
martyval volna dolguk. Mikor azután ilyen 
vidéki újság mellett teleszivták magukat a 
dicsőség emlőiből, mikor már azt hiszik, 
hogy „megnőttek:" akkor elkezdenek ka- ! 
csintgatni a főváros felé, elkezdenek ka 
czérkodni a halhatatlansággal. Itt rendesen ; 
észretérítik őket. Az ily fajta kiábrándítás j 
azonban nem egyszer (a különben tehetné- | 
ges) Írónak tollába kerül. Elkedvetleuedik, 
ledobja. Ambiczióját tönkre teszi az észre- i 
térítés; a nélkül pedig írni, legalább jól 
iroi bajos dolog, nem lehet.

Sokkal jobban tennék tehát kezdő Író
ink, ha oly lap támogatására vállalkozuá- : 
nak, ahol nőhetnének, fejlődhetnének, iz- ■ 
mosódhatnának, ahol a fejlődéssel járó bi- ' 
bákat, félszegségeket nem néznék el ne i 
kik, hanem nyesegetnék a kinövéseket, a ; 
fattyúhajtásokat. Es ilyként teljesen kifej j

lődve, bátran meg is maradhatnának tehet
ségekül a vidéki sajtó mellett. Ma már 
senkinek sem derogálhat egy komoly és 
feladata magaslatán álló vidéki lap mun
katársaként szerepelni. Mert a vidéki lap
nak a maga körében éppen ágy megvan 
fontossága és hatása mint a fővárosinak. 
És nagyon tévesen, el fogultan ítélnek és 
gondolkoznak azok, kik a fővárosi sajtót 
respectálják kizárólag s mig ezt valóságos 
orákulum gyanánt tisztelik, a vidéki sajtót 
a nagyképüsködö kicsinylés,éretlen gúny- 
jával illetik nem egyszer. És talán ez a 
körülméuy okozta, hogy tollforgató embe
reink a vidékeu lakó írói tehetségek még 
a támogatásra valóban érdemes, miuden 
tekintetben komoly-irányú és határozottan 
irodalmi színvonalon álló lapokat sem ke 
resik föl dolgozataikkal. Ha valamely kér
dést a lap felszínre vet is, figyelmen kívül 
marad az nem szólnak hozzá még azok 
sem, kik a hozzászólásra hivatva volnának.

A vidéki sajtót őszinte, komoly törek
vésében ma napság egyátalán igen mosto 
bán támogatják minden részről. Hatóságok, 
egyesületek, testületek, egyesek csak fél
vállról veszik; csak amolyan megszenve 
dett, megtűrt, vegetálásra szánt dologuak 
tekintik a sajtó egy-egy orgánumát és nem 
nyúl se innen, se onnan támogató, segítő 
kéz felé.

Ily körülmények között azután nagyon 
meguehezül a vidéki sajtó helyzete.

Vannak egyes helyek, hol kedvezőbb 
állapotok vannak, hol hatóságok, egyesü
letek, testületek, egyesek, úgyszólván ver
senyeznek a sajtó támogatásában; szíve
sen, készséggel szolgáltatják kezébe az 
anyagot, az adatokat, hogy a közügy ér 
dekében felhasználhassa. Legtöbb helyen 
azonban még csak követelik, hogy a saj
tónak mindenről tudomása legyen, de tá 
mogatásáról szó sincs.

A vidéki sajtó támogatásában Eldo- 
rádáról még álmodni is bajos.

Zala

K é r e l e m
Elkoptatott a panasz, hogy az erköl

csök elfajzása oly mérvett öltött, mely a 
jobbérzésüeket megdöbbenti. Fönt és alant 
erkölcstelenség s a különbség csak az, 
hogy föut selyemben és keztyüsen jelen i 
meg és igv nem olyan kirívó: alant azon
ban a maga meztelen valósagabau nyilvánul 
és — undorító. A fölületes szemlélő a kor
szellem törvényes szülöttjének nevezi ez 
állapotott, a kissé komolyabban vizsgáló 
azonban másban találja a való okot. {

Uraim! Kinek alkalma megengedi, , 
az tekintsen, csak be bizonyos időkben 
pl. búcsúk alkalmával vagy farsangban 
vasár és ünnepnapokon a falusi korcsmába 
és a legtöbb helyen a túlnőttek között ott 
találja a vasárnapi sőt teljes botrányul : 
még a mindennapi iskolásgyermekeket is 
némi különbség nélkül, nem annyira nap
közben, mint inkább az esti, sőt késő éj
jeli órákban is tivornya és táncz között.
A ki csak egy kissé is ismeri népviszonyain 
kát, az azt mondja, hogy a falusi korcs 
mákat soha sem volna szabad 9— 10 óránál 
tovább nyitva tartani, mert azok a népre 
nézve a bűn és erkölcsi sülyedés meleg
ágyai. És a gyermekekre n ézve? .............
Különös, hogy az illetékes körök szigorúb
ban nem terjesztik figyelmöket e körül
ményre. Arról gondoskodtak, hogy a ha
nyagul iskolába járó gyermek szülői bün
tetve legyenek (ha ugyan ezt is mindenütt 
alkalmaznák) — de a mi iskoláztatás a l
kalmával a legfőbb volna, a nevelés: ez 
véfetik legkevésbé figyelembe. Szeretjük a 
külföld előtt Htatisztikai adatainkat fitog
tatni 8 ha valaki alapos népnevelésünk fö
lött kételkedni vakmerő, azokból láthatja, 
hogy nálunk mily sok gyermek jár iskolába, 
hol aztán írni, olvasni, számtant, történél j 
met, földrajzot, természettant, természetraj

zot és> nem tudom és még mit nem tanul
tak. És hogy a „mens sana in corpore 
sano" elvuek is hódoljunk, nem feledkez
tünk meg a tornázásról sem. Megkövetel
jük a tanítótól, hogy pontos órarendet 
tartson és akár 30, akár 80 tanulója van, 
azért az mind, mint tudós kerüljön ki az 
iskolából. Ám, ha lehet, legyen. Én azon
ban s azt hiszem velem együtt a túlnyomó 
rész, inkább azt óhajtja, hogy legyenek 
a hazának kevésbé tudós, de becsületes és 
erkölcsös, miutsem fölvilágosult (!) és rom
lott polgárai.

Ez okból óhajtjuk és tán követelhet
jük is, hogy ha az iskolában nevelőktől a 
czél elérésére minden megköveteltetik, 
ugyanazt tegyék a szülőkkel is, kiket a 
nevelésnek azon ága kötelez, melyet házi
nak nevezünk; igen a szülőkkel is, kik, 
ha csak egy kis jóakarattal támogatnák 
az iskolai nevelést, ha csak azt iparkod 
nának is óva őrizni gyermekeikben, mit 
idegen törekvés és buzgalom szivükbe cse
pegtetett: sokkal vigasztalóbb volna az 
eredmény.

Uraim! ha jogot adtunk a szülőknek, 
hogy idöközöként az iskolát meglátogat 
hassák és igy meggyőződjenek arról, hogy 
mikéut okfattatuak gyermekeik a hasznosra 
és jóra, ugyanakkor nem szsbad megfeled
keznünk arról sem, hogy rájok kötelessé
get rójjunk, melynek föladata legyen, hogy 
gyermekeiket büntetés terhe alatt tartoznak 
visszatartani mindazon helyektől és alkal 
máktól, hol azok csak az erkölcsi jó ve
szélyeztetésével jelenhetnek meg.

Sejtem, hogy e tekintetben van valami 
rendelet és ha van: úgy latszik az is csak 
írott malaszt, miut sok más.

A jó ügy érdekében kérjük tehát az 
illetékes köröket, hogy a kezükben levő 
eszközökkel oda hassanak, hogy, — ha 
már a falusi korcsmák éjjel-nappal tárva 
vannak is, de oda iskolakötelezett gyer
meknek menni semmi körülmények közt 
megengedve ne legyen és az erre nem 
ügyelő szülők épeu úgy bűnhődjenek, mint 
azok, kiknek gyermeke hanyagságból is
kolát mulaszt. Adassék e tekintetben szi
gorú utasítás az elttljáróságnak; érje bűn 
tetés azon könnyelmű korcsma tulajdonost 
is, a ki iskolásgyermeket a szivet és lel
ket megmételyező korcsmái helyiségbe 
ereszti. így vesszük elejét a sok panasznak, 
melynek okát épen a szülők papban, taní
tóban és mindenütt, csak önmagokban nem 
keresik. Akkor aztán szebb ereduényt mu
tat föl iskolai oktatásunk s a csak számok
ból álló statisztikai adatok végén azt is 
büszkén jegyezhetjük meg, hogy az okta
tás mellet a nevelés is szép fokou áll 
nálunk.

X-

Törvényszéki csarnok.
Jegyzéke

a pécsi kir. törvénysiék büntető osztályénál 1888. ' 
évi november 19—24-ig  nyilvánosan megtartandó 

végtárgyalásoknak.

N o v e m b e r  19- én.
Hofman Éva és társai ellen magzat 

elhajtás miatt.
N o v e m b e r  2 1 - é n .

Nyúl Ferencz ellen súlyos testi sértés I 
miatt.

N o v e m b e r  23 - á n.
Lécz Henrik és Kolib Erzsébet ellen i 

sikkasztás miatt.
Vő György ellen rablás és lopás miatt. 

N o v e m b e r  2 4 - én.
Ivánicz István ellen lopás és súlyos 

testi sértés miatt.
Vakányácz Stefóué ellen súlyos testi 

sértés miatt.

Kül önf é l ék .
—  Isk o la - lá to g a tá s . Folyó hó 9-éu 

érkezett Baranya-Mágocsra a kir. tanfel
ügyelő és még az nap délután az izraelita 
iskolát látogatta meg, hol különösen meg 
volt elégedve a gyermekek elömenete lelett. 
10-éo reggel a r. k. iskolát látogatta meg, 
hol már az iskolaszék több tagja várta a 
tanfelügyelőt. Első sorban az első osztály
ban tettek látogatást, hol 150 tanköteles 
gyermek heringekként össze-préselve szó 
rong 9—10 egy-egy padban. Valóban kí
nos benyomást gyakorol az emberre, midőn 
látja ezen szegény gyermekeket igy össze- 
zsololva ülni, hol semmi mozdulatot nem 
tehetnek és ezen kényelmetlen, rendelle
nes helyzet nem kis mértékben káros és 
hátrányos testüknek kifejlődésére. Meg is 
hagyta a tanfelügyelő, hogy mielőbb ezen 
törvényellenes állapoton segítve legyen. A 
II dik osztályban szintén 120  gyermek szo
rong, a 3—4 dik osztályban már tűrhető 
a létszám. Ezen osztályok látogatása al
kalmával úgy a kir. tanfelügyelő mint a ' 
iskolaszék tagjain a legkellemesebb be
nyomást gyakorolta a 3 ik osztály, hol 
Helényi Júlia tanitóuő működik ; itten a 
példás rend, fegyelem és tisztaság azon 
nal szembeötlő ; továbbá a leánykák biz
tos és értelmes feleletei örömet okoznak 
a hallgatónak és végül mindenek felett 
megdicsérendő azon szép előmenetel, a mit 
a tiszta német ajkú leányok tettek a ma
gyar nyelvben, folyékouyan olvasnak és 
ezt azután saját szavaikkal értelmesen el
beszélik, jeléül annak, hogy a mit olvas
tak meg is értik. Ezen szép eredményt a 
kir. taufelügyelö igen megdicsérte s elisme
rését nyilvánitá Helényi Júlia tanitónöuek. 
— Ugyan ezeu nap délutánján a tanfel
ügyelő az állami agyagipar iskolát látó 
gáttá meg, hol már a felügyelő bizottság 
tagjai várták. Itten szintén elismerését és 
megelégedését nyilvánitá a tanonezok úgy 
kézbeli ügyessége mint az elméleti tár
gyakban tapasztalt elömeuetele felett — 
11-én vasárnap az ismétlő iskolát láto
gatta meg és ezzel hivatalos működését 
itt be is fejezte.

— Jogász-estély. Ma egy hete tartatott 
meg a jogászok tánczestélye , gyenge" si
kerrel. Kevés közönség vett részt a mulat
ságon. Az előző években sokkal jobban 
szoktak ezek a táuczestélyek kiütni. Az 
első négyest 24 pár táuczolta. A hölgyko- 
s/.orut képezték: Báday testvérek, Bokor 
testvérek, Berecz Clotild, Forray Aga- 
tha, Hoffmano testvérek Szabolcsbáoyaról. 
Holzmann Aranka, Hitre Ilona Harkány
ból, Jeszenszky Arauka, Lukrits testvérek, 
Neudtvich Vilma, Pfeffer Ilonka. Rih- 
ni'T Ada, Soóstó Mariska és Sárika, 
Spörer Vilma, Sziklay Emília, Váry Pi- I 
roska, Zaoh Anna. A tánczinulat-ag, me 
lyeu Jóuás Jancsi húzta a talp alá valót, j 
hajnalban ért véget.

—  H olub E m il, a híres afrikai utazó 
s jeles tudós, f. hó 27 én fogja megtar
tani varosunkban érdekes felolvasását. A 
tudós férfiú fölolvasásauak tárgyat áfrikai 
utazása fogja képezui, melyet hű hitves- 
társával tett meg ezernyi veszély között. 
Azt hisszük alig vau ember, a ki nem 
érdeklődnék egy ily ut viszoutagságai, ka
landja iránt. Holub igen érdekesou adja 
elő tanulságos éleményeit, uépismei, orny- 
thologiai tapasztalalait s azon küzdelme
ket, melyeket a benszülöttekkel vivott. 
Nagy érdeklődéssel nézünk a nagy élve
zetet nyújtó s bő tanulmányúi szolgáló 
fölolvasás elé

—  A jo g á s z b á l  ügyében jogászgyülést 
tart jövő szombaton akadémiánk polgár
sága, melyen megfogják alakítani a ren
dezőséget és állapítani a bál megtartásá
nak napját; igy tehát ősi szokás szerint 
ismét a jogaszbál lesz hz idei farsang első 
fecskéje.

-  T h e a -e s té ly .  A pécsi jótékony n ő 
egylet f. hó 24-én tánczesal egybekötött 
thea-estélyt reudez, melynek tiszta jö v e 
delme a mostani zord, téli hideg alkalmá
val tüzelőanyag vételére van szánva, azon 
czéiból, hogy az egylet nagyobb mérvben 
segélyezhesse a szegényeket faval és szén 
nel. A n. é. közönség kéretik, hogy minél 
nagyobb s ámbao vegyen részt. Adomá
nyok és felülfizetések köszönettel vétetnek 
és hirlapilag nyngtáztatnak. A tanezzenét 
Jónás J. zeuekara szolgáltatja. Etelek s 
italokról az egylet gondoskodik. Belépti 
dij 1 írt. Kezdete 8  órakor.

— H ir te le n  h a lá l .  Kasza Sándor, a 
gr. Majlátb-féle uradalomnak sok éven át 
volt tiszttartója, kit úgy az uradalom kegy- 
urasága, mint alantas tisztviselői s isme

I rősei egyaránt becsültek s szerettek — e 
' hó 13 áu váratlanul meghalt. Az életerős 
1 egészséges embert, ki csak a napokbau 
: járt itt bent a városban, 55 éves korában 
| ért*- a még valóban váratlan halál. Az 

elhunyt özvegyet s három fölnött fiút 
hagyott hátra, kik között van a varosunk 

j társas életében is előnyösen ismert fiatal- 
| ember Kasza Sándor joghallgató.

A pécsi korcsolyázó egylet. E hó 
1 18 án vasárnap (esetleg e hó 25 én) dél 
; után 3 órakor tart ja a „Nemzeti Casinou 

éttermében évi rendes tisztújító közgyűlését, 
melyre a tagok minél számosabban való 
megjelenésre kéretnek tel. Ezzel kapcso- 

| latban megemlítjük, miszerint az idei kor- 
i csolya-évad rendkívül érdekesnek s mulat

ságosnak Ígérkezik, a mennyiben elhatá- 
roztatot, hogy a vasár- és ünnepnapokon 
eddig is működött katouazeuén kívül, az 
ig. választmány több alkalommal társas 
játékokat, jelmezestélyt a jégen és 2 ver
senyt is fog rendezni; szóval mindent el 
fog követni, hogy tagjaiban — kiknek száma 
a molt évben 297 volt — a kedvet és 
érdeklődést fokozza. Az egyesület a jég
pálya tisztán és simán tartására egy ua. 
gyobbszerü jéggyalnt is szerzet be. mely 
lehetővé teszi a jégnek igen rövid idő 
alatti letisztítását és simává tételét.

-  A r Pécsi szőlősgazdák egyesülete> 
nek f. hó 11-dikéie hirdetett évi rendes 
közgyűlése nem tartatott meg, mert a ta
gok h atározatképes számban uem jelentek 
meg. Miért is a közgyűlés megtartása f. 
hó 18 dikára tűzetett ki, oly figyelmezte
téssel, miszerint a megjelent tagok érvé
nyes határozatot hozhatnak. Midőn azt az 
egyesület tagjainak szives tudomására hoz 
zuk, kérjük a tömeges megjelenést. A eyfl 
lés a városháza közgyűlési !erm*‘ben dél. 
utáni 3 órakor tartatik. Elnökség.

— „Központi kávéház". Ez lesz a 
czime a készülő kávéháznak, mely a jövő 
hó első hetében a Széchenyi-téreu, a vá
rosház töszomszédságábau, a Loewy féle 
épületben megnyílik. Egy igeu csinos 
kávéházzal szaporodik ismét kávóházaluk 
Máma, a nn tagadhatatlauul Pécs nagy 
városias jellegét fogja fokozni Volt alkui- 
műnk a munka alatt álló kávéházat meg
tekinteni s a kávéstól értesülést nyerni s igy 
mondhatjuk, hogy az uj kávéhaz a leg
nagyobb elegáucziával g kényelemmel 
lesz berendezve. Két nagy teremből s 
egy kis helyiségből fog átlani. Az 
egyik terem, mely határozottan kitűnő 
en megtelel a kávéházi igényeknek, a 
Széchenyi térre tekint. Igeu világos és 
szép kilátással bir a főtérre A másik nagy 
terem ablakai az ó-posta ntezára néznek, 
itt lesznek a teke asztalok. Schatfer mint 
mi értesültünk, mindent el fog követni ven 
dégeinek kielégítésére.

— S/egény — szegényház! Meg van 
építve a szegényház, de nincs alap a feu- 
tartisára. Kérdezzük, hogy hat már mikor 
szűnik meg városukban a koldulás, a 
nyomornak házalása, m*dy minden péut* 
ken megjeleuik s könyöradom*—-* 
dekelve sérti a inKK * --u^ert es-
• . ., - -  érzést, kigunyolja a
humanizmust s lehangolja a résztvevő ern- * 3

ismét visszaadatott a siralomvülgyuek. 
Bár az ifjú életbeu maradt, de a család 
nevén piszok ejtetett. Legújabb gyártmá
nyú kötelek kaphatók Veisz & Comp. Ves- 
siughtou-utcza 1. sz

Ilyen és hasonló reklamczikket lehet 
olvasni az amerikai lapokban. Az ameri
kaiak ebben csak élelmességet találnak. 
Mi magyarok se vessük meg a reklámot, 
mert tisztességes üzletet, tisztességes mó
don tenni ismertté, nem bűn, hanem a 
hazai ipar érdekében kötelesség.

A ki reklámjai által nem vezeti félre 
a közönséget, hanem annak hasznát ezé- 
lozza, az nem „svindler", hanem élelmes 
ember, a ki megérdemli, hogy utánozzák 
a tisztesség határai között.

V. Hullám József.

Az evésről.
I r ta : dr. Szabados Károlv

Ha mindazon szükséges tudnivalókat ; 
és elveket, melyeket az evésnél alkalmaz
nánk kell, figyelembe vesszük, bátran állít
hatják, hogy a helyes módon való evés 
művészet, melylyel manapság sok ember 
vajmi keveset törődik Innen van azután, 
hogy ezeknél az evés egészségüknek ellen
ségévé válik a helyett, hogy rendeltetésé 
hez képest azt elömozdi'ana s támogatná.

A helyes, észszerű evés valójában 
megköveteli, hogy e részben folyton tekin
tettel legyüuk a szerves élet természetére 
és föltételeire a tápanyagok ismeretére s 
ezeknek helyes választására, s végül a mi 
mindezeknek fölötte áll, az az erkölcsi 
elhatározás és erő, melynek alapján vá
gyaink és szokásaink korlátozhatók legye 
nek. Ez utóbbit különösen hangsúlyozzuk, 
®ert a legtöbb ember uem bir azzal az 
óaelhatároxással, a melynél fogva csak

! akkor egyék, a mikor éhes, s ue akkor,
' mikor neki a megállapított házi szokáshoz 
! képest föltalálnak. Valójában, ha egyes 
: emberek s családok evési módját csak 

kissé is szemügyre vesszük, csodálkoznuuk 
kell, hogy még éluek ; mert hogy ezek 
nem egészségesek, arról tanúskodhatik a 
házi orvos, kiuek ilyen falánk család kő- I 
rében miudig meggyűlik a baja. Ezeknél 
a természetes étvágy, a folytouos zabalás 
következtében, mesterséges étvágygyá, ér
zéki ingerré fajult át, mely izlési étvágyat 
daczára anuak, hogy folyton kielégítik, 
mégis allaudóau kísérti őket. Kulturéletünk 
fokozott érzékisége, a kellemességnek élén 
kebb képzetei ezeknél folytonos működés
ben vannak s élesztik a hamis étvágyat. 
Ennek következtében kelleténél többet 
esznek, kitágítják gyomrukat, mely a sza 
kadatlau s fárasztó működés következté
ben elöbb-utóbb fölmondja szolgálatát. 
Ezek szolgáltatják azokuak a táborát, kik 
elromlott gyomruk miatt folytonosan jaj
gatnak, doktorok utáu futkosnak s fürdőkbe 
utazgatuak a helyett, hogy az evésnek 
észszerű elveit figyelembe vennék.

Ezeket az elveket következőkben 
adjuk :

1- Egyél a mikor éhes vagy, de hagyj 
föl az evéssel, mihelyt jólluktál ! A jól lakás 
utáni evés túl izgatja a gyomrot s alapját 
veti meg a folyton zaklató mesterséges 
étvágynak.

2. Szigorú rendet tarts az evés ide
jére nézve! A ki e részben mindennap 
egy és ugyanazon időben eszik, annak 
ezen időre mindig rendesen beáll az éhség 
érzete s étvágygyal fogja megenni ételét, j 
Az étkezes felnőtteknél nupoukint a szó- i 
kason barom főidőben történjék: reggel, ■ 
délben és este. Legtermészetesebb beosz- ' 
tása ezen időnek az, hogy az egyik evési I

időtartamtól a másikig legalább is öt-hat 
órai időköz legyen, hogy az emésztési 
folyamat tökéletesen bevégzödjék. A gyo
mornak sem szabad folytonosan emésztenie, 
neki is van szüksége több kevesebb pihe
nésre. Áll ez különösen oly emberekre 
nézve, kik szellemileg vannak elfoglalva; 
de áll ez azokra nézve is, kik anyagi 
izommunkát végeznek, mert ezáltal az 
emésztés alatt elvouatik a gyomortól a 
kellő vérmenynyiség.

Reggel, tehát éji ayugalom után a 
gyomor kevéssel is beéri, többet nem is 
kiván, de több uem is válnék javára s e 
kevés is köanyeu emészthető legyen. Moz- 
gás, foglalkozás közbeu rendszerint a delet 
érjük el, mire az étvágy ismét követelöleg 
nyilatkozik. Dél tehát s második okszerű 
időszak, melyben a test tápszükségeit kell 
kielégíteni. Vanuak azooban, a kik erő
sebb mozgás követke/.ményekéut délnél 
egy-két órával elébb érzik' szükségét az 
evésnek s villás reggelihez üluek. Nem 
baj, ha belőle annyit élveznek csupán, a 
meuuyi épen ebédig kifutja. Az sem haj, 
ha ily villás reggelivel az étvágyat vég
kép is kielégítik, csak azután ebédhez 
előbb ne üljeuek, semmint az étvágy je 
lentkezik. Az étvágyat mesterségesen, szesz- 
tartalmú italokkal, tőleg pálinkaleiókkel 
erőszakolni akarni, káros eredményű, téves 
felfogás A pálinka a gyomért felizgatja 
ugyan a g-rjeszt némelykor hamis étvá
gyat is, de az izgalomra eimaradhatatlanul 
következő lehangolás épen oly időben áll 
be, mikor a gyomornak a befogadott ebéd 
emésztéséhez a legnagyobb erélyt kellene 
kifejtenie.

\  délben kielégített gyomor a bevett 
ételek minőségéhez, valamint a testmozgás 
mérvéhez képest 0 - 7  óra múlva kivan 
ismét kielégítést; az estebédnek tehát ez

az okszerű időszaka. A ki estehédjét az 
étvágy késedelme miatt később kénytelen 
elkölteni, annak később is kell lefeküdnie; 
mert a ki tele gyomorral adja át rnagat 
az éji nyugalomnak, aonak azért, mert 
ily állapotban a vérkeringés uem egyen
letes, nyugtalanítók lesznek álmai, teste a 
uapi fáradalmat ki nem piheni s uémi 
hajlam mellett a gutaütés veszélyének 
teszi ki magát.

3. Sohase se egyél addig, mig a jól- 
lakás érzete evés közben nem áll elő, hanem 
akkor hagyj fel az evéssel, miként a pél 
dabeszéd is ta rtja : mikor legjobban esik, 
azaz a mikor az éhségi érzet le vau csil 
lapítva. A ki addig eszik, mig gyomrában 
a sok ételtől és italtól, nyomást uem érez 
s kénytelen a testén feszülni kezdő ruhá
ját tágitaui, az tunya lesz uemcsak testileg 
hanem szellemileg és kedélyileg is -  s 
biztosan áldozatául esik az emésztési ba
joknak s a táplálkozási életbeu való visz 
szaesésnek. Ezeknek megszivlelésül adjuk 
egy hírneves orvosnak azt a nyilatkozatát 
mely szerint több ember halt már meg a 
túlságos evéstől, mint az éhségtől. A ki 
friss levegőben mozog, s erősebb izommun
kát végez, anuak elfogyasztott ereje és 
auyagauak pótlására több táplálékra vau 
szüksége, mint a szobában asztal mellett 
ülőnek, kiuek testében az anyagcsere nem 
oly élénk s kiben eszerint a fölösleges táp- 
auyag kóranyaggá va.ik. Az ilyen szobá
ban ülő s falánk embernek az evésben 
való túlzottság az arcz sápadt sziuébeD, 
testének apadasaban, emésztési bántalmak- 
8 ezeknek természetes következményeiben 
nyeri kinyomatát. A tápanyagnak mennyi
ségét tehát mindig testmozgás és lélegzés 
hez kell arányosítani; mert nem elég a 
táplálékot csak megemészteni, hanem szük
séges, hogy az a lélegzés által megszente-

sitve, a kellő testmozgás segélyével a vérbe 
és mirigyekbe bevezettessék. Ezért szük
séges. hogy minden étkezés után erősebb 
mozgás és lélegzés következzék. E nagyobb 
mozgásnak azonban uem szabad közvetet- 
lenül az étkezés után történőié, mert ekkor 
egy-két óráig a gyomornak az emésztés 
körül nagyobb szüksége van a vérre, hogy 
a tápszereket elválaszthassa.

3) Rágd meg jól az ételeket! Ismét egy 
íoutos figyelmeztetés, melyet sokau elmu- 
iasztaliak. Az ételeknek kellő megrágása, 
különösen a szilái dabbaké oly fontos, hogy 
azt uem lehet eléggé ajánlani. A mit e 
részben a fogak elmulasztanak, azt a gyo
mor keserüli meg. Az ételek kellő megrá 
gasáuak egy másik fontos szükségessége 
abban áll, hogy ezalatt az ételek a száj
ban kellőeu be legyeuek uyálazva s igy 
előkészítve jussanak csak a gyomorba. 
Gyorsan evő emberek rendesen uem rág
ják meg jól az ételeket s ezek reudesen 
szenvednek is egészségi bajokban. Mentői 
több nyállal visszük táplálékunkat a gyo
morba, auoál tökéletesebben megy végbe 
az emésztési folyamat; különösen áll ez 
a tésztauemü ételeknél, melyek kellő nyál 
nélkül alig volnáu^k megemészthetők. Ugyan 
e czéiból nagyon jó étkezés utau egy ke
vés, késhegynyi sót a szájban föloldaui s 
az eközben fejlődött nyálat utólag gyomorba 
juttatói.

igyál étkezés alatt, legalább 
ne sokat és sokszor. A sok viz nagyon 
telíti a gyomrot s föloldja a gyomor sa 
vat, mely ily hígított állapotában nem ké 
P®8 az emésztést annyira előmozdítani,

| miut eredeti állapotában. A sok viz ivást 
J evés közben a legtöbb ember puszta szo- 
I fásból sajátította el, nem pedig szük- 
1 ségből.
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bereket * azt hisszük hasonló hatást szül i 
városunk polgársága körébon is. Azt mond-
jak, hogy nem lehet a szegényeket a sze- I 
génybázha elhelyezni, mert nincs — alap. I 
Biz ez szúrnom állapot. Hát azért építet
tük tői a szegényházat, hogy üreseu álljon 
s a nyomor emberei szakadatlanul zör
gessék kilincseinket ? Ezt a város hatósá
gának tndni kellett. Vagy talán azért 
epitették meg a közadakozás fillérein azt 
a házat, hogy föntartási alap hiányában
— kaszárnya legyen belőle. Nem, ez nem 
lehet. A város hatóságának s ü r g ő s e n  kell 
intézkedni, hogy alapot teremtsen s a 
nyomorultak mcnedékázát megnyissa.

— Uj g y ó g y s z e ré s z  N á d a sd o n . Babreg 
Ignácz gyógyszerész, Bubreg József pécsi 
polgár tia, a belügyminisztérium által ré 
szére adományozott jog folytán Nádasdon
— az előzetes hivatalos vizsgálat utáu — 
gyógyszertárát megnyitotta.

— Az uj gőzfürdő gyorsan halad be
fejezése felé, a gőzkamrák, medencze-für
dők, valamint a kádfürdők már elkészültek 
s most nagyban dolgozuak az öltöző he
lyiségeken. A fürdő a legnagyobb kényel
met nyújtja és ízléses berendezése dicsé
retére válik P i n t é r  József polgártársunk
nak, ki semmi áldozattól sem riad vissza, 
hogy minden tekintetben megfelelő müvet 
adjon a közönség rendelkezésére. A fürdő 
miut a munkaiatok előrehaladottságából 
latható, deczember hó közepén megnyit
ható lesz.

— F e g y h á z v iz s g á la t.  A helybeli fog 
hazat az erre kiküldött bizottság a múlt 
héten vizsgálta meg a törvéuy rendelése 
szerint Zsolnay György kir. ügyész fel
ügyelete alatt álló fogházban uralkodó 
rend, tisztaság, fegyelem és közbiztonság
— mi egyébként már régi jó tulajdonsága 
C fogháznak — teljesen kielégítette a bi* 
zottságot Alig van Magyarországon a vi
déken fogház, mely a fönt említett tekin
tetekben vetekedhetnék a pécsivel. A bi
zottság a rabok v izsgá jáná l meggyőződött 
arról is, hogy az étel ellen kifogás nincs, 
s hogy a rabok iskolai képeztetésére és 
a hasznos munkára való alkalmaztatására 
kellő súly vau fektetve.

— kiállítási é rm e k  bolti czégtáblákra. 
Jirátko Albiu városunkban tartózkodó mii- 
szobrász a pécsi kiállítás alkalmával ki 
bocsátott állami ezüst- és pécsi kiállítási 
érmek mintájára fém-utánzatokat készít, 
az eredetieknek hiveu megfelelő alakbau 
bolti cégtáblákra. Az érem-utáuzatok 25 
cm. átmérőjüek lesznek. Az állami érmek 
utánzatának mintáját most készíti A kiál
lítási aranyérmek mintáját csak akkor ké 
szitheti, ha az eredetiek megérkeznek. A 
kik óhajtanak ezen bolti czégtáblákra való 
érmekből beszerezni, forduljanak az elő
nyösen Ismert képt'aragóhoz : Pécs, ó-posta- 
□tcza 25. szám, hol már előjegyzések te-

k.
— Becsület bíróság. A jugakadémián

megindult üdvös mozgalom a párbaj elve
tésére s egy becsület-bíróság létesítésére, 
mindinkább nagyobb mederbeu halad előre. 
Eddig a következők fogadták el az uj in
tézményt és pedig: Aulik Géza, Bogyay 
György, Brodszky Lajos, Csarsch

— Halálozás. Nagy részvéttel értesül- | az 1838. évi V. t. ez. 379. és 390. §-ai 
tünk ma egy hete azon súlyos veszteség- j értelmében a csalás tényálladékának fön-
r.íl mali, SCah V ápnlirt n Kiiponuavá rí í *a farirário lótu.ib • o Irír IttrAuáiplinv lialonÁuröl, mely Seh Károlyt a baranyavári ja 
rás főszolgabiráját s gyermekeit érte. A 
derék főszolgabiró szeretett, kedves és 
általánosan tisztelt derék, jó neje, rövid 
betegség után megvált örökre övéitől, 
hőn szeretett férjétől s a szive mélyében 
gyökerező igazi anyai szeretettel dédelge
tett gyermekektől. Seh Károlyné szül. 
Förster Teréz urhölgy nemcsak hü hitves, 
jó anya volt, de a társadalomban is szá
mot tett, mint a jótékonyság nemes szivü 
tényezője. A pécsi jótékony nőegyletnek 
éveken át buzgó tevékenységű tagja volt. 
Nem kiméit fáradságot, egész odaadással 
huzgólkodott a nem s czélu egylet műkő 
désének sikerét a lehető leghathatósabbau 
előmozdítani. Mi ismertük a nemes hölgyet, 
ismertük lelkének szép vonásait s halála 
fölötti sajnálkozásunk a legőszintébb. De 
nemcsak mi ismertük az ö jó szivét, is
merték mások s mert mindenki tisztelte, 
szerette s becsülte, a részvét általános volt. 
A derek úrnő f. hó 10 én huyvt el életé 
nek 46 ik, boldog házasságának 30-ik évé
ben. Hűlt hamvai 12-éu tétettek örök nyu
galomra Pécsett a budai külvárosi közsir- 
kertben általános részvét mellett. Béke

Dezső,
Dobos* József, Decleva Ignácz, Dobra Ist
ván Elimanu Ödön, Forray Valér, Föglein 
Miklós, Grésa Béla, Halász Géza, Hanuy 
Aladár, Kasza József, Konkoly Antal, 
Klilley Pál, Lechrnr Viktor, Marenetz Jó
zsef, Molnár Kázmér, Meiszner Imre, Mol
nár István, Nagy Kázmér, Németit Artliur, 
Parragb Antal, Pécsy János, Hásky József, 
Hepics Gvnla, Savéi Kálmán, Schenrer 
Karoly, Vész Albert, Varjas Ödön, Zom- 
borcsevita Endre. Az aláírási ív tolyton 
nyitva áll s ki ki alájegyezbeti. A már 
eddig elért siker biztosítja a jövő sikereit.
■ Tömmel Üdvözöljük a derék itjakat, kik 

bo8szuazáru sarkantyus csizma- 
ka7 - é« „Iiom*® keztyUket; modern
polgárokhoz illöleg gondolkoznak. 
p s _  Szavalat! eléadas. Szerdait, f. é. 
nov. bó 28-án Slrakosch ÍWudor UoAr a 

Hattyú* nagytermében íeio. a8A8t tar . 
Műsor: Demetrina (Országgyűlés Lengyel- 
országban) Schiller. Erlköuig (Ballada Go
ethe. Sáug-r’s Fiucb (Ballada) Abland. 
Ariéi Acoata Gntzkow Helyárak : I-so hely 
1 frt 50. kr. H-ik boly 1 Irt. Állóhely 70 
kr. Jegyek  előre válthatók Valentin K. fia 
könyv- és zenemű kereskedésében- és este 
a pénztárnál. Kezdete fél 8  órakor.

_  Öngyilkos-jelölt. A napokban ke 
vésbe múlott, hogy az öngyilkosságok kró
nikája nem szaporodott egy újabb esettel. 
A budai külvárosban van egy czipész-le 
gény, a ki az anyja után egy kis vagyon
kát öröklött, de kiskorú lévén, atyja ke
zeli vagyonát, a kinek mostoha gyermekei 
vannak s az ifjú czipész látva, miszerint 
az fi vagyonát mostoha testvérei is élvezik, 
véghetetlenül elkeseredett s vigasztalhatat
lanná vált. Egyre azon törte a tejét, hogy 
mint lehetne a bajnak elejét venni s a 
ránézve tarthatatlan helyzetei megváltoz
tatni, de biz minden fejtörés eredményte
lenné vált. Végre sötét gondolatok szállták 
meg szurkolás közben, 8 elhatározta, hogy 
kivégzi magát. Hanem persze meg kellett 
előbb a szivét erősíteni a végzetes lépésre 
és hát vett magához egy-két kilencz liter 
kével a sziverösitőből. A mikor aztán már 
teljesen elkészült a nagy útra, kapta a 
kötelet, es távozott, hogy a szörnyű tettet 
végrehajtsa. Azonban a sors nem engedte, 
hogy a nagyreményekre jogositot ifjú láb- 
tyümttvész itt hagyja ezt a siralomvölgyet, 
ntját állotta, s vissza terelte az élet út
jára, melyen ha sok is a tövis, de talál
koznak örömök is. Tetten kapták s meg
akadályoztak öngyilkos szándékáuak végre 
hajtásában. Él — de nem örül az életnek 
most se, hanem erőseu fogadja, hogy majd 
máskor, csak azért is!

poraira :
— Fölülfizetések a jogász-estélyen.

Az 1888. évi november hó 10-ik napján 
a jogakad. olvasókör javára rendezett 
jótékonyczéln jogásztánczestélyou a követ
kező fölülfizetések történtek: Slaby Fe- 
rencz 10 ftt, dr. Szeredy József 10 trt, 
Zsinkö István 5 frt, Dobszay Antal 5 írt, 
Kézbányay János 5 frt, Lechner N. János 
3 frt, Girk Alajos 3 frt, dr. Kohárics Ká
roly 1 cs. k. arany, dr. Schaurek Bódog 
3 frt 50 kr., dr. Bors Emil 3 frt 50 kr., 
dr. Friedl Károly 3 frt 50 kr., N. N. 3 
Irt 50 kr., dr. Mihálfly Ernő 3 trt, Engel 
Gyula és Mór 5 frt, Forray Iván 2 frt, 
Sipöcz István 2 frt, dr. Szekrényessy Fe
renci 2 frt, Pécsy János 1 írt, Hitre N.
1 trt, Novotárszky Miksa 50 kr., Bulim 
Józset 50 kr., N. N. 50 kr., N. N. 10 kr., 
összeseu 70 frt 60 kr. és egy cs. k. arany.
— Fogadják a nemeskeblü adakozók az 
olvasókör hálás köszönetét. Csársch Dezső 
eluök. Pintér Fereucz pénztáros.

—  A mohácsi szigeti védtöltés. A zord, 
kemény téli időnek oly szokatlanul korán 
törtéut beálltával a szigeti birtokosok uagy 
részét komoly aggodalom fogta el a miatt, 
hogy a szigeti védtöltés az idén sem ké
szül- el s igy ismét szomorú kilátás vau 
rá, hogy árvíz fogja majd borítani a dús- 
termő szigetet. Kiépítésre vár még 1800 
méter hosszú vonal, melyre — tekiutve, 
hogy a sziget alsó részének alacsonyabb 
fekvése miatt a töltés magassága öt, koro- 
uajáuak szélessége nyolez, talapzatának 
szélessége némely helyen (pl. a hajók téli 
állomási helyénél) a talajviszonyok miatt 
huszonhét méternyire van tervezve — 
200 .0 0 0  köbméternyi tőid kiemelése szűk 
segeltetik. Az építés színhelyén vassiuek 
rakattak le s 40 gürpályakocsin szál
lítják a tőidet, ezenkívül körülbelül 30 
kétkerekű kocsi alkalmaztunk füldüordásra 
s a szerdai hózivavar előtt 500 kézi mun
kás dolgozott s 200  közönséges kocsi 
hordta a földet; igaz, hogy a hózivatar 
óta a munkások és kocsik száma keve
sebb lett, de miután azóta ismét szebb 
időjárás állott be, remélhető, hogy a rósz 
időjárástól megijedt munkások ismét visz 
szatéruek, annál inkább, mert oly napszá
mot kapuak, milyen más idöbeu ritkán 
ju t; ugyanis, ha csak kissé is iparkodik 
az illető egyéu, a kéz munkás uapouta 
1.80 — 2 frtot, az igás munkás pedig 3—3 
frt 40 krt kereshet. Hogy ily rendkívüli 
erömegfeszités az árlejtési áron nem lehet
séges, azt a laikus is beláthatja -  és 
hogy mégis ily nagy erő fejtetik ki, Írja 
a „Mohács és Vidéke" ezt egyedül a fő 
herczegi urodalom áldozatkészsége teszi 
lehetségessé, mely minden lehetőt elkövet 
— bármibe kerüljön is — arrra nézve, 
hogy a töltés biáuyzó része még az idén 
elkészüljön Ha az időjárás annyira ked 
vetne, hogy még 30 napig teljes erővel 
doldozni lehessen, az uradalom reméli 
hogy — bár nagy költségek árán — euy 
uvi idő alatt a töltés el tog készülni.

— Hamis mérték és hiányos mérés 
ellen. A belüngymiuiszter az áruknak köz
forgalomban mértéken alól, azaz hiányos 
kimérése által elkövetett visszaélések meg 
torlása tárgyábau a következő körrendelet 
tét adta ki: Miiid gyakrabban fordulnak 
elő panaszok, hogy a mindennapi házi 
szükségletekhez megkívántaié áruezikkek 
kicsinyben elárusítói mint mészárosok, szén 
és fakereskedők) az árat törvényes mérő 
készülékkel mérve, csekélyebb súlyban, 
illetve mennyiségben szolgáltatják ki, azaz 
a vevőt hiányos mérés által megkárosítják 
Ezennel kijelentem, hogy azon elárusítók 
kik a törvényes kellékeknek megfelelő 
mérőkészüléket használnak ugyan; de az 
árut, — mely (a föuálló szabályok értel
mében) közforgalomban rendszerint mérték 
és ár szerint meghatározva adandó el, - 
mértéken alól (csekélyebb sólybau, illetve 
mennyiségben) azaz hiányosan mérik ki, 
—- a vevőn mértékben való megkárosítá
sát czélozzák — a mennyiben eselekmé 
nyük az 1878. évi V. t.-cz. 379. §-a értel
mében csalást, vagy az 1879. év XI. t. ez, 
§-ában körülirt kihágást nem képez — 
száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
viszaesés esetében pedig tizenöt napi fog
ság és száz forintig terjedhető pénzbünte
téssel büntetendők. Ezen rendelet a legki 
terjedtebb módón közhírré teendő, 
adott esetek, ha az tűnik ki, hogy a vevő 
ravasz fondorlattal megtévesztve kárositta

forgása látszik: a kir. bírósághoz haladék 
nélkü átadandók, egyébként a közigaz
gatási hatóságok által kellő szigorral meg- 
torlandók,

— A pécsi jogakadémia polgársága és 
az uj véderő javaslat. A budapesti m. kir. 
tud. egyetem ifjúsága, mely tudvalevőleg 
állást foglalt az uj véderötürvényjavaslat 
ellen, hogy e mozgalom országossá váljék, 
fölhívást küldött az összes hazai jogaka
démiák ifjúságához. E fölhívásban csatla
kozásra szólítja föl ebez az egész ország 
tanulóifjúságát. E fölhívás kapcsán a bi 
zottság arra kéri az ifjúságot, hogy rainisz- 
terpapiroson bocsásson ki aláírási iveket a 
következő fölirattal: „Mi a budapesti egye 
térni itjuság által az uj véderötörvényja- 
vaslat megváltoztatását kérő petióhoz hoz
zájárulunk 8 azt helyeseljük.* A peticzió 
ügyét e hó 13 áu délelőtt tárgyatták a mi 
juristáiuk egy általános jogászgyülésen. 
Csarsch Dezső olv. elnök fölolvasván a 
budapesti egyetem fölhívását, melyben aka
démiánkat hozzájuk való csatlakozásra 
szólítja föl, azon indítványt tévé, hogy aka
démiánk külöu petitiót nyújtson be Per 
czel Miklós országgy. képviselő által. Ezen 
indítvány határozatba ment azon hozzátol- 
dással, hogy Baranya-, Somogy és Tolna- 
megye képviselői is szólittassauak föl ké
rdőtök támogatására. Tegnap ugyan e 
tárgyban tártottak ülést 8 a hétfői ülésen 
föl fog olvastatni a peticzió- Feiler a 
„Pécs* szerkesztője — nagyhatású beszé 
(let mondott, melyre iszonya éljen-riiida- 
lom tört ki.

— Elvi határozatok iparügyekben. A 
földmivelés, ipar és kereskedelmi miniszter 
a következő iparügyi elvi jelentőségű ha
tározatot mondta ki legközelebb : 1) „A 
bádogos nem csak bádogcsatoruázatának, 
hanem ezzel kapcsolatosau a zsiudelyhaz- 
tetönek befestését is elvállalhatja, mert a 
bádogos a rcábizott csatorna festésével 
együtt a háztetőzetet is jogosult befestésre 
elvállalni az ipartörvény 48. § ának értel
mében. 2. A iparos az általa teljesített 
mnukáért járó követelést jogosítva van azon 
hely bírósága előtt perelui, a hol üzlete

munka teljesítetett, (lt. tábla 
8 8 . évi 922. sz.)*

tott meg s e miatt panaszt emelt és igy

Irodalom.
=  Ezerszeres kamattal fizeti vissza a csekély 

előfizetési dijat a „Magyar Háziasszony, czimü ház
tartási hetilap kitűnő s szakavatott tanácsai által, 
melynek a háztartás és gazdálkodás minden ágát 
felöleli E lap azonkívül kellemes élvezete' is 
nyújt „Munka után" czimü szépirodalmi mellékle
tében és külön regénymellókletében, melyek egy 
év alatt egész kis köuytárra való mulattató és él
vezetes olvasmányt tartalmaznak, a legjobb Írók
tól közöltetnek regények, elbeszélések, versek sat. 

„Magyar Háziasszony- előfizetési ára egész évre 
frt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50 kr. s a 

kiadó hivatal (Budapasten, hagy korona-utcsa 20. 
sz.) melyhez az előfizetések legczélszerüebben posta
utalványon iutézendök, kívánatra bárkinek ingyen 

bérmentve szolgál mutatvány számokkal. A 
legújabb szám is változatos tartalommal jelent 
meg.

Közönség köréből.
Siklós, 1888. november hó 7.

Tekintetes szerkesztő úr!
Kénytelen vagyok a félreértések ki

kerülése s uiagam igaz >lása végett a ..Pé
csi Figyelő* lek. szerkesztőségéhez fordulói, 
kérvén, szíveskedjék a „Siklós és Vidéke* 
czimü lapban kihagyással közlütt következő 
levelemnek helyet adui.

„Meg fogja engedni tek. szerkesztő 
ur, ha becses lapja l-sö számában a „Nép
tanoda* tanügyi lapra hivatkozással közölt, 
hírek rovatában megjelent szerkesztői ezen 
megjegyzésről megemlékezem: „ügy lát
szik, hogy nem kell nekik (t. i. a siklósi 
néptanítóknak) a világosság,* s hiszem he
lyet adand pár sorból álló levelemnek 
ürömmel fogadott, beoses lapjában.

Igaz, a siklósi felekezeti olemi-iskola 
uem volt kielégítve a pécsi kiállításon, 
mely körülmény, ha agy fölületeseu ve sz
üzük, talán elítélés alá eső dolog; de ha 
okát megvizsgáljak, meuthetö és ezen ok 
bizonyosan nem az leend, mit tek. szer 
kesztö ur a föutemlitett megjegyzéssel gon- 
dolt, hanem e feltevéstől egészen eltérő 
ok; magyaráu megmoudva — a szegénység.

A világosságnak mi eddig is terjesz
tői voltunk, miut vágyónk most is —  „sze
rény kis körünkben. fáradtunk, munkálkodtunk
—  mondhatom —  mind estvéliglen a nép nemesí
tése s felvilágosítása szent eszméjén; de mindig úgy, 
hogy annak nem tettünk ezégért, mégis munkánk
— habár kis körben is —  elrsmerve, olykor-olykor 
méltányolva is volt.u

A kiállításon is szerettünk volna részt- 
venni, mert higyje cl szerkesztő úr, nekünk 
is lettek volna vezetésüuk alatt álló nö
vendékeink által készíteni szokott nyelv- s 
számtani dolgozataink, szépírás példánya
ink, (a rajzot, mióta a tantervitől kihagya
tott, csak mint mellék tárgyat magán fog
lalkozásképen gyakoroljuk) táti s óraren
dünk ; de mint fentebb is említettem, uem 
volt pénzünk a kiállítási költségek fede
zésére.

Mivel ecle8iaink oly anyagi körülmé
nyek között vannak, hogy a törvény által 
előirt legszükségesebb tanszereket, javítá
sokat és különösen fizetéseinket is alig 
tudják — hónapok, nem ritkán évnegye
dek múlva 8 akkor is végrehajtás-utján — 
fizetni, hogy kívánhattuk volna tehát ily 
állapotok mellett a költséget ugv is túlter
helt felekezeteinktől ?!

Az anyagi szegénység volt tehát oka 
a kiállításról való elmaradásunknak — s 
ezen ok — hiszem — fölment beunüuket 
t. szerkesztő ur erős vádja alól.

Mély tisztelettel stb.“
Rédei szerkesztő ur a fenti levélből 

kihagyta a dőlt betűkkel nyomott részt, 
mégis azt a megjegyzést tette rá: „helyt 
adunk a fenti levélnek, kihagyva nehány „szerényu 
indusért szőtu.

Erre én megkértem öt, hogy leve
lemnek állítólag „szerény* öndicséretet 
tartalmazó részét is közölje oly czélból, 
hogy az olvasó közönség meggyőződhes
sék, vájjon valóban tartalmaz-e az „sze
rény*^ öndicséretet?

O azonban ezt ismételten nem tette 
meg, hivatkozik a „Néptanodára* s lapjára 
is, hogy nekik jogok van „egyesek és 
testületeket* bírálni! — E jogot különben 
soha kétségbe nem vontam, sőt az igaz
ságos bírálatnak mindenkor örülök.

A „Néptanodára* én csak annyiban 
hivatkoztam, hogy onnan lett a közlött bir 
kivéve s most is azt mondom, hogy annak 
igaza volt, mert csakugyan nem vettüuk 
részt a kiállításon ; de nem azon okból, a 
mit Rédei szerkesztő ur megjegyzésével 
arezunkfia vágott, hogy t. i. „nem kell a 
világosság.*

Azért voltam tehát kénytelen a tek. 
szerkesztő úrhoz fordulni, tudtommal Sik
lós és vidékén a „Pécsi Figyelőnek* van 
annyi olvasója, mint a „Siklós és Vidéké
nek*, hogy a tek. szerkesztő nr s az ol
vasóközönség bírálatára bízzam, váljon 
vau-e az én levelemből kihagyott részben 
csakugyan „szerény“ öndicsérct ?

Tisztelettel vagyok tekintetes szer 
kesztö urnák

alázatos szolgája 
Szűcs Dániel,

néptanító.

Közgazdaság.
A budapesti értéktőzsdéről.

A közelebb múlt napokban az a ritka 
jelenség volt észlelhető, hogy a budapesti 
tőzsde ez egyszer saját utján haladt. Az 
irányadó berlini tőzsde, melynek viszonyai 
a spekuláczió túlhajtásai miatt márrégebbi- 
idő óta telette egészségtelenek, hiába kéz 
deményezett árcsökkenést, minálnnk az 
alaphangulat euoek daczára szilárd ma
radt és a mi tőzsdénk kevesett törődött a 
rubel áresésével. A mi tőzsdeköreink „hi- 
szekegvjét* ez idő szerint a konverzió ké
pezi. Ez tartja ébren benne a reményt és 
a bizalmat, ettől várják boldogulásukat a 
közel jövőben. S mert a kedvező tőzsde 
hangulat csakugyan előfeltétele a konver
zió sikerének, van is abban valami, ha a 
spekuláczió azt hiszi, hogy a Rothscbild- 
csoportnak minden áron oda kell hatnia, 
hogy e hangulatot folytonosan ébren tartsa 
s ha lankadni találna, újra felébreszsze.

A részletekre térve konstatálhatjuk, 
hogy járadékpapirok némi ingadozás után 
megtartották szilárd árállásukat Bankrész
vények időközben tetemesen hanyatlottak, 
de végül változatlanul zárulnak. Biztosító
társaságok közül első magyar általános 
gyengült. Malom részvények árállása szi
lárd, részben magasabban zárulnak. Vasúti 
részvények jobbára emelkedtek. Takarék- 
pénztárak közül pesti hazai emelkedett. 
Iparvállalati részvények csekély forgalom 
mellett többnyire változatlanok. Vasúti el
sőbbségek emelkedtek. Sorsjegyek részben 
olcsóbbodtak. Valuta alig változott.

A fontosabb értékpapírok árváltozása 
kitűnik a kővetkező összeállításból:

uov. 2. nov. 9.
Magyar arauyjáradék 

„ papirjáradék 
Osztr. hitelrészvény
Magyar
I. magy. biztositó 
Igazai takarékpénzt. 
Északkeleti vasút 
Alföldi „
Bazilika sorsjegy 
Magy. vörös kereszt sorsj.

101.50 
9255

310.50 
304.75

101.55
92.70

309.60
304.—

3080.— 3050. 
7 8 5 0 .-  7875.— 

167.50 168.— 
1 8 4 .-  189.75

8.60 8.25
13.25 12.—

Mezőgazdasági hitelszövetkezeteknek 
adott kedvezmények.Mignálunk évek ótava 
jndik a mezögazd. hitelszövetkezetek ügye 
és csak itt-ott alakul néha egy ilyen intézet 
egysek  vagy az önkormányzati tényezők 
áldozatkészsége és kezdeményezése foly
tán, addig Ausztriában maga az állam vette 
kezébe az ügyet és hathatós támogatásá
val viszi előbbre a megvalósulás felé. Leg
újabban is az osztrák törvény javaslatot 
terjesztett a képviselöház elé, melynek ér
telmében a kisgazdáknak igen ajánlatos 
Raiffeisen féle rendszeresen alapuló kői 
csöupénztáraknak tetemes kedvezmények 
adatnak. Ilyen kedvezmény egyebek közt 
az, hogy a pénztárak által adott kölcsö- 
nükröl kiállított kötelezvények után (a vál
tót e pénztárak nem ismerik) csak aunyi 
bélyeg jár, mintha váltó volna, tehát egy 
scálával alacsonyabb. Egyik további ked
vezmény az, hogy e pénztárak a hatosa 
gokkal való levelezésben illeték-mentességet 
élveznek. Tekintve, hogy náluuk a magán 
kezdeményezés sokkal nehezebb, mint más 
országban, bizony óhajtandó volna, ha a 
mezőgazdasági hitelügy kérdése mihatna^ 
rább országos megoldást nyerne.

A takarmánymagvak ára a legutóbbi 
hetekben igen jelentékenyen emelkedett, 
így a budapesti tőzsde hivatalos jegyzése 
szerint október hó elején a luezerua ke 
rült mmázsánkiut 52 frtba, a vörös here- 
mag került mmázsáukint 56 frtba. Ma pe 
dig, alig négy hét múlva az előbbinek ára 
65 frt, az utóbbié 62 frt. Ez az áremel
kedés abban találja magyarázatát, hogy 
a nyugati államokban a takarmányuemück 
termése igen rósz. Még uálnuk sem igen 
dicsérik és sok vidéken nagyon is hiáuyos.

Egy budapesti nagy magkereskedő már 
hónapokkal ezelőtt összevásárolta a vidéki 
készleteket, sőt tuv&szszal még Olaszor
szágot is bejárta és az ottani termelőktől 
kötésre vásárolt nagyobb mennyiséget az 
akkor aránylag olcsó árakon. Természetes, 
hogy az illető a jelenlegi áremelkedés 
mellett óriási haszonra tett szert.

A filloxera ügyben.
„Magyar Föld* október hó 18-án meg

jelent száma egy czikket közöl, melyet 
egész terjedelmében következőkben re
produkálunk.

A filloxera-ügyben ismét egy érdekes 
adatról értesültünk.

Mint tudósításunk szól, dr. Szabó Gynla, 
hegyaljái nagy bortermelő, a filloxera el
len való biztos védekezbetése czéljából, 
maga személyesen Francziaországba uta
zott, hogy saj.it szemével győződhessék 
meg az eddig elért eredményekről.

S ezek a tapasztalatok, melyeket ez 
útja aUtt látott, valóban nagyon érdekes
nek látszanak.

Eddig ugyanis, mint tudjuk, az rémi
tette el a szőlőbirtokosokat a filloxera 
elleni védelemtől, hogy egyfelől a szénké- 
uegezés uehéz, kötött talajokban sokszor 
uem mutatkozott kellő sikerűnek, másfelől 
pedig a szakértők tanácsa szerint még 
könuyebb talajokban is csak nagymérvű 
trágyázás mellett várhatni a szénkénege- 
zett szőlőknek ismét jó termését, holott 
tudvalevő dolog, hogy szülőink nagyobb 
része oly helyeken fekszik, hol azoknak 
bőven trágyázbatása igen jelentékeny költ 
séggel jár.

Másfelől pedig az amerikai ellenálló 
alanyokra való oltástól szintén elvették a 
szőlősgazdáknak a kedvét, azon híreszte
lések által, hogy az amerikai alanyokra 
oltott szőlők az újabb tapasztalat szerint 
5 - 6  esztendő múlva ismét kivesznek.

Végül, harmadszor, a direkt termő 
amerikai fajok ültetését pedig csakis sok 
rezervátával merik a lelkiismeretesebb 
szakértők is ajánlani, mert hiszen azt ma 
még senkisem képes biztosan megmondani, 
hogy minő lesz a direkt-termő amerikai 
szőlőkből produkált borok kelendősége.

A dr. Szabó Gynla nr utazása közben 
Franeziaországban szerzett tapasztalatok 
azonban, ba csakugyan biztosak, legprak
tikusabb megoldásmódját szolgáltatnák ná
lunk is a sokat vitatott kérdésnek.

Dr. Szabó Gyula urat ugyanis mint 
mondja a franczia szőlőbirtokosok minden
felé a legnagyobb előzékenységgel fogad 
ták, s örömmel s egész őszintén mutogat
tak meg ueki az általak elért eredményeket. 
Több helyen mutogattak ugyanis ma már 
amerikai alanyokra oltott európai szőlő- 
fajokból termett borokat, melyek mint 
mondja, s mint az illető franczia szőlőbir
tokosok is állítják, minőségre nézve nem 
rosszabbak, hauem még finomabbak, mint 
a melyek a régi európai gyökeres tőkék
ben termettek. Ez amerikai alauyokra ol
tott európai fajok sok helyen valóban oly 
baja tenyészetet matatnak, hogy a rajtok 
levő termés menyiségileg is legalább két
szerese ugyanazon európai fajokon eddig 
eléretni szokolt termésmeuyiségnek, s mint
hogy e szerint tehát az amerikai ellenálló 
alauyokra oltott európai fajok termése 
nemcsak minőségileg jobb, hanem mennyi
ségileg is sokkal több az európai gyöke
res fajokon eléretni szokott termés meny- 
uyiségénél, tehát az illető szőlők jövedelmi 
többlete bőven kifizeti az amerikai ellen
álló alanyok ültetésével, s az európai fa
joknak ezekre való átoltásával együtt járó 
tetemes költségeket is.

Miut ü beszéli, egyik szőlőbirtokos 
mutatott neki ma már amerikai alanyok
kal nagyobbrészt beültetett szőlőjében még 
egy olyan darabot, melyen még mindeddig 
a filloxerátó! megmenekülve, ugyanazon 
régi európai fajok állanak saját gyökerein, 
melyek ugyan e szőlő többi részében az 
amerikai alauyokra vannak már átoltva, 
s az illető szőlőbirtokos az összehasonlítás
nál egészeu büszkéu matatott amerikai 
alanyokkal bíró tábláira, melyeknek gaz
dag termésével szemben csakugyan nyo
morúságosnak volt mondható az a termés, 
melyet ugyauazon táj ok ugyanazon szőlő
ben saját gyökerükön állva felmutattak.

„Most már úgymond az illető sző
lőbirtokos — meg vagyok róla győződve, 
hogy a filloxera valóban áldás volt Enró 
pára nézve, mert nemcsak gyökér szerke
zete, hanem ezzel együtt termőképességére 
nézve is elfajult európai fajtáinkat ismét 
miutegy aj életerőre keltheti, s azon táb
lámat. melyen még a saját gyökerükön 
termő európai tőkéim állanak, legközelebb 
okvetlenül ki fogom vágatni, még ha a 
filloxera megtámadtatásától nem kellene 
is féluem, mert az amerikai alanyokra 
való átoltás által sokkal több jövedelmet 
kapok azon szőlőterületem után is.*

Azoubau hozott dr. Szabó Gynla ur 
magával egy, még ennél érdekesebb ta 
pasztalatot is.

Azok az általa, saját szemeivel látott 
valóban igen baja tenyészető és bőven 
termő trauezia szőlők tulajdonkép a régi 
magyar szölőojtási mód szerint, ellenálló 
aiauyokuak a föld színe alatt levágott 
nyakába lettek beoltva ; t. i. a  nálunk is 
eléggé ismeretes szölőojtási mód szerint, 
hogy ősszel körülássák az amerikai ellen
álló alauyok gyökér nyakát s a hasításba 
oda teszik be az cárópai nemes fajtának 
2—3 szemre vágott vesszöjétt s jó erősen 
összekötve, aztau szépen befedik az égé 
szét nedves földdel, s ily állapotbau hagy
ják azt mindaddig, mig az európai vesszők 
az amerikai törxshöoz ott a föld alat 
hozzáuöve, szemeikből ki nem bajtauakt
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s csak midőn már jó erős hajtásokat ma
tatnak, vagyis teljesen meg vannak erő
södve, akkor távolitják el ismét az oltás 
helye körül jó erősen odanyomott főidet, 
hogy az európai vesszőknek esetleg szin
tén képződui kezdődött mellékgyökereit 
elvagdalják, hogy ezek egész erejüket 
csakis az amerikai alanyból kaphassák.

Ez ojtásmód tehát, a mellett, hogy 
nem jár azon sokféle babrálással, mely a 
nálunk sokat ajánlgatott vesszőkbe való 
oltással, vagy akár a zöld szemzéssel is 
együtt jár, egyszersmind nincs is kitéve 
az újra kipusztulás veszélyének, mert hi
szen, mint régi tapasztalatainkból is tud
jak, a szőlő nyakába a föld színe alatt 
történt ojtások közül hacsak kevéssé ügyes 
munkás végezte is azokat, aránylag min
dig igen kevés percsent szokott nem sike
rülni, vagyis később aztán kiveszni, holott 
a nálunk eddig ajánlgatott és próbálgatott 
földfeleti, vagyis vesszős oltásnál nemcsak 
a francziák, hanem ami tapasztalataink 
szerint pedig aztán még az eleinte sike
rűiteknek látszó vessző oltásokból később, 
t. i. 5— 6  év múlva a legnagyobb része 
ismét elvesz.

De könnyen is megérthető e két oltás 
praktikus sikerülte közti különbség, már 
csak ha azt meggondoljuk is, hogy a 
szőlő természete tulajdonkép mindig a 
nedves, árnyékos helyeket szereti, s ha e 
szerint mint a vesszős oltásnál a föld színe 
fölötti száraz levegőben történik az össze- 
forrasztás ; az sohasem lehet oly tökéletes, 
mintha nedves föld védő borítéka alatt 
történhetik az meg.

E mellett, mint ugyancsak dr. Szabó 
Gyula ur állítja, a beoltásra használt ellen
álló amerikai szölöfajok sima vesszőjének 
ezre ma már Francziaországban majdnem 
ép olyan olcsón kapható, mint a mi sző
lőink sima vesszőjének ezre, úgy hogy e 
szerint semmi különös áldozatot uem igé
nyel a szőlőbirtokos részéről a filloxera 
elleni védekezéshez szükséges előkészülés, 
hogy t. i. beszerezvén az amerikai bizto
san ellenálló fajok sima vesszőit, azokat 
egy pár évi iskoláztatás alatt előkészítse, 
illetőleg meggyökereztesse az európai fa 
jókkal való benemesitésre.

tk. 1888.
Árverési hirdetmény.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi katóság közhírré teszi, hogy Ifjú 
Némethy József pécsi lakós végrehajtató- 
nak Krizsits Györgyné és Horváth István 
végrehajtást szenvedő elleni 54 frt 15 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsi kir. törvényszék (a 
pécsi kir. járásbíróság) területén levő az 
átai 6 . 8z. telekjkvben felvett A. I. alatti 
7« külteleknek Horváth Istvánt illető felére 
az árverést 695 frtban ezennel megálla
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlan az 1889. évi 
ja n u á r  hó 18. napján  d. e. 10  ó rako r 
Áta községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan becsárának 10'/,-át, vagyis 69 frt 
50 krt készpénzben, vagy az 1881: LX. 
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 . 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapii bán a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : 
LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatui.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Pécsett, 1888. évi okt. hó 24-ik 
napján.

Bogyay Pongrácz,
kir. törvszéki bíró.

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1888. évi nov. 10-én

tartott hetivásárról.
) őszi . . . 100 kp. 6.80

B úza: ) tavaszi • n „ —
) Ui . . . V n —

Kétszeres ] *. • v * 5^60

Roz>: ) n j : : ” ” ö!lO
) őszi . . „ 5.20

Árpa: ) tavaszi n
) uj . . . • n n —• —

Kukoricza j ' » r —■—
) UJ . . r

Hajdina: . . r — a—
) őszi . . „ 5.40

Zab: ) tavaszi
) uj . . . „

Széna: . . . . „ ff 3a —

Szalma: ) * f y  • ■) alom . a : ;
ff 2.40
n 2.20

Í T - A .G F T  F E K E U C Z
laptulajdonos.

K I S  J Ó Z S E F ,  V Á R A D ! K EK EM  Z
lapvezér. felelős azerkeaztő.

Különlegesség!! !
Leng yeli- csemege sajt 

Apponyi Sándor gróf
tejgazdaságából.

Kapható Pécsett: E ixe r  J á n o s , 
N ic k  K á ro ly  és K iiszl J á n o s  
urak és R e e h  V ilm o s  özvegye 
fűszer- és csemegekereskedésében.

•  o o o o o o o  o o o o o o  •

Tüzelőfát
a téli szükségletre legjutányo- 
sabb árak mellett ajánl a n. é.
közönségnek

Spitzer Adóm
a  i t a l - p l  a c z o n  

Megrendelések elfogadtatnak: 
M au tn e r  M ór és S im on J á n o s  

__ urnái, Kis-tér. i
• ooooooo oooooo •

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bara- 
nyamegye gyámpénztára végrehajtatónak 
Kolip Erzsébet tékesi lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 239 frt 40 kr. tőkeköve 
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyé 
ben a pécsi kir. törvényszék a sásdi kir. 
járásbíróság területén levő Tékesen fekvő 
a tékesi 11. számú tjkvbeu felvett 13. sz. 
házra és belsőségre 849 frt becsárban 
ehhez tartozó */4 telekre 1779 frt betsár 
bán; a tékesi 190. sz. tjkvben foglalt 
840. bszsz. lekvőségre 497 frt becsárban 
valamint a tékesi 119. sz. tjkvben telvett 
991. bszsz. fekvő*égre 286 frt becsárban 
és 1005 és (1305.) hszsz. fekvőségre 24 
frt becsárban az árverést elrendelte, és 
bogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
1888. évi deczem ber hó 10-ik napján  
déle lő tti 10 ó rak o r Tékesen a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartozuak 
ingatlan becsárának 10*/„-át vagyis 84 frt 
90 kr., 177 frt 90 kr., 49 frt 70 kr., 28 frt 
60 kr. és 2 frt 40 krt készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t. ez. 42. § ábau jelzett árfo 
jvammal szá mitott és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333- *z. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8 . §-ában, kijelölt óvadékképes ér 
tékpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értei 
méhen a bánatpénznek a bíróságnál elő 
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

A pécsi kir. törvényszék mint telek 
könyvi hatóság. 1888. évi augusztus hó 10 .

Lukrlts István,
kir. t ö r v é n y s z é k i  b író .

Ház eladó!
Pécsett, ráczvároson, országút 

mellett fekvő

5-ik szánni ház
I mely á ll : 2  udvar, 8  szoba, 4 toka 

réktU/lielyes konyha. 2 pinc/e, 1 
házikert, I konyhakert és I szőlő- 
kertből a hol 2 0 — 2 2  akó bor megte
rem, szabadkézből eladó.

Bővebbet az ott lakó tulajdonos
Pompár Ferenczntl

Hirdetések.
13762
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Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bárá
ny auegye gyáinpénztára végrehajtatónak 
Wigand Jánoa és Heil János végrehajtást 
szenvedő elleni 118 frt tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
pécsváradi kir. járásbíróság területén lévő 
Himesbáz község határában fekvő a kimes- 
házi 359. sz. tjkvben felvett 1656. hsz. 
számú szőlőre 92 frt, 3846. hsz. számú 
szőllöre 58 frt, 3810. hsz. számú szőlőre 
92 frt és a himesházi 1081. sz. tjkvben 
felvett 3806. hsz. számú szőlőre 80 frt 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 
1888. évi d ec /e in b e r hó 1 2 -ik napján  
d. e. 10 ó ra k o r H im esháza község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is el
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának lO°/0-át vagyis 9 frt 20 
krt, 5 frt 80 krt, 9 frt 20 krt és 8 irtot 
készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t. ez. 
42. §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 . 
§ ában kijelölt ovadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezében letenni, avagy az 1881. 
év 60. t. ez. 170. §-a értelmében a bá
natpénznek a bíróságnál előleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Pécsett, 1888. évi augusztus hó 
30-ik napján.

A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.

Váry Gyula,
kir. törvényszéki bíró.

Jjj Müfog, fogsor
m in d en n em ű  ja v ítá s  k é s z ít te t ik  

rendkívül olcsó áron
te ljes jó tá llá s m ellett.

GRÓSZ LAJOS
187$. évben alapított műtermében

Budapest, IV., magyar-utca 1. szám,
a. .a .a . t ' v & i i l - ' u . t c z a  »a.r3cé,aa. 

k Délelőtt 9 —12 óráig és délután 2—3 óráig..

Bouillon.
Extracte, <*>•»

elvan ismerve, hogy a legjobb 
és a  legolcsóbb

leves-kivonat hisvagdalékkal, 
leves-liszt hüvelyesveteraéDjekböl.

theáskanál kivonat egy 
edény forró vízben azon

nal minden más hozzátétel nélkül 
erős és jóizü húslevest szolgáltat.

Főraktár A usttria-M agyarorstágra:

Julius M aggi &  Co.,
Wien, I- Jasomirgottstrasse 6.

Pécsett kapható, 
Koszi Jánosnál. i

Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet1
Ó -p ó a t f lb  u t c z »  2 2 - l k  s z á m

elvállalja a

t e m e t l r e z é s e l c  r e z ^ d - e z é s é t
a tulajdonát képező franccia minta szerint épített díszes légmentes üveg- éa nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

Raktár érez- és fakoporsókból, szemfedők, eirkoszoruk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tnlajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly. Edhoffer Ferencz
Hártl Ferencz. Szigriszt János,

Kindl Ferencz. Lauber Rezső.
Gindl Alajos rendező.

Schlegel lovardája
Pécsett, a buzatéren.

Ma szombaton, 1888. november 17-én este 7 és 7, órakor

rendkívü li nagy e lőad ás
tartatik.

Minden látogató urnák jogában van egy hölgygyei bemenni 
a lovardába, ki külön belépti dijat nem fizet.

Föllépnek az összes művészek és művésznők ; záradékul:
„A három rászedett szerető" adatik.

V asárn ap  novem ber 11 -én

Í r é t  n .a ,g r 3 r  f e i ö - l ö n .  e l o a , d . á , s
az első d. u. 4 órakor, a második este 7 és '/« órakor.

Az előadás áll 14 kiváló mutatványból; záradékul először „A varázs 
fuvola" nagy komikus uémajáték adatik az öszes személyzet által.

----------- K özelebb it a  fa lr a g a sz o k .  -----------
Mentői számosabb látogatást kér

SCHLEGEL M. igazgató.
A napijegyek kaphatók Tauss Vilmos doháuytözsdéjébeu, király- 

ntcza mérsékelt áron. Hétfőn és kedden a lovarda zárva

ixxxxxxxxxxxxxxxIxxxxxxxxxxxxxxí

P S E R H O F E R  .1  -féle
g y ó g y s z e r tá r  B é c sb e n

S in g e r s t r a s s e  1 5 .  sz . „ Z u m  g o i  f i .  B e i c h s a p f e l “ .

M
CítitÁ IflhlWsnl' « " 1ÍK e g y e te m e s  labd acsok  neve alatt ; ez utóbbi nevet telje, joggal 
. AlltU IdUUdvoUll megérdemlik, mivel csakugyan alig létezik betegség, melyben e labdacsok 
csodás hatásokat ezerszeresen be nem bizonyították volna. A legmakacsabb esetekben, melyek
ben minden egyéb szer sikertelenül alkalmaztatott, ezen labdacsok számtalanszor és a legrövi
debb idő alatt teljes gyógyulást eredményeztek, 1 doboz 15 labdacscsal 21 kr. 1 tekercs 6 
dobozzal 1 frt 5 kr., bérmentetlen utáuvét mellett megküldéssel 1 frt 10 kr. A pénz előleges 

beküldése mellett, bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs labdacs 1 frt 26 kr., 2 tekercs 2 
frt 3<> kr., .‘1 tekercs 3 frt 35 kr., 4 tekercs 4 frt 40 kr., 5 tekeics 5 frt 20 kr., lö  tekercs 9 
frt 21* kr. (1 tekercsnél kevesebb nem küldetik szét.)

V alódinak csa k  azon  labd acsok  te k in ten d ő k , m e ly e k  u ta lv á n y a  P ser h o fer  
J. n é v a lá ír á sá v a l vau  e l lá tv a , s  m e ly e k  a  dobozok  te te jén  ugyanazon  n éva lá írást  
v is e l ik  v e r e s  nyom ásban . "V G
Számtalan le ié i érkezett, melyek íréi hálát mondanak a labdacsokért, melyeknek a legkülönfé
lébb és legsúlyosabb betegségekben egészségük helyreállítását köszönik. A ki csak egyszer 

kisérletet tett velük, tovább ajánlja azokat.

A számtalan köszönöiratok közül idemellékelve közlünk néhányat:
S c b l i e r b a c h ,  1888. febr. 17.

Tekintetes ur! Alólirott tisztelettel kérném az 
ön valóban rendkívül hasznos és kitűnő vér- 
tisztitó-labdacsaiból ismét két tekercsesei meg
küldeni. — Mély tisztelettel

Neureiter Ign. gyakorló orvos.

H r a s c b e ,  Flödnik mellett, 1887. saept. 12.
Tekintetes u r! Valóban az isten szent aka

egy dobozzal megküldeni. Nem mulaszthatom 
el, bogy ezen kitűnő labdacsok értékét illetőleg 
legmelegebb elism eréseiét ki ne fejezzem, s 
mindenütt, ahol csak alkalmam fog nyílni, a 
legmelegebben fogom azt a szenvedőknek aján
lani. Jelen köszönetnyilvánításomat illetőleg 
pedig felhatalmazom önt annak nyilváutételére.

Mély tisatelettel Kastner Therezia.
rata volt. bogy az ön labdacsai kezeimhez ju 
tottak, s jelenleg megírom önnek ások eredmé
nyét: gyermekágybau meghűltem úgy annyira, 
bogy dolgaimat már nem voltam képes végezni 
s ezóta már bizonyára rég meghaltam volna, 
ba az ön csodálatra méltó labdacsai meg nem 
mentenek. Az ixten áldja meg önt ezerszeresen 
érte. Hiszem, hogy az ön labdacsai tökéletesen 
ki fognak gyógyítani, mint ahogy másokat is 
meggyógyítottak. Knific Therezia.

B é c s n j  b e 1 y, 1887. deczember H.
Tekintetes ur ! Legforróbb köszönetemet feje

zem ki önnek 60 éves uagynéném nevében. Öt 
évig szenvedett idült gyomorhurut s vizkórban. 
Az élet már csak kin volt rá nézve s valóban 
egészeit le is mondott az életről. — Véletlenül 
valahogy az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból 
egy dobozzal jutottak kezeihez, s annak huza
mosabb ideig való használata után teljesen 
felgyógyult.

Mély tisztelettel Weinzettel Jozefa

M i t t e r i n z e r s d o r f ,  1886. január 10.
Kirchdolf mellett, Felső-Ausztris.

Tekintetes ur ! Szíveskedjék kérem részemre 
az öu kitűnő vértisztitó labdacsaiból posta utján

G o t a c b d o r C  1 8 6 6 . o k tó b e r  8 .
Kohlbach mellett, Osztrák-Szilézia.

Tekintetes ur ! Tisztelettel felkérem önt, szi- 
vexkeduék az ön egyetemes vértisatitó labda
csaiból egy C dobozból álló tekercset megkül- 
küldeni. Egyedül csak az öu csodálatos labda
csainak köszönhetem, hogy gyomorbajomtól 
mely Öt éven át győtrött, megszabadultam. — 
Nem is fog uálam ezen labdacs sohase hiányozni, 
s tekiutetességeduek pedig ezennel a legmele
gebb köszöuetemet fejesem ki.

Legmélyebb tisztelettel Zwikl Anna.

R o h r b a c h ,  1886. febr. 18.
Tekintetes u r! Múlt év november havában 

egy tekercs labdacsot rendeltem meg önnél. 
Úgy én, miut nőm euuek a legjobb sikerét ta
pasztaltuk ; mindketten hiányos székelés és he
ves főfájásban szenvedtünk elannyira, hogy már 
a kétségbeeséshez voltunk közel, daczára hogy 
még csak alig 46 évesek vagyunk. S íme ! az 
ön labdacsai csodákat müveitek s minket ba
jainktól megszabadítottak. — Mély tisztelettel 

__________________________ List Antal

Pflírv h a lrc a m  Psarhofer J,-tól, évek óta legbictoeabb
* <*OJ u s l i “AHlt szernek van elismerve mindennemű 

fagybajok és idUlt sebek stb. ellen 1 tégely 40 kr., bér
mentes megküldéssel 65 kr.

Keskeny ut.fli nedv,

Amerikai kösrvény-kenőcs. I S R L T T .  " Ü S
baj ellen, a tagszaggatáa, caipöbaj. fUlssaggatás, sat. ellen.
1 frt 20 kr.

a legmegbízhatóbb szélkóros nyak

legkUldéssel 65 kr.

É le t-esseo cz ia  (prágai cseppek, svéd cseppek),

Angol csoda-balzsam, J J n H *  kr
_________________   megküldéssel 60 kr.

TuM cU iii-h ijktifci. RBSSs.’S T ) ÜSS? 

E g jrtem o s tapasz.
i. .  lábak rfrf. ia5. . a . b k i „  k i t o d á  " 72 . 1 . : ^ .
f . r , 8  é .  .  M l .  n  ^
ellen jónak b lz o a jn lt  Egy tégely 50 kr. bérment«« küldéssel 75 kr. oennentes meg-

Egyetem es tisz tító  só , “ “, ° » . . .. . .  **er D®*iavart emesatés min
den kovetkesmenyel, úgy mint f e j t é s ,  szédülés, gyomor- 
gorca.fgynmerbev. aranyér, dugulsz . , b. ellen, i csomag

Sxem -essentia dr. Romerhaosentó'l, jjFLl*** J
üveg I frt SO kr. ■r*»

Az itt felsorolt készítményeken kiviil, valamennyi az ausztriai lapokban hirdetett bel- és külföldi 
gyógyászati különlegessek készleten ta rta tik . a minden esetleg rak tá ron  nem levő czikk kívánatra 

pontosan s legjutányosabban beszereztetik
P o sta i k ü ld em én yek  az ö»zeg  h ek ü ld é-e  n agyobb  m e g r e n d e lé se k n é l u tá n v é te l  
m e lle tt  én a  leg g y o r sa b b a n  e sz k ö z ö lte tn e k . (12—2)
A pénz előleges beküldése mellett degczélszerübben postautalvány mellett a viteldii sokkal 
kevesebbe körűi, mint az utánvétel meilett való küldésnél 1

Eddig még fölülmulhatlan
a MAAGER W.-féle

cs. kir. szabadalmazott, valódi tiszta

Csnkamáj-olaj
MAAGER VILMOSTÓL BÉCSBEN.

Az orvosi tekintélyek Által megvizsgáltatott és könnyen 
emészthetősége lolytán gyermekeknek is ajánlható, mert a lég 
tisztább, legjobbnak elismert szer: mell- és tüdöbajok, görvély, 

daganatok , kelések, bőrkiütések, mirigyek, gyengeség stb. ellen — egy 
Üveg ara 1 frt — kapható gyári raktárban: B é c s b e n , H eu m ark t 3 . s z .  alalt, 
valamint az Osztrák-Magyar birodalom legtöbb s jobb nevű gyógyszertáraiban.

P é e u n  kaph ató : S ipöci István. Zsiga László E rreth  linót, gyógyszertárában : Rsnlt 
Vilmos, ás S p itzsr fla kereskedésében

Nyomatott Taize József könyvnyomdájában.


