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Egy öt hasábon petit sor egy
szeri megjelenéséért 6 kr.,
3-Hzoriért 5 kr., 10-ezeriért
4 kr. fizetendő.

EGÉSZ ÉVRE 5 frt — kr.
EÉL ÉVRE
2 „ 50 „
BEGYED ÉVRE 1 2 5 „
EO YES SZÁM

10 kr.

Megjelelik minta s z o m b a t o n .
E gye* szám ok k a p h ató k

Weidinger Nándor kfinyvker.
(S z é c h é a y l-tá r.)
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A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők.
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Mezőgazdaság és ipar.
Az ez idei silány term és már
érezteti hatását. A gabona ára em elke
dik öröm ére és v igaszára a gazdának,
a ken y ér drág a, a m egélhetés nehezebb
lesz, aggodalm ára a népesség zömének,
a m unkás-, a szegény néposztálynak.
A börze-spekulácziók némileg kár
pótolják a gazdát a rósz term ésért, de
ki és mi k árpótolja az iparost, akinek
am úgy is pangó üzletét tökéletesen
tönkre teszi az általános pénztelenség
és a kereset hiánya.
A nagy anom ália, mely a m ező
gazdaság táltengésében található n á 
lunk. m ost érezteti végtelenül lesújtó
hatását az ország lakóságára nézve.
Az arán y talan ság az ipar és mezőgazdaság között kiélesedik és m int egy
ledőlt pyram is dől végig az országon
ránehezülve a közélet m inden nemére,
m egbénítva a társadalm at, elszomorító
közönybe ejtve az iparososztályt.
Mi lesz ebből?
Évtizedek óta nem tud kibonta
kozni a fejlődő ipar a kezdetlegesség
ből, m ert elöli a tú ltengett m ezőgaz
daság. H a jó a term és, a gabona ára
a m űvelés költségeit sem fedezi és igy
a földmivelés nem adhat m unkát az
iparnak Ha rossz a termés, bárm ennyire
em elkedik is a gabona ára, a gazda
nem m er költekezni, m ert földjébe kell
befektetnie annak csekély jövedelm ét.
Ismét az ipar szenved.
Ne adja Isten, hogy egy igazán
súlyos év nehezüljön a sokat szenve
dett hazára, m ert az az egy Ínséges
esztendő m egadhatja a végső csapást
nem csak a m ezőgazdaságnak, hanem
az iparnak is, és bosszú évtized is ke
vés lesz a csapás kiheverésére.
Az uj kereskedelm i m iniszter he
lyesen fordította tekintetét ipari álla
potunkra. Csak akkor rem élhető a
jo b b helyzet, ha az ipar és m ezőgaz
daság művelésének aránya helyreáll,
vagyis inkább beáll az egyensúly.
A földmivelő gazdát ipari foglal
kozásához kell szoktatni, mert hiszen
egv egész hosszú tél alatt iparűzéssel
foglalkozva, nagy gondoktól szabadul
hatna meg. CsaKhogy azt tapasztaljuk
legalább a nép nagy részénél, hogy a
nyarat m unkaidőnek, a telet pedig pi-

T Á R C Z A.
Da l o k .
i.
Volna nekem csak pártfogóm,
Nem volnék ily árva:
Ne volna csak annyi bánat
A szivembe zárv a:
Talán még boldog lehetnék,
Olyan a milyen szeretnék.
II
Hogyha volna édes apám,
J ó tanácscsal látna.Nem nyomná tán a szivem sem
A csalódás átka.
Nincsen aki vigasztaljon,
Nincsen aki jó szót adjon . . .

F A

Hogy élünk és mulatunk Karlsbadban.
Tehát csakugyan beváltom ígéretemet
— minek ellenkezőjét tiszt, szerkesztő ür
bizonyára jobban szerette volna — de tü
relme elleu elkövetett ez ujabbi merény
let mentségéül szolgáljon azon körülmény,
hogy itt Falbnak már-mar hírhedtté vált
„kritikus napjai" ide-oda bárom bét óta
permanensek s a mellett, hogy folyton esik
— minek következtében legközelebb teu
geri fürdőt is létesítenek — hozzá oly hi
deg is, hogy csak a reggelenkint ivott forró
víznek és fürdőnek köszönhetjük, hogy még
egészen meg- és be nem tagytunk, mely
állapot különben leveleimen eléggé észre
vehető, hisz meglehetősen vizenyősek és
fagyosak. Az ilyen kellemes karlsbadi idő
azonban előttem semmi újság, régi isme
rösöm — nem hiába hozok magammal két
esőernyőt — 8 azért nem is következtetek
belőle Falb theoriájának alaposságára, mint
a hogy itt, a hol az embereknek egyéb

Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, KÖSZL JÁNOS úrnál a városház épületben. LILL JÁNOS (írnál a budai külvárosban,
valamint a vidéken minden postahivatalnál.
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bontják vala. Vagy ha már hirtelen és | tog hozzájuk iutézni és alkalmat ad uckik len játékos sóba sem látja vissza többé
váratlan végét vetették az erélyes oppo- t uyilatkozui a felöl, vájjon biznak-e benne betétjeit, melyeket esetleg keserves nélkü
lözések áráu szerzett meg. A postatakarék
uálásuak, kívánatos lett volna, hogy a költ- továbbra is és jövöbeu követendő parla
ségvetési vitában ostromolják meg újra a • menti akeziójáboz megadják-e neki a tel pénztár sziutón alkalmat ad, hogy pénzecs
kéjét a szegényebb ember elhelyezhesse s
jes erkölcsi támogatást V
megfejelt kormáuyt.
ba nem is nyújt oly csillogó kilátásokat
Nemcsak azért van az ilyen ériutke
ígérve legalább igy volt, mikor a
véderő vita gyors befejezésére kiadták a zésekre és alkalmakra szükség, hogy a mint a lottó szerencsekereke, a helyett
nép és képviselői kölcsönösen egymásra megnyugvással töltheti el a betevőt, hogy
jelszót.
Ám a kormány mai napig áll; az bassauak, baueui hogy az ellcupártuak fillérei az allam garaueziája folytán semmi
ostrom elmaradt Vagy nem maradt el, megmutassák, uiiuü teljes köztük az egyet féle körülmények közt veszendőbe nem
értés és minő hatalom az tényleg, háuy ineunek, — sőt kamatoznak részére és
csak az őszi ülésszakra?
Óhajtjuk, hogy igy legyen és várjuk százezer polgár nyílt akarata, a mely a idővel, kellő kitartás és következetes ta
karékoskodás mellett tekintélyes tőkévé
az akcziót. De uiiuö nagyszabású mérkő képviselő ajkával megnyilatkozik.
Ezért szeretünk mi, ba az őszi ülés erősödhetnek, mely tulajdonosának a meg
zés lesz az az ősszel, ha a pártok a uészakot a kerületekben valami politikai próbáltatások, vagy az öregség napjaibau
pet nem teszik jó előre részessévé ?
Mádkor minden esztendőben voltak mozgalom előzné meg. Uj kudarcz leune gondtalau létet biztositaui vau hivatva.
Számolva a most kifejtett szempontok
beszámoló-beszédek, pedig báromeszteudüs az a kormányra és az erő uj forrása az
ellenzékre. A mellett tisztázná a zavaros kai, Olaszország, a bői a lutrizas rendkí
volt az országgyűlés, most az ötéves czik
lu.*ok idejébeu kell megérnünk, hogy a helyzetet és seukit sem hagyna kétségbeu vüli mérveket öltött — 1880-ban egy ide
vágó nevezetes törvényt hozott. Kimondta
képviselők elhanyagolják a választóikat a felöl, hogy uiit várhatuuk az őszre ?
ugyanis abban, hogy ezentúl az ezer lírát
és még annyit se érintkeznek velük, mint
meg nem haladó lutrinyeremények a nyerő
ezelőtt ?
Lottó és posta-takarékpénztár.
kívánságára postatakarékpéuztári betét
A lüggetleuségi pártbeli képviselőknek
uincs miért kerülui a választóikat, másrész
Nem ok nélkül szokták a takarékbe könyvecske alakjábuu szolgáltassanak ki.
ről az ö működésük oly tisztáu áll a nagy téteket a lotttóbctétekkel szembeállítani, A pénzügyminiszter érdekesen indokolta
közönség és az ország itélöszéke előtt, mint két teljesen eltérő, sőt egymással el ez intézkedést: a „törvényjavaslattal" —
|
álláspontjuk meg világítása czéljaból csa lentétes gazdasági működés nyilvánulását. úgymond — „kísérletet akarunk teuni arra
kugyan mucs szükségük a választóikhoz Az előbbiek a takarékosság kellüu nem nézve, hogy a játékot közelebb hozzuk az
méltányolható eréuyéuek gyakorlását jut erkölcsbez, hogy eszközévé tegyük egy
fordulni.
Még csak azt a divatossá tett kérdést tatják kifejezésre, az utóbbiak kevésbbé jóléti intézménynek, melynek a lottó ké
sem kell felvetniük, hogy belyesli-e a nem nemes tulajdonság, a játékszeuvedély lé pezte és képezi egyik legfőbb akadályát.
zet az ö eljárásukat akár a léuveg, akár tezése mellett bizouyitauak. A takarékos Ki tagadhatná, hogy nem iog siker nyil
modor tekintetében, mert biszeu a véderő ember egyszersuiiud a munka képviselője, vánulni már abbau is, ba egyszer tán elő
vita alatt úgyszólván az összes ellenzéki a lutri kedvelője a szerencse után futkos. ször — megismertetjük a játékost a pos
kerületek nyilatkoztak és igy tényleges Az az ember a ki takarékoskodik, leg- tatakarékpéuztári betétkönyvecskével. A
részt vettek a harezbau. Sőt nyilatkozott többuyire józan felfogást és kifejlődött ér takarékosságnál csak az első jár fáradság
1 több, miül száz kormánypárti kerület is, zéket tauusit az egyéui önállóság iránt, az gal. Éppen a legbuzgóbb játékos hallott
Ezen változtatni k e ll! A kár erélyes mind az ellenzek mellett.
az ember, a ki véletieu folytan szeretne legkevesebbet a postatakarékpénztárról.
korm ányintézkedés, akár pedig messze
Ug) auazért a kormánypárti képvise meggazdagodni, nem sajat erői fejlesztése Ha majd a lottó-nyeremények kamatos
terjedő társadalm i akczió legyen a lők magatartása az, a un legkevésbé ért és tökelétesitése által igyekszik biztositaui tól együtt postatakarékpéuztari betétköny
vecske alakjabau adatnak ki neki, táu
kezdete a dolognak, de meg kell kez hető elöttüuk. Hogyan nélkülözhetik ők a anyagi jólétét. Bizonyosra veheti is, hogy meg fog villauui agyában az a gondolat,
választóik támogatását — ha biztosra a takarékossag utján szerzett vagyon, sok
deni.
veszik - akkora uagy erkölcsi kudarcz kal szilárdabb alapon nyugszik, miut az hogy üdvét nem a játék, hanem a gazda
A gazdák érdekében az iparos jó  után, a mit a tavaszszal átélniük kellett ? a vagyon, melyet a szereuese hozott ósz- ságos életmód hivatott megalapítani "
Nálunk, szereuseére a lutri játék szen
voltáért helyén volna a sürgős intéz 11a pedig sejtik, hogy elégedetlen elemekre sze, mert anuak megőrzésénél épp azon
, bukkannának a sajat otlbouukbau, miért megbecsülbetetleu erő működik közre, miut vedélye kevésbbé vau kifejlődve, miut
kedés.
nem igyekeznek megnyugtatni őket, miért megszerzésekor, mig emennél a véletieu Olaszországban, viszout azonban az sem
nem ismétlik otthon is azokat a szépséges szeszélye érvényesül fötényező gyanánt és állítható, hogy a takarékossági érzék már
Mi lesz az öszszel?
oly mértékben meg volua népüukbeu, hogy
I érveiket, a melyeket a képviselöliázban ez vajmi ingatag támasz.
Misem jellemzi korunk ez irányban annak fejlesztése — még mesterséges esz
A politikai helyzet még soha se volt nem szegyeitek elmondani ?
Mert mi azt biszszük, nem is annyira mutatkozó felfogasáuak javulását, miut az közükkel is — ne képezue é’eukeu érzett
bizonytalauabb Magyarországon, uiiut az
az a helyzet szignaturája, hogy mit mond a körülmény, hogy az allam miutau a ta szükséget. A postatakarékpénztár egész
idén.
karékossag eszméjének szolgáló intézményt: | szervezeténél és a betevőinek nyújtott szá
Seuki se tudja, mire lehctüuk elké a nemzet a lüggetleuségi párt badviselé
séuek a modorára, mint mkabb az, hogy a postatakarékpénztárt, felállította, most mos kedvezményeknél lógva különösen al
szülve, mi lesz velünk az öszszel ?
A sok uj miniszter tervein ek féligmed mit szól a kormánypárt jogfeladásaboz ? nemsokára rá a lottó eltörléséuek eszmé kalmas a takarékossági eszme népszerűsíté
A kormánypárti képviselő urak úgy jével foglalkozik. Miudkét iutézméuy a sére és áiialánositásara és azért nevezetesen
dig ''ismeretlen mivolta csak növeli a zűr i
látszik érzik a sáfrány illatot és nem merik szegényebb lakosság emberi czéljaiuak kí ama körök, a melyeket hivatásuk az if
zavart.
Megbukott-e már tényleg a Tisza-aera, fújni azt, a mi ez idő szerint nem éget. ván első sorban szolgáim. A lottóuál cse jusággai és a nép alsóbb rétegeivel hoz
vagy csak az öszszel fog megbukui, vele Nem állauak szóba választóikkal, nehogy kélyebb összegű betétek is lévéu eszközöl- szoros összeköttetésbe, alig mivelhetuek
bukik-e maga Tisza Kálmán is, vagy még számon kérhessék tőlük a német nyelv hetök, ezzel mód uyujtatik a szükebb , hasznosabb és hazafiasabb dolgot, miut
jobban megerősödve búvik ki a válságból ? rauk eröszakolását, meg a többi arczulü- auyagi viszonyok közt élő egyénnek, hogy mikor az említett állami iutézet minél szé
Ki tudua miudezekre határozott választ test, a mit a nemzeti becsületen elkövetni szereucsét próbáljon; siet is élni az alka lesebb körű igénybevételét mozdítják elő.
adui ?
, engedtek.
lommal abban a reményben, hogy arány
A függetlenségi párt a múltért nem lag kis áldozat mellett uagy nyereményre Beiratások a városi népiskolánál
A tavaszszal egy dolog bizonyosnak
mutatkozott, az tuduiillik, hogy a fllgget- tartozik számadással, az bizouyos, de mi tesz szert. A szereuese azonban tapaszta
és a polgári leányiskolánál.
| leuségi párt könnyen lehet a helyzet urává, azt biszszük a jövő sikerei érdekében ucrn lás szerint ritkán üt be; e csekély össze
de csak kitartás és egyetértéssel. Ha úgy volua czéltalau dolog, ba mentül többen gek többször berakva, csakhamar uagyra
A városi iskolaszék a következő hirdet
folytatták volna a véderővitát, a hogy kezd u auozuák Poiouyit, a ki választóinak megí nőnek, nagyobbra, miut a m-uvnyit az il ményt adta ki:
ték, a kormánypárt sorait okvetlenül meg gérte, hogy a politikai helyzetről beszédet lető auyagi helyzete megbir. A szerencsét
Pécs szab. kir. város községi iskola-

henőnek tekinti s e végtelenül bosszú
pihenő napon ki nem fogy a pipáitól a
tűz, a boros korsóból pedig a karezos.
íg y persze a n y ár veszteségeit a
rossz term és által a láda fiában okozott
ürességet be nem lehet tölteni. De ha
ellenben a télen becsületes ipari m unka
m ellett telnék el az idő, bizony más
volna sorsa a gazdának ebben a sze
gény országban.
Baross m iniszter erre a körül
m ényre tekintettel lehetne s van rem é
nyünk. hogy az ő erélyes körültekintő
m unkája nem fogja figyelmen kívül
hagyni Svájcz példáját.
A kis Svájcznak 22 millió évi be
vétele van házi ipari m unkából, pedig
a n y ár ott is mezei m unkával, állatte
nyésztéssel folyik el s csak a hosszú
téli időben fúr. farag a nép s dolgozik;
fából, csontból csecsebecséket, házi
eszközöket gyárt és e háziipari term ékekkel elárasztja egész franczia, N é
m etországot, sőt hazánkat is.
N álunk sokkal kedvezőbbek a vi
szonyok a háziipar ilyetén művelésére
s nálunk m ég sem történik semmi e
tekintetben. A gazda megfeledkezik a
m aga jóvoltáról s a télen át henyél és
költ, de nem keres.

dolguk sincs, bibliai bitté teszik, mert
ilyen volt ez iniudig, még a báuyszor sor- I
som — mely e tekiutetbeu egész tökéle
tességre kifejlődött epekökólikábau nyil
vánul — ide hozott s hogy ez már nagyon |
gyakran történt, mutatja Karlsbad adóelö- '
irányzata, melybeu személyem már áilaudó ;
bevételi tételt képez. De ba nem hiszek
is az úgynevezett kritikus napokban —
ámbár nem volua csoda, ba az ember erre
is vetemednék — mégis be kell ismernem,
hogy itt felette sok kritikus dolog történik,
sőt eu gros miudeu kritikán aluli, ba csak
nem bir valaki az északnémetek irigyleudö
naivságával. melylyel azok mindent — meg
a „Stadtverordueten-Collegiumot" s a kü
lönös gonddal kultivált szamarakat is „reizendnek" találják, sőt még a kávéra is
rámondják: „acb das scbmeckt sebön".
Igazán kUiönönö8 egy nép ez a német a
többi különlegességek közt s inig egyrészt
oly naivak s oly gyermekdeden tudunk
örülni, mit mi nyersebb keleti fogalmaink
kai nem ritkáu már borultságnak is tar
tuuk, másrészt meg, ba politikáról s más
nemzetékröl van szó, rögtöu létrára mász
nak s kibivó erőszakkal s gőgös tudóié
kossággal lépnek föl, miutba mindegyikük
legalább Bismark helyettesítésére volua
hivatva, fejőkbe szállnak hőstetteik s azon
tudatban, miként köztük legalább egy
okos ember van, ki a világot orránál ve
zeti, már ők is okosak s hasonlóra jogositvák, pedig tudtommal az észbeli átörök
lés eddig csak az egyenes leszármazásnál
fogadtatott el, mely elmélet alul azonban
már a mai országgyűlési „Herbertjeiuk"
megint eklataus kivételt képeznek.
De ba igy folytatom, aligha fogom
tett Ígéretemet beváltani s legalább csak
közelítőleg is bű képét nyújthatni anuak,
mint él és malat a közönség Karlsbadban.
Kezdem azért reggel, vagy jobban **ste,
mert hisz mielőtt felkelünk, előbb le kell

feküdnünk. Este féllizkor tehát orvosi ren
delésre hűségesen visszavonulunk kaszár
nyánkba — mert itt miudeu ház kaszárnya
jelleggel bir — egyik czellájába s elgon
dolkodva, mennyire jobb, vagy bizonyára
olcsóbb volna otthon lenni családuuk kürébeu, készülünk a nap semmittevésben el
töltött fáradalmait ki nyűgöd ni, mi azouhau
nem oly könnyű, mint biszszük ; mert alig
aludtunk el, már is ijedten ébredünk föl,
miután jobb szomszédunk, egy bajor sörfözö és májtúltengé8beu szenvedő hitvestársa versenyt, hortyog, mint valami gyors
vonat kisiklott zakatoló gépe s hogy a
csalódás teljes legycu, bal szomszédunk,
egy orosz nihilista keservesen nyög és jaj
gat hozzá, miután epekö-gyüjteméuyéueU
egy tekintélyes példánya megmozdult s a
máj rejtélyes, szűk utaiu keresztül keresi
a napfényt, fölöttünk pedig két cseh kép
viselő csak most jött haza s azzal a nyu
godtsággal, mely a mi borvát tcsvéreiukuek
is sajátja s körülbelül két lánczra kötött
komondor marakodásához hasonló, tárgyal
ják a legközelebbi jövő politikai helyzetet,
vis á-vis meg egy olasz irredentista Erná
mból tremolazza a Haramiák indulóját a
fölötti örümébeu, hogy az olasz befolyás
uemcsak Trieszt- és Trentóbau, hanem
Csehországban is — mert a jámbor ma
karónit vacsoráit — feltűnően terjed. Végre
miután a bajor sörös is megunta a dolgot
s májas telét meglökte s ez a másik ol
dalra fordult, a nihilista — ki ba mindeut tagad is, de a májgörcsök létét fel
tétlenül elismeri — elcsendesült, mert
mozgó köve meg-megakadt, mint a czár
utazása Németországba, a csehek kibékül
tek s az olasz már csak álmában dudolgátja Trobadourból a misercrét, mi is újra
elalszunk s csendesen álinoduuk tengeri
betegségről, szerb rablókról s egy régi
szeretőnk üldözéséről, mig csak reggel 5
órakor egy ágyulövés fel uern ébreszt, mi

azonbau uern egyéb, mint hogy a szobaleáuy
a tisztított czipöket rakta ajtónk elé, ezzel
a felkelés idejét gyengéden jelezve. Meny
nyivel poétikusabb ez Scbweiczbau, pl. a
Kigin, a hol egy szabad polgár-csordás a
jerikói ostromtól fenmaradt alpesi kürttel
fújja be a kulcslyukukon a uupkelés ide
jét, noha az miudeu hónapban csak egy
szer látható. De u hány ház, aunyi a szo
kás s végre az említett gyengéd figyel
meztetéssel itt is csak elérik a ezélt, mert
a félhat már a kutaknál talál, azoknál a
mystikus hatású gyógyforrásoknál, melyek
állítólag uiár oly sok embernek visszaad
ták egészségét, még többnek táplálták re
ményeit, de a legtöbbnek megtöltötték
zsebjeit. Ez időben még esak néhány száz
szörpölgeti a meleg nektárt s mindezek
komolyan is veendők, mert ezek az igazi
betegek, a ezukor . vese- és májbajosok,
szinök sárga, teketc és zöldes, sokat isz
nak és korán keluek, mert nyavalyájuk
úgy sem engedi őket aludni. Hat óra után
jöuuek a gyomor- és bélburutosok s ez
már tekintélyesebb szám, mert mi miudeu
nem történik a világon, a mivel az ember
gyomrát elrouthatja, mily külöubüzü dol
gokat kell manap clnyeluüuk s már uii
nem fekszik gyomrunkban — Tisza Kál
mautói egész a feleségig auyóstul s ez
utóbbi tán leggyakrabban, sőt nekem egész
Karlsbad. Hétkor aztán felvonul á gros,
az egészségesek és képzelt betegek egész
serege, kik természetesen kevésbbé vízzel,
mint iukább pilseui sörrel és vörös borral
élnek s kiknél a nyakukba akasztott bögre
többnyire csak ürügy sok-sok olyan do
logra, a miknek éppen következményeitől
leszuek igazán — betegek. S ezzel most
a társaság teljes, bullámzanak, toiouguak
föl -alá ntczáról utezára, kútról kúthoz, mint
Gyüdön valami Maria-napon, köszönnek
jobbra-balra, bősztigeinek szünet uélküi
annyi nyelven, mihez a bábeli torony kö

rüliek valóságos volapüket képeztek s oly
fontossággal, mintha még anuyi érdekeset
tudnának, pedig esak tizedszer mesélik el
egymásnak bajukat, hogy aludtak, hol sé
táltak, hol és mit ettek, milyen s mennyi
vizet iszuak, mi újság otthon, meddig ma
radnak még, Isten önnel, szerencsés utat
s több c féle szellemes dolgokat 8 közben
veszik a drága rózsákat, vízi liliomokat
garmada számra s anuyira felbokrétázzák
velők nemcsak a liatai uöket, hanem a
hatvan éves matrónákat is, hogy a szétáradó Marechal Nil illattól a gyengébb
idegzetlieket az ájulás keringeti és sokau
már Zacberl-port is hinteuek maguk körül,
mi külüuheu egészeu fölösleges, mert idő
ről időre tisztítja a levegőt a leszálló gürü
barna szeutiist, nti azonban sziuten nem
tartozik a legkellemesebb élvezetek köze.
Változást e kétes szórakozásbau esak az
idéz elő, ba biv a kötelesség egy újabb
pohár forró viz elköltésére s e czélból be
kell áilaui a „Gáusemarschba". Mi az a
„Giiüsemarsch“ ? Hát ez magyarul is esak
Gansemarsck s körülírással annyit tesz:
egymás után menni, miut a Indák, szabad
fordításban pedig annyit, hogy „a bolond
ját járui" s e szabály alul uincs kivétel,
gazdag vagy szegény, herczeg vagy csiz
madia, a ki uern áll be utolsónak sorba,
az uern kaji vizet. Érdekes latváuy is ez
arra nézve, ki uincs rá elkárhozva s a kit
érdekel, csak itt láthatja a Kurgastokat
hamisítatlan valóságukban, mert ilyenkor
nem beszélnek, a helyzetek megfelclőleg
komolyak, magába zártak, mintha húsvéti
gyóuasra készülnének s ba úgy egy fél
óráig eldcfiliroztatuuk magunk előtt vagy
2—3 ezeret, a keserű és savauyu arezok
különböző uuauczaiból egész jireczizitással
megállapíthatjuk nemcsak a diaknósiat, hol
szorítja őket a kape/a, hanem azt is, mely
ország fiai. Igv pl. a magyarok legküuy
ii) ebben felismerhetők, mert ezek vágnák

széke részéről a jivő 1889/90. évi tanévre j hez tartoznak : az Árpád-, Atilla-, Bálics-, csakis ily gyermekek lesznek a tanintézetbe
szóló beiratásokri nézve a következők ho i Bátori-, György , Kaszárnya-, Kis-Gyüd-, véglegesen fölvehetők.
Kelt Pécsett, 1889. évi julius hó 20-án
Szig.-Király-, Kis-Kereszt-, Kis-Rókus-,
zatnak köztudomi^ra u. m .:
> Klimó-, Kórház-, Makár-, Mezőszél-, Mik tartott iskolaszéki ülésből.
I.
lós-, Nyíl-, Petrezselyem-, Radnics-, RókusA i d i n g e r J á n o s s . k.
1. A városi népiskoláknál a tanköteles alja-, Rét-, Szig.-Országut, Sáncz-, Tábor-,
kir. tanácsos polgármester, mint a köze.
növendékek beiratása f. é. szeptember hó Tábornok-, Vitéz-, Vilmos-, Xaver-utczák.
iskolaszák elnöke.
1., 2. és 3. napjain mindenkor d. e. 8 órától A ráczvároson lakók a német -Uröghi községi
12-ig és d. u. 2 órától 5 óráig történik.
tanodába tartoznak járni.
Különfélék.
Az ünnepélyes Isten-tisztelet (veni6. Azon ifjak, kik a budai külvárosi
sancte) szept. hó 5-én reggeli 8 órakor tar- tanodák bármelyikénél a 4. osztályt sikere
— Szent István napja. Kedden ünne
tatik, az előadások pedig ugyanazon hő 6-ik sen elvégezték és még tanköteles korban peljük az első koronás király név-emlékét.
napján kezdetnek meg.
vannak, vagyis 12. életévüket be nem töl Nemzeti Uunep, lobogó zászlókkal és ájta
Később jelentkezők ellen a törvény tötték és közép iskolába nem mennek, tar
tos zsolozsmákkal! Széles e hazában, s
szigora alkatmaztatik.
toznak magukat az ágoston-téri népiskolá ahol csak magyar van e világon, ünnep
Itt köztudomás végett megjegyeztetik, nál az V. osztályba beíratni.
Szent István királynak, az első magyar
hogy a belvárosi elemi leányiskola első és
A hasonló körülmények között levő királynak a napja. „Dicsőséges szent jobb
második osztálya f. é. szept. hó elsejével szigeti kül- és belvárosi ifjak pedig a bel kéz!“ Ez a zsolozsma hangzik az egyhá
szintén megnyittat'k, s a beiratások a fen városi tanodánál levő V. osztályba kötelesek zakban, melyeknek szeutje lett a nagy
tebb említett napokon a város tulajdonát ké beiratkozni. Azon leánynövendékek, kik a király. „Dicsőséges szent jobb kéz“ ! énekli
pező s a Széchenyi-téren 14. sz. alatt fekvő IV. osztályt jó sikerrel elvégezték, de még a nemzet, melynek legdicsöbb neve, leg(Oertzen-féle) ház első emeletén levő iskola tanköteles korban vannak, a szigeti-külvá- féuyesebb alakja volt és lesz Szent-Istváu
helyiségben eszközlendők.
I rosi kerületben az ottani V. leányosztályba, király. Az idők vihara keresztül csapott
2. Az összes népiskolák első osztályába esetleg úgy, mint a többi kerületbeli IV-ik ezer évben ezerszer a nemzet fölött. Járt
csak azon fiú- vagy leány-gyermekek vétet osztályt végzett leánynövendékek, a polgári itt dúló vész, ránk nehezült az Isten csa
nek föl, kik a beiratáskor életük 6-ik évét leányiskolába tartoznak beiratkozni.
pása nem egyszer. Pusztított bennünket
már betöltötték.
7. A városi zenetanodánál a beiratások pogáBy és keresztéuy, áskálódott ellenünk
3. Az ismétlő-iskola kötelesek, vagyis ugyancsak a fentebb kitett napokon lesz saját vérünk, de se idegen hordák, se az
azon növendékek, kik sem az iparos-tanon- nek eszközlendők, mégis megjegyeztetvén, árulók uem tudták aláásui azt a hatalmas
czok iskolájába, sem pedig a közép isko hogy ebbe nemcsak az elemi iskolai növen épületet, melyet iázent-István királyunk épí
lába, illetőleg polgári leányiskolába nem | dékek, hanem a középiskolai tanulók is föl tett. Magyarország áll és él! Virul és fej
járnak, f. é. szept. hó 8. és 9. napjain dél vétetnek.
lődik ! Az ezredév végéu, uj ezernek kez
előtti 8 órától 12-ig tartoznak a szigeti kül
detén örömtől dobban a nemzet szive,
H.
városi, illetőleg a felső-vámház-utczai népA polgári leánytanodánál a beiratások mert uj élet, uj vér pezseg a nemzet ereiiskoláknál beiratkozni.
beu s a harezok pusztításai helyett a béke
Az ismétlő iskolások részére az elő- szintén f. é. szeptember hó 1., 2. és 3. nap alkotásait látjuk lépten-nyomon. Ez, első
adások a beiratást követő vasárnap kezdet- J jain reggeli 9 órától 12 ig és délután 3 órá szent királyuuk müve. ü volt a legjobb, a
tól 5-ig a polgári leányiskola épületében
nek meg.
legbölcsebb, legnemesebb uralkodó. Eles
4. Azon tankötelesek, kik a törvény ál- j fognak teljesittetni.
Az ünnepélyes isteni tisztelet szeptem szemei látták a jöveudőt s ő a magyar
tál előszabott ebbeli kötelezettségüknek nem
uemzet nagy épületét a kereszténységre
a városi, hanem más magán, vagy feleke- j ber hó 5-én d. e. 8 órakor tartatik, s a ren alapította, mert tudta, hogy az európai
zeti elemi tanintézetekben tesznek eleget, j des előadások a reá következő nap kezdet nemzetek között elvész a magyar, ha meg
azt a hatóság esetleges fölhívására igazolni j nek meg.
Ezen tanodába azon leánynövendékek marad, Ázsiából hozott öspogány vallásá
tartoznak.
ban. És igaza volt? Ö a múltból is tanult
5. Minden tanuló csak azon kerületbeli | vétetnek föl, kik az elemi IV. osztályt jó s látta, hogy a szeut kereszt vallása mikép
tanodánál iratkozhatik rendszerint be, mely- j sikerrel elvégezték.
döutötto
meg a világbiró római császársá
Ezen intézetre vonatkozó bővebb fölben lakása van s ettől való eltérésnek rend
got és hogy mint emelkedtek helyébe ma
kívüli körülmény esetén csak is az illető világositások az 1888/9-iki tanév végével gasra a keresztéuy birodalmak. Es igy
szülő indokolt kérelmére az iskolaszék ad kiadott értesítőben foglalvak.
támadt Pannónia bérczei között a négy
III.
hat csak engedélyt. Az iskola-kerületek a l
folyam virágzó hatarán a keresztény Ma
A beiratási dijak a következők: A bel gyarország. így alakult meg az európai
következőképen állapíttattak meg u. m. :
a) A belvárosi tanoda kerületébe tar városi elemi fiú- és leányiskolánál különb áramlatok között a magyar uemzet test,
ség
nélkül
5 forint. A külvárosi elemi fiu- örök időkre szóló vallási alapokra fektetve.
toznak Anna , Apácza, Boltív-, Ozitrom-,
Czindery-, Deák-, Ferencziek-, Gábor-, és leányiskolánál különbség nélkül 3 frt. A nemzet hálával adózik a nagy király
A zenetanodánál havonkint 1 frt tandíj emlékének. Az egyház méltán tette UuGyár-, Haltér-, Hunyady-, Iskola . Irgal
inas-, Indóház-, János-, József-, Kaposvári-, 1 fizetendő.
ueppé Szent-Istváu király uapjat és az or
Vidékiek ezen dijak kétszeresét fizetik. szág örömmel tartja meg a nemzeti ünnep
Krptalan-, Kazinczy-, Kert-, Kígyó-, Ki- !
A
polgári
leányiskolánál:
az
I-ső
osz
rály-, Kisfaludy-, Kistér-, Lyceurn-, Mária-, J
napot minden esztendőben. Most is ünnepelni
Majláth-tér, Majláth-, Megye , Mór-, Nagy- I tályú növendékek 1 frt 50 art, a II. osztá készülünk. A budavári Szeut-Zsigmond ká
Flórián-, Nepomuk-, bel- és siklósi országút, | lyúak 2 frtot, a III. és IV. osztálynak pedig polnából előkerül Szeut Istváuuak áldást
Papnövelde-, (a papnövelde épület sarká 3 frtot tartoznak fizetni havonkint.
hozó jobb keze, az ország főméi lóságai
Azon szülők és gyámok, kik gyerme ünnepi téuynyel, egyházi pompával hordják
tól a KisHórián-utcza kezdetéig) Perczel-,
Péter- Plébánia-, Kadonay-, Seytovszky-tér, | keik vagy gyámoltjaik után járó tandijakra körül a szent jobbot, melyet az idő meg
Szepesy-, Siklósi-, Széehenyi-tér, Vörös- | vagyontalanság miatt fizetni nem képesek, kímélt a nemzetnek örök biztatóul és örökös
marthy- és Zrinyi-utczák, illetőleg terek.
. ezen körülményt külön szegénységi bizonyít áldás gyanánt. Amíg a szeut király kezét
b) Az ágoston-téri és vámház-utczai j vány nyal nem tartoznak a beiratáskor iga
megtudja őrizni a magyar, addig áldás
néptanodák kerületébe tartoznak : az Agos- j zolni, miután vagyoni viszonyaik, esetleg a lesz e nemzeten. Az áldó kéznek a hatása
tón tér, Agoston-utcza, Ágota-, Antal-, Alsó- ' fölmentés indokolására szolgáló egyéb körül a nemzeti fejlődésben meglátszik s az ez
és Fölső-Balokány-, Alsó- és Fölső-Havi- mények, a hatóság részéről annak idején redév vége ueküuk hajnal, uj, rózsaszín
boldogasszony-, Alsó- és Fölső-Malom utcza, ! hivatalból fognak megvizsgáltatni.
ben pirkadó hajnal, melynek egéről azt
A polgári leányiskolánál pedig csak olvashatjuk le: „Magyarország van és lesz
Alsó- és Fülső-Puturla-, Barátur-környék, I
Bathyányi-, Erzsébet-, Farkas-István-, Fe- i azon vagyontalan szülők gyermekei tarthat örökre !u Lobogjon a nemzeti zászló, han
hérváry-, Fölső-vámház-, Ferencz-, Budai nak igényt a tandíj-mentességre, kik jeles gozzék fel a zsolozsma az égig! Egy uem
Fő-utcza, Gáspár-környék, Griindler-, Ha előmenetelük által magukat ezen kedvez zet ünnepén meghallgatja a magyarok Is
lász-, Harangöntő-, Ilatház-, Hegyalja-, Ist ményre érdemesítik, melynek elnyerése tene imánkat, mikor azt mondjuk a költővel:
ván-, Kálvária-, Károly-, Katalin-, Kis-Fló- végett az iskolaszékhez tartoznak folya
,Isten áildd meg a magyart, jó kedvvel
rián-, Kis-utcza, Könyök-, Láncz-, Lég- modni.
bőséggel! . .
IV.
szeszgyár-, Major-, Mandula-, Márton-,
— Lajos-napja. Kossuth Lajos nagy
Mindenszentek, Orsolya-, Pajta-. Pálya-,
A szülők, gyámok figyelmeztetnek, hazáuktiauak uévnapját Pécs hazafias pol
Papnövelde-köz, Papnövelde-utcza (a Kis- hogy az 1887. évi 22. törvényezikk 3. §-a gárai is meg fogják ünnepelni. Városunk
Flórián-utcza sarkától keletnek) Puker-, szerint, — a mindennapi, ismétlő-és iparis bau eddig, tudtuukkal csak a kér. polgári
Sörház-, Szikla-, Szőlőköz, Szőlő utcza, kolába járó gyermekeik, gyámoltjaik beira társalgókor szokta megünnepelni; az idén
Tettye-tér, Tettye-utcza, Ó-Temető-, Vám- tása alkalmával a pécsiek az illető kerületi azonban sokkal nagyobb szabású lesz az
ház-, Vásártér, Zidina-, Zöldfa-, Zsolnay- orvos, a vidékiek pedig körorvosuk bizo ünnepély, amennyibeu uem egylet, hanem
utczák, illetőleg terek. A bányatelep és nyítványával beigazolni kötelesek, hogy Pécs összes polgársága ünnepeli meg a
vidéke a Felső-Vámház-utczai tanoda kerü azok eredményesen védhimlővel beoltva kedves és nagy nevet. A részletes program
letéhez tartoznak.
illetőleg ismét oltva lettek, avagy beoltási még nincs megállapítva; ma még csak
c) A szigeti külvárosi tanoda kerületé- kötelezettség alól fölmentve vannak-e ? mert aunyit irhatuuk, hogy f. hó 25-én, azaz
legsavauyubb arczot, mégis az elszántság
bizonyos kifejezésével, a miből az is kö
vetkeztethető, hogy nekik esik legnehe
zebbre a — vizivás.jA „Gausemarsch" él
vezete kérlelhetetlen szigorral van végre
hajtva minden kútnal, kivéve a Sprndelt,
a hol szép szelíden oda furakodnak s vár
ják, mikor méltóztatik a kis leánynak po
harukat megtölteni, mi ha megtörtént,
letörlik magukról a forró vizet, mit a ha
talmas szökőkút rájuk íecscsent s aztán
belépnek az impozáns vascsarnokba s a
többi ezerrel önként járnak Günsemarschot,
mint valami szárazmalomban, jobbról balra
s jaj annak, ki ellenkező irányba indulna,
mert az csak kék foltokkal szabadulna ki.
így megy ez egész nyolczig stereotyp egy
formaságban, mig mindenki a maga porczióját meg uem itta 8 hogy a kínszenve
dés teljes legyen s az emberek, kik a
zenét eddig élvezetnek tartották, e téves
hitükből kigyógyuljanak, két zenekar is —
a Mühlbrunn-Arkádokbau és Sprndel-Colo
nádban — oly keserves nótákat bűz hozzá,
hogy minden jó lélek dicséri az urat s
nemcsak elkövetett, hanem a még elköve
tendő bűneink és váltóink is eszünkbe jut
nak. Mondják, hogy van olyan is, kinek e
30 darab feketébe öltözött, czilinderes s
az egy krajezárért vesztegetett „Prager
Abendblattu ot olvasó vagy szundikáló eseti
nek muzsikája is tetszik; de én magamban
mindig bocsánatot kérek minden kintor
nástól, kit életemben már összeszidtam.
Nyolczkor — miután mindenki megrohanta
a postát — hamarjában még vett néhány
rózsát és elegendő süteményt, kezdődik a
népvándorlás a közeli és távolabbi kávéházakba az első etetésre s miutáu egy egy
helyiségben alig 5—6 száz ember telepe
dik le, s Gausemarsch hiányában mindenki
természetesen elsőségre formál jogot, egy
ideig — egyéb éktelen zaj mellet — nem
is hallani mást, mint báróin tuczat váloga-
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tolt női nevet: Nina, Lina, Sophi, Juli,
Mari, Berta, Elza satb. A mire ezek azouban,
mert füleiket csak luxusból viselik, nem
hallgatunk, miutáu ilyenkor kizárólag sze
meikre támaszkoduak, azaz bámulatos
ügyességgel első sorbau azokat keresik ki,
kiktől legtöbb borravalót kapuak vagy rernéluek s csak azutáu következnek a 6 és
5 krajezarosak. Oh ez a borravaló fölsé
ges egy találmány s itt kivétel nélkül
minden e kőiül forog s uem — mint Demokritus mondja — a körül, mit a Medicsi Vénus balkezével takar le. A reggeli,
mi állítólag mindenkinek legjobbau iziik,
rendeseu két keményre főtt lágy galamb
tojásból, egy csésze úgynevezett theából,
melyet hallomás szerint a hegyoldalakban
kaszálnak, vagy kávéból áll s ez oly finom
qualitásu, hogy feleségünk ellen, ha ilyent
tálalna, rögtön válópert indítanánk. Ez él
vezetek utáu újságot olvasunk, ha ilyeut
magunkkal hoztunk, vagy annak árát a
felszolgáló leáuy feneketlen zsebébe csúsz
tatjuk, avagy, a mi ennél okosabb is, sé
tára indulunk a kitűnő utakkal ellátott
fenyöerdökbe, melyek felséges ái nyékük
és illatukkal — mit csodálatra ingyen él
vezhetünk — hamar elfelejtetik velüuk á
nagyszerű reggelit 8 a honnan csak a déli
harangszó, vagy egy másik kedves köte
lesség homályos elöérzete hoz haza. A kik
pedig a hegyekben való mászkálásnál az
egyenes sétáuyon vagy a városban való
csúszkálást tartják kellemesebbnek, azok
szórakoznak a dúsgazdag kirakatok századszori megbámulásával, fürdőzéssel, uii
a három fürdő építése óta elmaradhatlau
kelléke a kúrának, regény olvasással vagy
levélírással, a miben valósággal túlprodukczió vau, mert egy saisonbau elszállítanak
ilyent egy pár milliót s igy elképzelhető a
postatisztek szokásos gorombáskodásainak
hatványozott volta Ezekeu kivül még igen
szellemes szórakozás a mériegeltetés is,

mely czélra az utczákon és sétányon vagy
20 különböző mérleg van felállítva s a ki
nél legalább egy kiló apadást konstatál
tak, az egész napra boldog. Beavatottak
állítása szerint ilyen mérleg nagyobb jöve
delmet hajt, mint a mennyi nálunk egy
törvényszéki bíró évi fizetése, tehát uem
nehez kitalálni, menuyi lúd- és marhahús
lesz itt uapouta megmázsálva.
Most következik az ebéd, a nap fá
radalmai között a legkeservesebb perczek,
mert a mit itt étclszámbau tállauak, annak
leírására uem vállaikozhatom anélkül, hogy
a verejték ki ne verjen rajtam, s hogy
mégis hasonlatot haszuáljak, körülbelül
olyan, mint a korpával kevert szecska
vajjal berántva és só nélkül. Legrosszabbul
járnak az ujonezok, kik még reménykedve
válogatnak s csak hetek múlva jönnek rá,
hogy az étlapon a nevek különböznek
ugyan, de azért az ételek ize egyformán
íztelen s hogy az a bizonyos barna már
tás, mivel vagy tízféle húsételt leöntenek,
tulajdouképen már téleu készült hektoliter
számra. A beavatottak sorsa valamivel
türhetöbb, mert azok esznek 4 hét alatt
felváltva 10 rumpsteaket, 10 beefsteaket
és 10 rostbeefet rizskásával s azzal vége.
A délutáu még nagyobb élvezetek
közt múlik, mert négyig alszuuk, aztán vé
gig Ulüuk egy vagy két hangversenyt ke
resztényi türelemmel, mert ez elül mene
külni hiába való törekvés, miután zene
mindenütt vau s készséggel elismerem,
hogy a délutáni kouczertek sokkal jobbak
is a reggelieknél s a ki el nem alszik, azokon bő alkalmat talál a közönségben gyö
nyörködni, melyben mindig talál újabb meg
újabb érdekes jelenségeket, mert hisz a
hány boldog elutazik, auuyi szerencsétlen
érkezik s az ember igazán sohasem tudja,
mikor szebb s válogatottabb ez a sokaság
s noha a sok herczeg, gróf, uiárquis, mi
uiszter, nagykövet, püspök, baukár s a

Lajos-napján nagy társas vacsora rendeztetik Kossuth Lajos tiszteletére. A kik a
társas vacsorán részt óhajtauak venni,
azok elöjegyeztethetik magukat Papp Jó
zsef, Graumann János városi bizottsági
tagoknál lévő aláírási iveken; vagy bár
melyik helyi lap szerkesztőségében. Egy
teríték 1 frt 50 kr. Nagyon örvendetes
lenne, ha Pécs polgárai mentői nagyobb
számmal vennének részt a hazafias es
télyen.
— A „Pécsi dalárda" Szegeden.
Dalárdánk szerdán délelőtt 11 órakor, az
Eszékre menő vonattal iudult el Szegedre,
az országos dalversenyre. A pályaháznál
gyülekeztek össze a diadaljelvényekkel
rogyásig megrakott egyleti zászló alá s
Jilly Alajos egyleti alelnök vezetése alatt
indultak utuak, melyről — habár uem ver
senyeznek — ismét csak a jó hírnévnek
újabb tanúbizonyságával fognak visszatérni.
A dalárda tagjai közül 24 eu mentek el
Szegedre, kik a rendes egyleti jelvényen
(lyra nemzeti száll aggal) kívül kék sarga
szalagot s kalapjukou fehér strucztollat vi
selnek ismertetöjelül. Pécsről és a vidékről
többen csatlakoztak hozzájuk. Aidinger
János polgármester, az egylet elnöke —
hivatalos elfoglaltsága miatt, az utolsó
órakbau, lemondott a kirándulásról. A da
lárda csütörtökön délután 2 órakor ért
Szegedre, a hova a többi dalegyesületekkel, melyek Budapesten át — a központi
választmánynyal egy tömegbeu rneutek,
egyszerre érekezik meg s részt vesz az
ünnepélyes fogadtatásban. A dalárdával
együtt utazott lapunk egyik baratja is, ki
a mi dalárdánkról — az esetleg reáuk
érdekes dolgokról — nyomban értesíteni
fogja lapuukat.
— Hymen. Taizs József uyomdatulajdouos, a ml szeretve tisztelt nyomdászunk,
ma délután 5 órakor tartja Baarban
boldog egybekelését Özv. Szalczer Jánosnó szép, kedves és müveit leáuyával:
J ó z s a kisasszony nyal. Az esketést a sze
retetreméltó szép meunyasszouy testvér
bátyja, Szalczer Sándor baari plébános
fogja végezni. — Dr. N e me s Vilmos pécsi
ügyvéd eljegyezte dr. Fischer Mór orvos
és földbirtokos leányát, I r m a kisasszonyt,
Rurnáu
— Pécsi polgári vadász társaság. Pécs
sport-kedvelő polgárai társaságot alakítot
tak, melynek ezélja a s/.abad időt egész
ségi és szórakozási szempontból társas
szellemű és reudszeres vadászattal tölteni
s e mellett a vadállományt gyarapítani.
Kétségkívül szép és mulatságos szórakozás
a vadaszat s egészséges is; uagyou jól is
esik az olyan emberekuek egy héten egy
szer, vasárnap szabad idejüket küuu a
szabadban, a jó levegőn testedző mozgással
tölteui, kik az egész hetet a munka mellett
görnyedve töltötték; rendszerint azoubau
azt szokták moudani, hogy a vadászat
draga mulatság. Csakugyau drága, ott a
hol drága; de a „Pécsi polgári vadász
társaság11 egyik tőéi véül tűzte ki a lehető
legszerényebb igeuyü s legmérsékeltebb
költekezéssel járó vadászatot. Ha valaki
takarékos, a vadaszat nem kerül sokba;
de ha valaki pazarló, babszemmel is el
pocsékolhat ezreket. Polgáraiuk a vasár
napot leginkább a füstös kávéházbau, vagy
vendéglőben kartya mellett szoktak tölteui;
ez minden bizouyuyal költségesebb szóra
kozás a vadászatnál s a mellett az egész
ség javára sem szolgál, sőt moudhatuáuk
karára vau. A pécsi polgári vadász-társa
ság a múlt héten alakult meg. A vadász
területet Egerágh, Kis-Kozár, Misleny, Sórós, Lót kiírd és Személy község határai
képezik. A magáujellegü vadász-társaság
vezetősége választás utján következőleg
alakíttatott meg. Elnök: Keuedi Imre;
jegyző : Várady Fereucz; pénztárnok: Hillebraud Fereucz; elleuör: Reisch Jáuos;

fő-vadász : Hegyiró László ; al-vadász .Zelms Gyula. A társaság tagja minden
tisztességes pécsi polgár lehet, kit a társaság — két tagjának ajánltára — titkos
szavazás utján beválaszt. Beiratási-dij 3
frt. Tagdíj egy évre 25 frt. A vadászatok
a társaság szabályai szerint tartatnak meg.
— Augusztus 15-ike. Niemrod fiai oly
várva-várják e napnak pirkadó hajnalát,
mint a kis gyermekek bőved-estéjét, a
„Kriszt kindli" eljövetelét. Lázas örömmel
számitgatják a napokat s az utolsó napon
azt mondják, hogy „még csak egyet aluszunk" 8 másnap már künn a szabad tér
mészetben, hol oly üde a lég, hol minden
bokor, miudeu fűszál az életerő derűs mo
solyával fogad; nemes kedvteléssel kere
sik, nyomozzák s lövik a vadat. Nálunk
Magyarországon augusztus hó 15-én s z a 
b a d u l föl a v a d á s z a t . E naptól
kezdve minden mezei vad vadászható.
Fürjre és fogolyra szoktak már augusztus
hó elsejétől is putogatni; de az igazi va
daszat csak augusztus hó 15 én kezdődik,
amikor már n y u 1r a is szabad löui. A
vadász-társaságok e napon nyitják meg
ünnepélyesen a vadász idényt. A termé
szet uétna csendjét fegyverek dörgése rázza
föl. Dirr! Durr ! ! S a süldő tapsi-füles a
kukoriczában két lábra áll és hallgatózik.
Előtte még ismeretlen ez a hang. Egyszercsak megjelen mögötte az éles tekintetű
vizsla 8 utána a vadász. Megzörren a szár
s a bokorbul kiugrik az iczi-piczi nyúl."
Egy kapas és a fegyver eldördül o a préda
friss piros véróbeu ott hever a uaphevétöl
lankadó gyepágyou. Ebből készül aztán
az a finom ízletes pecsenye, amely után
a — „püspök is meguyalja a száját." A
mi vadászaiuk is megünnepelték augusztus
15 ikét. A pécsi polgári vadász-társaság
Egerághou vadászott. A vadászat ered
ménye: 7 süldő, 10 fogoly és 15 fürj.
— A legjobb útmutató. Feiler Mihály
hirlapiró-kollegáuk, a „Pécs" szerkesztője
egy igen jó kis könyvecskét állított össze,
Kallia József vasúti hivatalnok segélyével,
mely a zóna-dijszabást tartalmazza a pécsi
és barauyamegyei összes vasúti állomások
ról a magy. kir. államvasut összes vona
laira. A füzet köuuyü áttekintést nyújt s
mindenre tiszta fölvilágositassal szolgál s
miut ilyeu, nagy gyakorlati hasznossággal
bir. Tartalmazza a zóna-rendszer megisme
résére szükséges tudnivalókat a személy
és podgyász, úgy élő állat szallitasara vo
uatkozólag, a katona-díjszabást, a zónajegyárakat könnyen áttekinthető tábláza
tokban, a közvetlen menetjegy árakat, a
menetrendeket. Nemcsak a barauyamegyeiek, hanem a dombóváriak, szegzáidiak,
kaposváriak és eszékiek is sikeresen hasz
nálhatják e könyvecskét. Ára 30 kr. Kap
ható valamennyi pécsi könyvkereskedésben.
— A podgyászvitel a zónás vasutakon
Az államvasutak igazgatóság a podgyászt
illetőleg fölmerült kételyek eloszlatása vé
gett — egy újabban kiadott hirdetményé
ben — figyelmezteti az utazó közönséget,
hogy kisebb podgyászdarabok, a mennyi beu azok az erre reudelkezésre álló podgyásztartókban elférnek, úgy mint eddig,
ezentúl is akadály nélkül vihetők a vasúti
kocsiba; megjegyeztetik továbbá, hogy az
a több oldalról nyilvánított uézet, mintha
a voualszakaszu díjszabás szeriut podgyászra nézve beszedeudö illetékek magasabbak
lennének, mint az előbb fennállottak, téve
désen alapul, mivel az egész 50 kiig ter
jedő podgyászdarabért fizetendő illeték
leguagyobb távolságra daraboukiut csak
1 Írtban van megállapítva és pedig még
akkor is, ha a podgyász Budapesteu át
szállitaudé, a mi az ezelőtt fennállott 25
klguyi szabadsulynal csak némileg nehe
zebb és valamivel nagyobb távolságra föla
dott podgyászdaraboknál sokkal kevesebb,
mint ezelőtt, még a szabadsúly figyelembe

milliomosok sáska számra csak úgy
hemzsegnek, még sem uralkodik tán
sehol a világon oly demokratikus szellem,
miut itt, hol egyik sem törődik a másikkal,
a borkökaparó éppen úgy kiöltözik fehér
barchet-nadrágba bokáig feltürve, sárga
czipöbe, vörös pántlikás kalapba és Podmauiczky-koczkás nyári felöltőbe miut
akár báró Oppenheim vagy Bleisckröder,
s a lengyel zsidók egy kiválóbb példáuya
esetleg több figyelemben részesül, mint
Montpeusier herczeg őfensége, vagy oly
hidegvérüeu lépjenek egymás tyúkszemére,
mint a hogy otthon rnéjr a falusi jegyző
vei szemben sem lehetne megcselekedui.
Hat a ki még a szép nemmel is szokott
foglalkozni, mely itt egyúttal az erősebb
nemet is képviseli, nem ugyan tisztán szép
séggel, a mi csak ritkább esetekben for
dul elő — hanem a szó valódi értelmében,
mert anuyi fölül, alul s középen egyformán
merészen kidomborodott hölgyet uem igen
találui egy csomóbau még másutt is s a
ki a huszonötön túl vau, az egy métermázsáuál
alig nyom kevesebbet s a toillettéjük test
vérek közt is legalább megér 120 centimé
tért. S ezek mind könnyebbek akarnak
leuni — pedig vau köztük súlyuktól elte
kintve elég köuuyü — s csak azért isszák
aunyi öumegtagadással ezt a tenger sok
vizet, hogy legalább megint maguk meg
győződhessenek, mily szinü czipö áll ne
kik legjobbau. De nemcsa'; nehéz és
könuyü, hanem igazáu szép, igéző uöket
is láthatunk, kiket még a legfautastikusabb
toilettek és kalapok sem képesek eltorzí
tani s egy-egy ily ragyogó, kábító szép
ség látására, hogy nagyot mondjak —
még a Tépi folyó csekély víztartalma is
aetherré változik előttünk s a legepésebb
pesszimista rideg keblében is újra felébred
nek a múlt uapsugaras és harmatcseppes
emlékek. 8 minél szebb az asszouy, annal
uagyobb
a csalódás, rnoudja a bölcs

s azt mar magam is gyakran tapasztaltam,
ha úgy egész elragadtatassal — mert
hisz a véu kecske is szereti a sót —
nyugtattam szemeimet egy szép, fiatal nő
angyali arczáu s a keserű valót elfelejtve,
elmerültem a képzelet kéjtengerébeu —
— mig ez egyszerre csak csehül szólal
meg, mi körülbelül oly hatast gyakorol
rám, mintha a spudelmedenczébe buktam
volua. Nem tehetek róla, de e nyelv hang
jai szép ajkakról szörnyen kijózanítanak,
a minek különben története is van. Egy
szer ugyanis betévedtem a prágai csehszinházba, a hol egy ismeretes drámát adtak.
En az egészből egy árva szót sem értet
tem, az igaz s fejemben csak úgy zúgott
a sok krrr meg krrszk. mintha gőzmalmot
etabliroztak volna benue — de nyugod
tan eltűrtem, mig csak az anya a drámái
hév legmagasabb kifejezéseivel uem iuté
leányát — a hősnőt — hogy ne hallgas
son a csábitó méreg-mézes szavaira, mert
vesztét okozza 8 ez minderre hideg vérrel
egyszerre csak azt feleié: seczkó jednó,
jaszam pritó — mire én akaratain ellenére
hacgosau telkaczagtam, mi szomszédaimat
auuyira kivette a drámai hangulatból, hogy
bizonyára elvernek s kidobnak, ha ma
gam nem sietek kifelé. — Azóta mindig
összeborzadok, ha nőt hallok egyedül beszélui és ez aztán seckó jeduó, ha még
oly szép és fiatal.
A délutáni hangverseny után, akarva,
nem akarva, — ismét sétautra indulunk,
hogy újra találkozzunk azokkal, kiket reg
gel óta már vagy huszouötször láttunk s
aztán befejezzük a napot két újabb hangversenynyel, egy adag theával és fogatrepesztö kétszerslilttel.
S ez igy megy nap nap után, hétről'
hétre, mig csak el nem érkezik az, a mi
Karlsbadban legkellemesebb, az — elutazás.
r.
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vétele mellett is, fizettetett. Úti podgyász
az összes magyar és osztrák vasutak állo
másai közt való forgalomban közvetlenül
föladható, a meuuyiben ezek közt egyál
talán közvetlen személyforgalom van.
— Halálozás. Kunge Ferencz, a „Vadaszkltrtu-bö7 czimzett veudéglö tulajdo
nosa f. hó 10-én hunyt el életének 70-ik
évében. Hült teteme 12-én tétetett örök
nyugalomra. — Öz v . F á b r y Karolyué
született Matits Maria ugyancsak e hó 10 én
szeuderült jobb létre életének 87 ik évé
ben. Temetése 12-én d. u. 5 órakor volt.
— Az eszéki kiállítás programmja.
Aug. 20-áu délelőtt a kiállítás megnyitása
Kimen Héderváry Károly bán, mint védnök
áltál. Aug. 22-én az általáuos zsűri meg
kezdi működését. Aug. 22., 23. és 24-én
gazdasági gépek verseuy működése Aug.
25., 28 és 27 én lókiállitás. Ezen napokra
tűzte ki a cs. és kir. hadügyminisztérium
Eszékre a katonai lóvásárlást is Aug. 26-áu
országos lódijazás. Aug. 27 éu verseny pat
kolás. Szeptember hó 1., 2, és 3-áu tény ész
gazdasági és hizlalt marhák kiállítása.
Szept. 5. eke és szántóverseny. Szept. 8..
9. és 10 éu teoyész és hízott sertések kiálitasa. Juh-és kecskekiallitás. Szept. 10
15-ig barouitikiállitás. Szept. 15-én a zsűri
hataruzataiuak kihirdetése. Szept. 16—22-ig
gyümölcs és züidségkiállitas. Szept. 22 éu
a kiállítás berekesztése.
— Az uj iskolaév itt áll a küszöbön.
Legtöbb szülő, tájékozatlauságábau szór ougó kebellel, aggódva gondol arra: vall
jon, rövid barom hét múltával, gyermeke
sorsat, miként intézhetne a leghev esebben ?
Valljou, egész évi nagy költekezése nem
fog-e kárba veszni? Megmondhatjuk tehát
mi, hogy a szülő ebbeli aggodalmat, a
legczélravezetőbb módon, miként oszlat
hatja el. Vegye meg: „A s z ü l ő k i b é 
k ü l é s e az i s k o l á v á 1“ cziuiü kis füzetkét (irta : llekiuger Istvau föreáliskolai ta
nár) 25 krou Eugel Lajos vagy bármely
aias pécsi köuyvkereskedésbeu. E kis mii
beu, sok évi tepasztalat aiapjau, a leg
szakavatottabb alakbau el vau rnoudva
minden a mi a szülőnek, maga és gyer
meke érdekében a leghelyesebb irányt ki
jelöli, ügy, hogy ha a szülő, abban a kis
műben elmoudott utasításokat, a beiratasok előtt épp ügy, mint az egész iskolaév
folyamau, az ügy fontosságához mért oda
adással követi, se gyermeke jövője, se
arra fordított uagy auyagi áldozata k o c 
káztatva uem leeud.
— Baleset. A vigyázatlausaguak is
mét egy szomorú következményével sza
porodott a balesetek száma. Kácz-Mecskéröl írják neküuk a következő végzetes
knueuetelü balesetet. Folyó hó 10 éu este
Kacz Mecskén Zsitri Adam közalapítványi
erdöör kiment az erdőbe vaddiszuó-lesre
negyed magaval s naplementre el is áll
uk a legjobb helyeket. Kövid várakozás
utau zörej tarnadt a sűrűbe, a uesz mind
inkább közelebbről hallattszot. Zsitri a
mint eszre vette, hogy tőle mintegy 15
lépésre mozog a bokor s valami sötét alak
boutakozik ki belőle; oda irányozta fegy
verét s durr! a fegyver eldördült. A lö
vésre irtózatot keltő fájdalmas emberi haug
razkódtatta meg az erdőt. A hely színére
rohautak s vaddisznó helyeit Berkes Jó
zsef erdöör hevert ott vérébeu. Zsitri azt
hitte, hogy vaddiszuó tör elő, pedig Bér
kés erdöör botorkált a süni beu, a ki el
késve érkezett a lesre. A szerencsétlen
ember hasúba fúródott a lövés; 3 szem
ficzkó a geriucz oszlopánál jött ki belőle.
A lövés után alig telett el 8 perez az ál
dozat kiszenvedett. Az ügyben vizsgálat
tartatott, hogy megállapittassék, vájjon
csakugyan vigyázatlausag és véletlen aldozata-e Berkes, vagy talau száudékos
emberölés büutéuye a lövés általi halál.
Szaudékos emberölésről szó sincs; minden
kétséget kizárólag bebizouyodott, hogy a
puszta véletlen a véres eseméuy szülő oka.
Egy újabb elrettentő példa arra uézve,
hogy a fegyverrel nagy elövigyázattal s
rendkívüli óvatossággal kell bánni; mert a
szereucsétlenség hamar megesik.
— Orgonapróba Dályokon. Dályok-község hitbuzgó plébánosa Matarics Péter, és
kautor tanítója Seregly Emil az isteutisztelet szépségének emelésére és a hívők
vallásos érzületének ápolására gyűjtést indí
tottak a község lakosai között, hogy a
régi elromlott orgona helyett egy üjat sze
rezzenek. A gyűjtés meghozta a szép ered
ményt, s Dályok község templomát ma
mar egy 3500 frtos orgona díszíti, mely
nek szép hangjai bizonyára ahitatra ger
jesztik az oda öszszegyülö hívek seregét.
Az orgonát Augszter József pécsi hírneves
orgona építő készítette, kinek ez már 125-ik
orgonája. A község plébánosa f. hó 7-ikére
több szakértőt hitt meg a már teljesen felálitott és meghangolt orgoua megbirálására
Az orgonának 16 változata van, két sor
billentyűzettel. Változatai igen szép hang
nak és lágyak, ügy egyenkint, mint összesen
— azaz telt orgonával — a legszebb har
móniában olvadnak össze. Az egyes válto
zatok közül különösen a pozitív billentyű
zetben a „dolce“ nevű változat — melynek
készítése igen fáradságos és nagy türelmet
vesz igénybe — valódi remek mti, olvadé
kony lágy, a hegedű hangjára emlékeztető
hangjai általános meglepetést okozott a
hallgatók között. A manual billentyűzetben
a két fuvola a legsikerültebbek közé tar
tozik. Csak az a kár, hogy a pedálokat
helyszűke miatt egy sarokba kellett állí
tani s igy eldugva uem fejthetik ki teljes
Bégben erejüket s nem a legtisztábban
vehetők ki, különösen a mélyebb hangok.
A templom akusztikája uem a legjobb, de
ez kevésbbé lesz feltűnő, ha a hajója hall
gatósággal megtelik. Az orgona külsőleg
is igen csinos kiállítású, barna fa gazdag

33-ik szám.

PÉCSI FIGYELŐ
aranyozással. Általában igen sikerült mun- | miniszterhez fordult, a ki elrendelte, hogy
ka és készítőjének dicséretére válik. A i a védő ülve — épen úgy, mint a vádha
próba után a község lelkésze Matárits tóság képviselője, intézheti kérdéseit a
Péter, az összegyűlt veudégek tiszteletére perben szereplő tanukhoz és szakértőkhöz.
fényes lakomát rendezett vendégszerető A miniszteri rendelet a napokban lön az
házában, melyen úgy a szives házigazdára, összes törvényszékekhez kibocsátva.
— Lapunk mai számához mellékelve
mint az orgoua építőjére több felköszöutö
mondatott. Úgy a derék plébáuos és káu- veszik olvasóink Ph. Mayfarth és társa
tor-tanitó, miut a község lakói dicséretet bécsi vasöntöde és gépgyárának hirdetmé
érdemeluek az istentisztelet áhitatossága- nyét; ajánljuk olvasóiuk szives figyelmébe.
nak emelésére irányuló ezen szép buzgal
mukért.
C s a r n o k .
— Elgázolás A pécsi püspöki urada
lomnak a mohácsi szigetben levő pusztá
Alvás és álmodás.
ján e bó 7 én Kasznai János uradalmi
— Irta : Kis Jenő. —
kocsis fordulás közben elgázolt egy Szabó
(Folytatás.)
Ferencz uevü három éves fiút. A szerenA felébredésnek is be kell kö
csétleu gyermek, kinek a nyakán mentek
keresztül a kocsi kerekei, rögtön meghalt. vetkeznie, mert az is csak oly természetes
A kocsis azt hozta fel mentségül, hogy a folyamat, miut az clalvás, s az egyéni ter
uagy portól uem lathattu a gyermeket. A mészet csak annyiban bir befolyással e
vizsgálat megiudittatott, a törvényszéki két folyamatra, hogy mig egyesekuél ne
bouczolast Wodicska Ferencz mohácsi jbí hezen iudul meg s hosszú ideig tart, addig
rósági aljegyző közbeujöttével dr. Serly ma-oknál egy-két pillanat elég, hogy be
Sándor és dr. Lüwy Jakab orvosok eszkö következzék és elmúljék. Napóleonról em
lítik, hogy akkor aludt el s ébredt fel, a
zölték.
— Régi naptár. Egy igeu érdekes mikor akart. A tapasztalat azt mutatja,
régi naptár került kezeink közé. Czirae: hogy a testileg-lelkileg egészséges ember
nél rövid időre van szükség, hogy e két
,,Magyar és Erdély-Országi Nemzeti Ka
lendáriom11 az 1805-dik esztendőre. A szá folyamat bekövetkezzék s hogy a felébre
zad elején készült uaptár első nevezetes dés utáu az eszmélet helyreálljon, mig a
sége az, hogy a naptári része tökéletesen kimerült, beteges szervezettel bíróknál hoszszabb időre vau szüksége, mig teljesen
megegyez a folyó évre készített naptárak
kai; újév napja 1805-beu is keddre esett eszméletökhöz jutnak, s megtörténik, hogy
s szent István szintéu augusztus 20 ikára, az ilyeu kimerült szervezettel bírók, egyes
keddre. A kiuek az 1805-ik évi naptár birto cselekményeik között is aluszuak. Osan
kában van, annak ez évben nincs szüksége orvosról említik, hogy midőn az 1872-iki
uj naptárra. Az 1805 ik évben Jupiter volt járvány alkalmával egy Ízben rendkívül
kimerültén feküdt le s aludt el, szolgája
az uralkodó planéta, melyről a következő
két mondja a uaptár: „Az ő uralkodása által felébresztetvén, egy ueki szóló leve
idejét bőség, egészség, békesség és barát let elolvasott, felelt is rá, sőt reczeptet is
ságos jó kedv szokta követni. Szerencsé irt, a mit azután szolgájának átadván is
sek tehát azok, kik ezt az esztendőt el mét lefeküdt. Másnap reggel mit sem tu
töltvén, több esztendők múlva is erről dott a történtekről, s csak midőn az illető
örömmel emlékezhetnek/1 Kár, hogy ebben helyen megtalálta sajátkezű írását s a re
is nem egészeu megegyező az idei év az czeptet, látta, hogy mily játékot Űzött vele
1805-ik évvel. Bőségről mi az idén éppen kifáradt idegrendszere. Ehhez hasoulő ese
uem beszélhetünk, ha csak a filoxera- tek gyakran fordulnak elő, külöuösen az
bö8égről nem. Egészség, békesség, hála aluszékouy természetű gyermekeknél. A
Istenuek, ez csak volna; de már a barát feleszmélés lassú folyamata azouban leg
ságos jókedvről sem igeu sokat beszélhe inkább akkor fordul elő, midöu mély álom
tünk. A legtöbb ember visszavouultau és ból hirtelen felébreszteniük, ilyenkor össze
csak önmagának él. Egyébkéut akkor sem vissza beszélünk, kapkoduuk ; mig az esz
valami véghetetlen boldogok lehettek az mélet teljesen helyre uem áll.
Az alvás lényegével s jelenségeivel
emberek, mert a mint a naptárból láthatni,
akkor is csak azon törték a fejőket leg megismerkedvéu, tekiutsük minő körülmé
nyek
vannak előmozdító- « minők aka
jobban, a min ma is évelődnek az embe
rek, hegy „Miképen gazdagulhat meg a dályozó hatással az alvasra? Ezeu előmoz
közember ?“ Egy ilyen közlemény olvas dító — és akadályozó körülmények is
ható az 1805-ik évi naptárnak „Tisztessé csak tapasztalati utón határozhatók meg,
ges időtöltésre szolgáló ártatlau elmefutta- a valódi ok, — miként maga az alvás
tasok“ czime alatt. Hiába, csak küzdés jeleusége is, — csak a jövő kérdése. Így
volt az élet s az is marad örökkön örökké. elmondhatjuk, hogy mindaz, a mi az ide
— A bonyhádi algimnáziumnál folyó gekre - izmokra elzsibbasztólag hat, az
hó utolsó uapjaibau a javító és pót vizsgák, alvást előmozdítja s a mi pedig ingerlő
szeptember első három napján pedig a hatással vau, az alvast gátolja: tehát
beiratások foguak megtartatni. Az iskolá- jI köuuyeu elalszik az ember, ha testileg-lel
Dák vau tápintézet ••, melyben mindenki — I| kileg ki vau faradva, ha idegei bágyad
valláskülönbség nélkül — élelmeztetheti tak, a mit leginkább uagy meleg vagy
gyermekét. Fölkéretnek a taníttató szülök, I — hideg, a szeszes italok mértéktelen
hogy a tanítás, lakás, élelmezés s egyéb I élvezése vagy altató szerek eszközölnek.
a taníttatást illető kérdésekben az igazga I Ezeken kívül erős vértolulás, oagy vér
tósághoz fordulni szíveskedjenek ; mert az vesztés, vagy az agyvelöre gyakorolt mealkalmas lakásokról, valamint a tápintézeti !; cháuikai nyomás is előmozdíthatja az al
és magánhazaknál való élelmezésről s eset vást Befolyással bir, a mint a tapasztalat
leg cseréről szívesen szolgál fölvilágositás- is bizonyítja, a test helyzete is; mert olyau
fekvés, mely legkevesebb megerőltetéssel
sal s kiváuatra értesítőt is küld.
— Postai küldemények reklamálása. jár s igy a vérkeringést sem akadályozza,
A kereskedelmi miniszternek rendeletét az alvásra csak előmozdítói ag batbat, inig
közli a hivatalos lap, melyet a postai azon lek vés, mely erősebb s szabályt alaküldeinéuyek reklamálása tárgyában adott uabb vérkeringéssel vau összekötve, az
ki az esetre, ha a feladóvevény elvész. E alvást csak gátolhatja.
Az alvast átalábau minden testi és
szerint az a föladó, ki a feladóvevényt
elveszíti, kárpótlásra igényt tarthat az lelki baj gátolja, úgy: lazas állapotok,
esetbeu, ha a felszólalási határidő élőt az szabálytalan vérkeringés, a szeszes italok
illetékes posta-és táviró-igazg. hoz iutézett mérsékelt élvezése, a mennyiben t. i. az
kérvényben a vevény elvesztél, a föladásra idegeket folytonos izgatottságban tartják,
vonatkozó körülményes adatokat és kárté- túlhajtott testi- vagy szellemi megeről
téritési igéuyeit bejelenti. Csak az kaphat tetés: de mindezeket túlhaladja ez aka
dályozó képességben az izgatott lazas ke
kártérítést, ki kétséget kizáró módou oki
rattal, vagy tanukkal képes igazolni, hogy dély, mert uagyobb zaj, hangos beszéd
ö volt a küldemény feladója, illetve « vagy zene mellett is elalbatik az ember,
küldeméuy tulajdonosa. — A feladóvevé- ba ezek kedélyére befolyással uiucseuek,
uyek érvényességének ha'áridejét is rész viszout azonban a legkisebb zaj is aka
letesen szabályozza a rendelet. A rekla- dalykép léphet fel, ba érdekel. A gondos
málasi jog egy év alatt elévül, ha azon- auya kis gyermekének iegkissebb mozdu
ban a kártérítési kérdés egy év alatt latára felébred, mig egyéb uagyobb zaj
bármely okból tisztázható nem volt : az uem akadályozza alvásában Az is küztu
oly vevény érvényessége egy további évre domasu dolog, hogy a szenvedélyek, indu
meghosszabbítható. A meghosszabbítás iránti latok, a kedely megszűrniálbatallau moz
kérvéuy az illetékes posta- éz táviróigaz- galmai, vágyak, epedés stb. mily uagy
gatósághoz nyújtandó be, melynek ueta- mértékben akadályozzák az alvást. A férje
láui elutasító rendelete ellen, aunak kéz távollétébeu izgatott nő, a kedvesét féltő
besítése napjától számítandó 3 uap alatt a hölgy, a hadvezér az ütközet előtt való éj
kereskedelmi miniszterhez lehet telebbezui. jel bizouyara többet virrasztauak, miut
— A bűnvádi eljárás. Az igazságügy alusznak.
miniszter, miut a „Jogtud. Közlöny*1 érte
Végre a szokás is nagy befolyással
sül, napoukim több órán át dolgozik a vau az alvásra, mert uem tapasztalható tény e
bűnvádi eljárás javaslatának revízióján a ez, hogy az elálmosodás rendes-u ugyan
javaslat egyik szerzőjével. Hogy mily elvek azon órában, sőt negyedben következik
re fekteti a miniszter az eljárási rendszert, be, a melyben roudes körülmények kö
még nem tudhatni ; annyi azonban mar zött aludni térünk ? Uauy eset vau, hogy
kiszivárgott, hogy auuak alapjául uem az az ember a rendes fennmaradási óráu túl
esküdtszéki szervezet fog szolgálni.
uem tudja leküzdeui az álmosságát? ba
— Fürdö-tudósttás. Harkány, 1889 csak reuvkivüli körülmények uem lépnek
auguszt. 15-én. Fürdő vendégek száma fel akadályozólag. Alvásunk tartama is
legnagyobb részt a megszokástól függ.
mai napig 1868 személy ; átutazó veudé
Hozzászoktathatjuk maguukat a rövid,
gek száma mai napig 3780 személy.
— A védő a törvényszék előtt. Furcsa de még inkább a bosszú alváshoz, a
kérdésbeu döntött az igazságUgyminiszter; koráu vagy késöu lefekvéshez és felkelés
abban t. i. hogy ülve kell-e a védő ügy hez, sőt a nappali alváshoz is s a szokás
védnek a végtárgyaláson a tanúkhoz, szak oly követelöleg lép fel, hogy a megszo
értőkhöz és vádlottakhoz a kérdéseit intézui. kott életmódtól elállni, mintegy nehezünkre
Eddig tudvalevőleg állva voltak kötelesek esik. A ki megszokta a zajt, lármát, cseuda kérdéseket megtenni; azonban voltak beu uem tud elaludui, mig azt, a ki csen
esetek, a mikor egyik-másik ügyvéd abból dességbe/. szokot, a legkisebb zörej is za
kiindulva, hogy a vádat képviselő ügyész varni fogja. Megszokbatjuk továbbá azt is,
ülve tette kérdéseit, ö is ülve kérdezett, hogy ülve, állva, vagy járásközbeu is al
I mire az iltető törvényszék batározatilag szuuk, mert pl. a járás oly fuuctió, mely
kimondotta, hogy a védő állva köteles nek végrehajtására eszmélet vagy öutudat
kérdéseit intézni; ugyanígy határoztak a éppen uem szükséges, sőt elmondhatjuk,
I fölsőbb bíróságok is. Hanem egy ügy ved — hogy az ilyeu öntudatlau járás biztosabb
az öutudatosual, mert hisz a/, alvajárók a
| ki eb beu lealázót látott — az igazságügy

legveszedelmesebb helyeken is mily bizto- j ban forgó ügy gyors, pontos- és a káro
san járnak, olyan helyeken, a hol az em- i sült fél igényeinek teljesen megfelelő le
bernek ébrenlét alkalmával nem nagy bonyolításáért.
Pécs sz. kir. város tanácsának 1889.
kedve vagy bátorsága volna mászkálni.
1
Nézzük most a testi szervezetben mily augusztus hó 13-án tartott üléséből.
változásokat szül az alvás? Legnagyobb
Zavaros Péter m. k.
változáson miudeuosetre az agy-idegrend
h. polgármester.
szer megy keresztül, mert alvás alkalmá
val az eszmélet, a gondolkodás szűnik
Fischer Győző
meg, már pedig e két tuuctió létesítésénél
az agynak uagy szerepe van. Floureus az
városligeti testegjenesitü és h id eg iizgjóg jintéagy és lelki functiók közt való összefüg
zete Budapesten. H erm ina-ut 1525.
gés bebizonyítására, tyúkokon s galambo
kon kísérleteket is tett; lassaukéut vag (ezel/ítt dr. Fischhof-téle vizgyógyintézet.)
dalta ki azok agyvelejét, s az állatok
Az intézet gyönyörű parkban, emelkedett
ennek daczára hóuapokon keresztül éltek helyen fekszik. Berendezése első rangú, a laká
sokról,
kényelemről, szórakozásról mindenképen
s jó étvágygyal ettek. De mennél többet gondoskodva
van. Levegője, vize kitűnő. A gyógy
vágott ki az agyvelőből, annál csekélyebb intézetben gyógyittatik mindenféle izületi és
szellemi tehetséget mutattak. Az agy-ideg- csoutbaj, ayuladások, ficzamodások, törések.
rendszer tehát mindenesetre változásnak Ízület m erevülés. zsugorodás, csontgörbűlések,
és láb sokféle elferdülése. h é t g e r i n c z
van kitéve alvás alkalmával, de hogy ezen ag ötérd
r b ü l é s ü k , tyukm ell, ferdenyak. veleazö'eváltozás miben ál', azt uem tudjuk. A duez- tett ticzamodás. A végtagok viszértágulása,
idegrendszer, mely az emésztést, vérkerin vastagodása. — A h á t g e r i n e z s o r v a d á s (tabes
gést, táplálkozást szabályozza, folytonosan, dorsalis) C harkotuak, a hírneves párisi tanárnak
legújabb elvei szeriut és fűző által is sikerrel
sőt fokozodottabbau működik, mint ébren
tetik.
létkor. Ebbeu leli magyarázatát azon gy ógykAezel
h’degvizgyógyászati osztályban minden
körülmény, hogy a sebek éjjel könnyebben ilyen kezelést igénylő beteg felvétetik. A betegek
s gyorsabban gyógyulnak, s hogy a cse b e n t l a k ó k vagy b e j á r ó k —■ Prospektus ingyen.
Hozzám intézett Írásbeli felhívások ajánlva
csemők kezdetben csaknem kizárólag alusz küldendők.
uak, a mi azutan a testnek gyorsabb fej
lődését vonja maga utáu. Nevezetes vál
tozáson megy keresztül a lélekzés is, mert
alváskor miudig ritkább mint ébrenlétkor
és a mi tő — szabályosabb; a vérkerin
gés működése szintén lassúbbá válik; az A pácza-utcza 3-ik és 5-ik szám alatti
volt törvényszéki épületben
érverés lustább lesz, Hamberger szerint ba
ébrenlétkor 100, akkor éjjel 90, ba éb
több kisebb nagyobb
renlétkor 82, alváskor 72, Martin szerint
pedig a férfikorbau 70-től 60-ra száll az
érverés száma; leglassubb éjfélkor s éjféluiáui 3 órakor ismét gyorsulni kezd, s
ezeu körülmény a meleg fejlesztésnek 8 a
m inden órában kiadandó.
szervezet saját melegének csökkenését
eredményezi. Nem egyszer tapasztalja az Tudakozódhatni ugyanott a házm es
ember, hogy alvás után az arcz kigyuladt,
ternél.
a fej nehéz, zavart, ezek mind az érverés
lassudásának s gyorsulásának tüneményei
ből magyarázhatók ki.
Helyben
Hasonló csökkeués áll be az emész
tés és az anyagcserénél, mert az ember
egy jó forgalmú
alváshoz 6—8 órán keresztül sem érez
éhséget. Épen ez okból egészségtelen a
mértéktelen evés utáu való alvas, mert a
gyomor a lassúbb emésztés következtében
nem képes anuyi anyagot felemészteni,
más vállalat végett azonnal eladó.
miut ébrenlétkor.
Láthatjuk tehát, mily nagy változás
Czim a kiadóhivatalban.
áll be alvás alkalmával a testi szervezet
ben ; de ezen változásoknál sokkal nagyob
baknak vauuak kitéve a lelki működések.
Az eszmélet megszűnik, a szellemi
Árverési hirdetmény.
működés pihen, a lelki fuukcziók megtompuluak ; de hogy a lelki működés teljesen
Friedmanu József pécsi lakós által a
u bi szűnik meg, egyes tapasztalati tüne Mindszenty Aurél elleui árverési ügyben
mények fényesen igazolják. így : néme tett magasabb ajáulat folytán a végre
lyek úgy tuduak aludni, hogy egy bizo hajtási joghatálylyal bíró öukéutes átverés
nyos időben ébrednek fel, sőt alvás alkat
a bekebelezett terhek és költségek kielé
mával környezetüket is figyelemmel kisé gítése végett az 1881. 60. t. ez. 144., 205.
rik, pl. az utasok málhájukat, az auya §§-ai alapján és a 146. év 152. §§. értel
gyermekét, sőt arra is képesek vagyuuk, mében a pécsi kir. törvényszék területén
hogy alvásunk félalvás legyen.
levő Pécsett fekvő, a pécsi 4521. tjkvHogy azonbau mindezen változások ben felvett 7248*/t- bszsz. 5 sz. házra,
nak oka minő körülmény beu gyökerezik, udvartérre és melléképületekre 13420 Irt
mindeddig megfejteni nem sikerült.
mint ezennel megállapított kikiáltási árbau
Megismerkedvén az alvás léuyegével, elrendeltetik.
jelenségeivel, nemkülüubeu az alvást elő
Árverés megtartására batáridőül 1889.
mozdító- s akadályozó körülményekkel évi augusztus hó 19-ik u ap jáu ak d. e.
és megismerkedvén azon változásokkal, 10 ó rája Pécsett a k ir. törvényszék
melyeket a testi s lelki működésekben Nepomuk-ntczában levő árverési szobájába
az alvás létrehoz, térjüuk át értekezésünk tűzetik ki.
második részére, t. i. az á I m o d á s-ra.
Árverezni szándékozók tartoznak az
(Folyt, köv.)
ingatlanok becsárának lO°/0-át, vagyis
1342 frtot készpénzben, vagy az 1881. évi
Gabona-árjegyzék
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számított és az 1881. évi nov. bó l én
Pécs 8/.. k. városában 1889. évi
10-én 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügymiuisz
tartott hetivásárról.
téri rendelet 8-ik § ában kijelölt óvadék
) őszi
100 kg. —.
képes értékpapírban a kiküldött ke é
) tavaszi
Búza:
bez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170.
) uj . .
8.— §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályKétszeres ) ó . .
690 szerű elismervényt átszolgáltatni.
) Ui .
Vevő köteles a vételárt 3 egyenlő
) ó . .
Rozs:
6.50 részletben és pedig az elsőt az árverés
) Uj • •
napjától
számítandó 15 nap alatt, a má
) tiszt
sodikat ugyanazon naptól számítandó 30
) tavaszi
7.60 uap alatt, a */* r^szt ugyanazou naptól
Árpa:
) uj . .
5.80 számítandó 60 nap alatt minden egyes
) ó . .
6.20
vételári részlet után az árverés napjától
Kukoricza
) “j ■ ■
számítandó 6'/0 kamatokkal együtt az
Hajdina: ) . . .
1881. évi deczember 6-án 39415/J. M. sz.
) ííszi
a. kelt rendeletben előirt módon a pécsi
) tavaszi
Zab:
kir. adóhivatalnál, mint bírói letéti pénz
6.60
) uj . .
2.80 tárnál lefizetni.
Széna: ) • • •
A bánatpénz az utolsó részletbe fog
2.20
j ágy .
beszámíttatni.
Szalma: ) alom .
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.
Kelt Pécsett, 1889. évi junius hó
19-dik napján.
laptulajdonos.

H ir d e té s e k .

kényelmes lakás

KIS

JÓZSEF,
lapvezér.

VÁKADY FERENCZ
felelőn szerkesztő.

3ST37*ilt-tér.)
10431. sz.

1889.
A „M agyar-franczia • biztositó tár
saság

tekintetes F ö ügynö ksé góne k
Pécsett.

A hozzánk beérkezett hivatalos jelen
tés szerint a „Krajc/.áros laktanya*1 telkéu
leégett lóistálló kártalauitása összege fe
jében e város tauácsa által követelt
1900 o. é. irt a tek. czim által városuuk
pénztárába még folyó évi julius bó 23 án
3936. napló tétel alatt befizettetett.
Midöu ezen összeg befizetéséi olisuuiuük, fogadja egyúttal a t. czim e város
tuuácsáuak legnagyobb elismeréséi a szó

Lukrits István s. k.,
kir. törvszéki bíró

KERESÜNK!
tisztességes embereket (posta-, biztosító- és
takarékpéuztáií hivatalnokokat, jegyzőket,
tanítókat, kereskedőket, ügynököket, satb.)
kik sorsjegyeknek részletfizetésre való elárúsitásával törvényszerűen kiállított íészletiveink alapján, foglalkozni akarnak.
Jelentkezőket a legmagasabb provízióban r
szétütjük, egybekötve egy jutalom-díjjal és
esetleges állandó (fix) fizetéssel.
Ajánlatok intéaeadők :
(2—1)
B ETÉTI TÁRSASÁG

DIRNFELD TESTVÉREK
Bankházához

Budapcston, V., fürdő utc/.a 4

Anguaztus 17-én.

33-iV mim.

„PÉCSI FIGYELŐ"

Árverési hirdetmény.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Baranyamegye gyámpénztára végrehajtatnak
Benczenleitner Antal és neje Szeifert Mar
git végrehajtást szenvedő elleni 300 írt
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj
tási ügyében a pécsváradi kir. járásbíró
ság területén levő Püspök-Lakon a p.-laki
432. sz. tjkvben felvett 131 b. hszsz. 128.
sz. ház. 400 írt becsárban a p.-laki 160.
sz. tjkvben felvett 1613 hszsz. fekvőségre
50 frt becsárban a 1724 hszsz. fekvőség
40 frt becsárban, az 1742 hszsz. fekvőségre 24 írt becsárban, úgy az 1793 hszsz.
fekvőségre 94 frt becsárban ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és
hogy a fentebb megjelölt ingatlan az 1889.
évi szeptem ber hó 12 ik napján d. e.

10 órakor P.-Lak község házában meg
tartandó nyilvános árverésen megállapított
kikiáltási áron alól is eladatni íog.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10°/0-át vagyis 40 irtot,
5 irtot, 4 frtot, 2 írt 40 krt és 9 írt 40 krt
készpénzben, vagy az 1881. évi LX.
t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal szá
mitott és az 1881. évi november hó 1-én
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren
delet 8. § ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni;
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értei
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű
elismervényt átszolgáltatni.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
könyvi hatóság.
Kelt Pécsett, 1889. évi junius hó 8-ik
napján.

Lukrits István,
kir. törvén széki bíró.

xxxxxxxxxxxxxxxxxo
Pécs szab. kir. város tekintetes tanácsával kötött szerződése alapján

még a f. évben fogja az elvállalt aszfaltburkolási munkákat végrehaj
tani, mely alkalom ból magánosok számára is hajlandó járda, kapubejárat. udvar, folyosó, raktár, műhely, magtár, istálló stb.

b u r k o la t o k n

t

a városnak tett ajánlatban foglalt olcsó árak m ellett készíteni; nem 
különben

nedves lakásokat gyökeresen szárazzá tenni.
9 ^ A munkálatok jótállás mellett, a járdák 5 évi részlettör
lesztés mellett is vállaltatnak
F elkéretnek ennélfogva a t. ez. háztulajdonosok, mikép já rd a 
fektetés végett alulirott társasághoz fordulnának.
Az ajánlati árak és teltételek tek. Jilly Alajos vár. gazd. tanácsos
urnái betekinthetők. Felvilágositással készséggel szolgál a

Kiadó lakás!

tkv. 1 8 9 . «

Megye-utcza 15. szám ú házban
3 szobából álló központi fűtéssel s m in
den egyéb kényelemmel ellátott lakás
november l-étöl bérbeadandó.

Árverési hirdetmény.

L ilio m t e j- s z a p p a n t .

Haszoiibéri hirdet mén y!

kir. törvényszéki biró.

Budapest, VI. A ndrássy-iít 30.

aranyat ér! K
vak igazságát különösen
betegségi eseteken lehet megismerni és ez

okl*ól jönnek Kichtcr kiadó intézetéhez a legA pécsi kir. törvényszék mint telek
szivélyesebb köszönőíratok ., A Betogbarát1*
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bá
e/.imű, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéséért.
rány amegye gyámpénztára felperes végre
Minta szerencsésen meggyógyultak hozzányom
tatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt
hajtatnak Dénes Beruát himesházi lakos
w Van szerencsém "W
tanácsok követése által még oly betegek is
végrehajtást szenvedő elleni 200 frt tőkegyógyulást nyertek, a kik már minden reményt
követelés és járulekai iránti végrehajtási a legtartalm asabb nyári szirmokból a
/eladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat
ügyében a pécsi kir. törvényszék (a pécs
eredményei vannak A?.féve megérdemli s leg
napi használatra készletben tartani
komolyabb figyelembevetelt minden beteg részé
váradi kir. járásbíróság) területén levő, a
B e rg m a n n -fé le
ről, bármi bajban is svenvedjen. Ki e becses
himesházi községben fekvő a himesházi
könyvet megszerezni óhajtja az Írja egyszerűen
1070. sz. tjkvben felvett 225 hszsz. 143
egy levelező lapra magyar nyelven ,.Egy betegb. számú házra közös udvar, úgy 226 hszsz.
barátot“ és pontos czimét s czímezze a levelező
lapot Richter kiadó-intézetébe Lipcsében.
udvartérre 494 írt, a himesházi 983 sz.
K apható darabja 45 k ré rt Pécsett
0
A megküldés ingyen történik.
tjkvbeu felvett -f- 219 hszsz. fekvőségre
Zách
K
ároly
és
Raab
G
ábornál.
|
34 írt a -f- 2002 hszsz. fekvőségre 41 frt
a - f 2004 hszsz. fekvőségre 59 frt úgy a
himesházi 367 sz tjkvbeu felvett 2147
hszsz. fekvőségre 12 és a 3794 hszsz. fek
vőségre pedig 18 írtban az árverést ezen
nel megállapított kikiáltási árban elren
delte, és hogy a feuuebb megjelölt ingat
«/
lanok az 1889. évi szeptem ber hó 13-ik
napján d. e. 10 órakor lliiiicsliá/án a
G róf D raskovich Iv án baranya-selyei uradalm ában az italm érési jo g 
község házánál megtartandó nyilvános '|
árverésen a megállapított kikiáltási áron nak törvényes m egváltása folytán a következő korcsm a helyiségek, u. ni.
alól is eladatni fog.
B aranya m egyében fekvő
Árverezni szándékozók tartoznak az 1. S e l l y é i nagyvendéglő, mészárszék és vágóhíd helyiség, ebhez egy házi
kert és 3 db. tehénre legelő.
ingatlan becsárának 10%-áf vagyis 49 frt
40 krt, 3 frt 40 krt, 4 frt 10 krt, 5 frt 90 krt, 2. O s /ró i korcsm a épületek házi kerttel,
1 frt 2 krt és 1 frt 8 krt készpénzben, avagy 3. N agy-Csány községhez tartozó csó k ái korcsm a helyiségei házi kerttel,
az 1881. LX. törv. ez. 42. § ában jelzett ár
6,góo hold rét és 14,^0 hold szántófölddel,
folyammal számított és az 1881. évi novem
ber hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügvmi- 4. 1ványi korcsm a helyiség kis házi kerttel,
uiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt óvadék 5. / a l á t n i korcsm a helyiség.
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez 1c
Somogy m egyében fekvő
tenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a ér
telmében a bánatpénznek a bíróságnál elő 6. S /tá r a i korcsm a épület belső, házi kerttel
legen elhelyezéséről kiállított szabályszerű 7. K év f a l u i korcsm a épület házi kerttel
elismervéuyt átszolgáltatui.
A pécsi kir. törvényszék mint telek
f évi szeptember hó 16-án d. e. 10 órakor
könyvi hatóság.
a b.-sellyei tiszti irodában nyilvános árverés utján jövő évi ja n u á r 1-től kezdve
Kelt Pécsett, 1889. évi junius hó 3 egym ást követő évre — haszonbérbe adatnak, azon m egjegyzéssel, hogy a
5 ik napján.
sc lly c i nagy vendéglőre z árt ajánlatok is elfogadtatnak.

Lukrits István,

Magyar asphalt-részvénytársaság

m 4 r3»JÓis íács*8f>
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WURSTER ANTAL

i

növénynedv- és gyümölcsbor-sajtók

ó rás és lá t szerész

i

a legújabb s legkitűnőbb szerkezettel, folytonosan m űködő kettősnyom ású gépek erőszabályozóval.

Pécsett, Király-utcza 8. sz.
Ajánlja nagy raktárát mindennemű svájezi zsebórák és bécsi ingaórákban, úgy szin
tén dús raktárát látszerészeti tárgyak, maximális és minimális

A legelőnyösebb használhatóság biztosittatík!

légs»ulymé*röl£

20°/«-al nagyobb a m unkaképessége bárm ely m ás sajtónál.
A bécsi országos gyüm ölcskiállitáson 1888. október havában a
legelőbbkelő szaktekintélyek által m egvizsgált és

Auorvid barom éterek (kipróbált) 6.50 krtól feljebb jó tállás m ellett
katonai és színházi legújabb távcsövek 7 írttól 120 írtig

m e ste rsé g e s e m b e r i m ii-sze m e k .

az első jutalommal kitüntetett

Nagy raktar szemüvegek és csiptetőkből.

gyüm ölcs- és szőlő-m alm okat g y ártja és szállítja Bécsből

&

P h . M a y fa rth

C o.

mezőgazd. és szőlőmüvelési gép-gyára, vasöntödéje és vashám ora
BECS. II.
F ra n k fu rt a/M.
BERLIN.
Képes katalógusok árjegyzékkel s dicsérő oklevelekkel kívánatra

ingyen küldetnek.

Német és Francziaország legelső/ gyáraiból a legfinomabb üvegek- vagy lencséket va
lódi hegyi kristályból (kő) orvosi tekintélyek által melegen ajánlva (eredeti fényöket megtaitják
és több évi használat után is visszavétetnek) tetszés szerinti foglalatban 5 f r tt ó l f e lj e b b .
K ü lö n ö s e n n a g y r a k tá r ^ s z e m ü v e g e k én c s ip te tő k b ő l UO k r
Megrendelések és mindennemű javítások pontosan eszközöltetnek.

Közvetítők megfelelő jutalék m ellett kerestetnek.

Szaggatás és má- idegbajok elleni villám-gépek uj angol orvosi hőmérők oraalakban eziistbö
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első pécsi temetkezési vállalat
IT ls-téx l l - i l c s z á i z o . .
Vau szerencséDk a uagyérdemü közönség tudomására hozni, miszerint
a legváltozatosabb ravatalozások felállítására — temetések rendezésére, —
úgy a halottak szállítására létesített üzletünket ujjabb átalakítások, — mindennemü igényeknek megfelelő felszerelések beszerzése, valamint tápintatos
rendező alkalmazása folytán jelenleg oly helyzetbe hoztuk, hogy minden ősztályu temetkezéseket — úgy helyben mint a vidéken
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a legnagyobb pontossággal s az eddiginél és minden utem étkezési vállalatnál
rf

sokkal díszesebben és olcsóbban
ragyánk képesek kiszolgáltatni.
Maradunk kiváló tisztelettel
C 0 N C 0 R D 1 A * első pécsi tem elk cési v á lla la t t u la jd o n o s a i:!
T ú rn a V enczel,
K r is z tiá n J ó z s e f S c h u b á r s k y J á n o s,
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1* I I .
Spessa. Cormoni mellett. 1889. február hó 22.-én.
Ajánlás folytán a ínnlt évben önöktől egy legújabb
szerkezetű 3 sz. .,Hercules" borsajtót kettős emeítyuszerkezettel es nyomerőszabalyzóval es 4 reszre osztható kosár
ral hozattam, a mely szilárd szerkezete es nagy munka
képessege á ltá l minden tekintetben kielégített.
Ezen oknál fogva teljes elismerésemet fejezem ki, s
alkalomadtán önöket ajánlani fogom.
Tisztelettel
Völkl Rezső, őrgróf.
: . *7. 1-

Ura//.a szigetén. I'alniatország, 1889. február hó 4.-én.
Becses tudakozódásukra, hogy az önöktől tavai vásárolt

2a sz. Hercnles elnevezésű sajtóval miként vagyok meg■légedre, van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy a prés
igényeimnek a legnagyob mértékben megfelel.
A preseles Jól es gyorsan folyik, a tórkölben nedv
nem marad vissza, a kiürítés epoly gyorsan es kényelmesen
történik es epen ezen kitűnő eredmeny indíto tt arra, hogy
nem reg meg egy ilyen prést rendeltem önöknél
Mindezeket gyártmányaik ajánlása czéljából közölve
maradtam
kiváló tisztelettel

Dr. Nazor Mihály.
Pola. 1889. február hő 11.-én.
Ezennel örömest elismerem, hogy az önök által a
múlt tavaszkor szállított
sz. sajtó kitűnőnek bizonyait.
A gepezet nagyszerűéi működik minden tekintetben, az
egesz prés kidolgozása valóban pompás es az élért ered
mények várakozásomat Jóval m eghaladtak.
Megrendelésem pontos eszközlése által kielégítve,
•römest fogom sajtóikat a venni szándékozóknak melegen
ajánlani.
Kitűnő tisztelettel
Frank Károly, cs. k. posta-ellenőr és nagybirtokos.
Baden. Becs mellett. 1889. február hő 10.-én.
Folyó hó Ö.-áu kelt becses levelűk kézhez vételét elve örvendek. hogy tudakozódnak az iránt, hogy az
■:i ktöl tavai a birodalmi gyümölcs-kiállitason vásárolt nj
sz.rk zetü la sz. borsajtóvai kettős euieltyiiszerkezéttel és
i,v n. rőszabályzóval miként vagyok megelégedve; erre
v.i.-i .olólag biztosíthatom önöket legnagyobb elismerésem
éi i. gelégedésemről.
A sajtó szerkezete a legczelszerübb. melyet eddig lá t
tám. s meg vagyok győződve, hogy énnél jobbat mar feltalálni
nem l e h e t; ennek folytán a sajtóval elért eredmény is felülmulm : a prés anyagának és szerkezetének szilárdsága biztositeK'it nyújtanak annak tartóssága iránt, és igy nem kell attól
tartanom, hogy javítások végett a munkát félbe kelljen
'/akitanom , s kiválóan örvendek. hogy nézetemben vala
mennyi szakértők osztoznak, s hogy a tavai Becsben m eg 
ta rto tt birodalmi gyúmölcs-kiallitáson az öt első legnagyobb
dij odaítélésé áltá l a m egerdem lett nyilvános elismerésben
részesültek.
Kiváló tisztelettel
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Gröschl 6yJrgy.
' -roboté. Soha szigetén. Dalmáciában. 1889. márczius hó 9.-én.
Folyó hó 3.-iki becses soraikra van szerencsém tiszte
lettel válaszolni, hogy a múlt évben a gyárukból szállított
legújabb szerkezetű 3a sz. ..Hercules" elnevezésű sajtó
(Mabille rendszer), várakozásomat jóval m eghaladta; az igen
elmes gepezet. mely a kettős emeltyűszerkezet- es a nyom
ero-szabalyzobol all. felúlmnlbatlan. s a prés munkakepessege szinten igen k itű n ő ; kivált azon ujitas. hogy a felső
fele a kosárnak, mely 4 részből áll, a preseles vege fele
levehető, mi áltál a gép kezelese igen meg van könnyítve,
i tt elismerésre akadt.
A mondottakat ezennel közhitre tétel végett közlöm.
- magam sem fogom elmulasztani, borsajtóikat minden
alkalommal melegen ajánlani.
Tisztelettel
Or. Matiazza Antal, plébános.
Scardona il halmát ország). 1889. január hó 18.-án.
Sietek becses kérdésükre válaszolni, hogy a tavai
szállított 3 sz . borsajtó igen kitűnőnek bizonyult. A szerke
zete minden tekintetben kifogástalan, a munkaképessége igen
nagy, s mivel a gép szilárd alkotása folytán a munkát
sohsem kellett félbe szakítani, tehát ezen sajtóval nagyon
meg vagyok elégedve, s az érdeklődőknek ajánlhatom,
hogy sajtók beszerzésénél csakis az ön gyárukhoz for
duljanak.
Kiváló tisztelettel

Sinobath Fülöp.
Trau, 1889, február hó 1.-én.
Vonatkozással folyó év január hó 26.-án kelt becses
levelikre sietünk önöket értesíteni, hogy a tavai szállított
2a sz. prés legnagyobb megelegedesünkre ü tö tt ki, ennél
fogva gyártmányaikat a legmelegebben ajánlhatjuk.
Kitűnő tisztelettel

V. A. Fratelli Madirazza
Miina. Brazza szigetén (Dalmátország i. 1889 január hó 29.-éu.
Becses levelüket megkaptam, melyből azt értem, hogy
tudósítást kérnek a múlt tavaszkor a hírneves gyárukból
hozatott a j. kettős nyomerőszabályzóval ellátott 4a sz. borsajtó
liasználhatósága iránt.
Nem késem, önöknek a szolid kiszolgálásért legnagyobb
megelegedesemet kifejezni; a sajtó kitünően dolgozik, az
é lé rt eredmények mar felűlmnlhátlanok, össze sem hason
líthatók más presek m unkakepessegevel; ezen sajtó szilárd
alkotása biztonságot nyújt arra nézve, hogy a munkánál
félbeszakítás nem lóg előfordulni, s tekintettel ezen előnyökre
e prést valóban jutányosnak nevezhetem.
Kívánatos lenne, hogy a gyáraikban készült sajtók
mindenütt alkalmazást nyerjenek ; a mennyire csak hozájámlhatok ehhez, örömest fogom tenni
Teljes tisztelettel
Antonio Vicich per Girolamo.
\ illanóva di Faua, (íradiska mellett, 1889. lebruár hó 25.-én.
Múlt hó 21.-éu kelt becses levelükre válaszolva tiszte
lettel értesíteni, hogy a tavai önöktől vásárolt, kettős
em eltyüszerkezettel es nyomeröszabalyzoval es 4 reszre
szedhető kosárral ellá to tt 2a sz. borpressel igen meg vagyok
elegedve, úgy hogy a gyáraikban készült sajtókat minden
birtokosnak melegen ajánlhatom.
Teljes tisztelettel

Dr. Aiberto Levi.

M A Y F A K T H

A

Spessa presso t'onnons. 22. Febbrajo 1889.
In segnito a raceomandazione acunistai lo scorso anno
da Lei un torchio „Ereoleu Nr. 3 a con doppia opera di
pressione e con regolatore per forza e press ioné con toudo di
ferro e con corba divisibile in 4 parti, il quale mi ha

pienamente soddisfatto dal lato della solida costruzione e
dali' alto grado di prestazione
In hasé a eió le esprimo collá pvesente la mia piena
soddisfazione, e raccomando caldamente & tu tti le macehine
della vostra fabbrica.
Con stima
Alarchese Rodelfo Voelkl.
Lnzisce isola Brazza (Dalmazia), 4. Febbrajo 1889.
In risposta alla vostra pregiata domanda, se sia eontento
dél grande torchio Nr. 2 a detto „Ercoleu che comperai da
Lei lo scorso anno, per me é un piaccere il poterla assicurare,
che questo torchio corrisponde nel massimo grado allé mié

pretenzioni.
La pressione avvlene rapidamente ed esattawente,
tanto che neila graspa non resta nessun suco. il vuotamento
succede rapidé e facile, tanto che il distinto effetto ottenuto
mi decisero dl ordinare da Lei ancora un simile torchio.
Le notifico tntto eió allo seopo della piü calda
raceomandazione dei di Lei íabbricati.
La riverisco e són con speeial stiuia

Michele Dr. Nazor.
Fola, 11 Febbrajo 1889.
Le partecipo con sonnuo piaccre, che il torchio Nr. 3
che comperai da Lei la scorsa priniavera ha esperimentato
nel miglior inodo. II mecanismo lavora distintamente. il
lavoro di tutto il torchio é veramente massiocio, ed I rlsul-

táti ottenuti hanno oltrepassato tutte le mié aspettative.
Pienamente eontento deli’ esecuzúme della mia ordinazione. mi seuto in dovere di raccomandare caldamente a
tu tti i possidenti i torchi della vostra fabbrica.
Con tn tta stiiua
Carlo Frank, i. r. Controllore postale e possidente.
Baden presso Vienna, 10. Febbrajo 1889.
Le faccio uoto il ricevimento dél vostro seritto dél 6
corr. e mi piacé, chfe Lei mi domanda informazione se mi
trovi eontento col novissimo torchio Nr. 4a a doppia pressioue e regolatore per forza e pressione, che comperai da voi
l'anno scorso all esposizione di frutta dél Regno in Vienna ; io
souo necessitnti di esprimerle il mio illimitato ricouoscimento
e soddisfazione.

La costruzioae di questo torchio é la piú pratica eh’
io abbia fino ad óra veduto. ed io sono pienamente convinto
eh' é impossibile inventare un migliore ; pereié il risultato
che si ottiene con questo torchio é distinto, la soliditá dél
matériáié e deli’ impianto di questo torchio sono mallevadori
per una durata qnasi eterna, perció non temo una interruzione
della ^írestazione eausa riparature, e mi rallegra soltanto eió
che il mio gindicio sni vostri torchi vieu coudiviso da tu tti
quei che s'intendouo in matéria, e che Lei alla passata espo-

sizione dei frntti dél regno si merítő il primo e piű alto
premio.
Con tu tta stiiua Giorgio Gröschl.
(•roboté isola 8olta (Dalmazia), 9. Maizó 1889.
In pronta risposta al pregiato vostro seritto dél 3 dél
currente mese ho il piaccre di poter le partecipare che il
torchio Nr. 3 a ..Ercole" sistema Mabille fornitomi dalia
vostra iábbriea nello scorso anno ha oltrepassato tutte le mié

aspettative, I’ ingegnoso meccanismo neli’ opera della doppia
pressione e nel regolatore per forza e celeritá di pressione
non trova un simile. e la prestazione di questo torchio é
veramente distinta ; I' innovazione veramente pratica della
metá superiore della corba che fi compone di 4 parti e
che dopo avvanzata la pressione facilmente si puó portare
via, per la qual cosa la mani polazione vienc di molto facilitata ha trovato la generale approvazione.
Jo 1’ autorizzo di poter divulgare la presente lettera
e non tralascierő io qnalsiasi occasione di raccomandare i
torchi della vostra pregiata fabbrica.
con stima
Don. Antonio Mattiazza, Parroco.

V*>
Spessa bei Connons (Küstenlaml), 22. Február 1889.
Ich habé in Folge Recommandation im v. J. von Ihnen

eine Ihror neuesten Weinpressen , HerculesJ Nr. 3 a mit
Doppeldruckwerk und Druckkraftregulator mit Eisen-Biet
und in vler Thellen abnehmbaren Presskorb bezogen,
welche mich durch solido Conotruotion und hohe Leistungsfahigk élt in jeder Richtung beoteos befriedigt hat.
Ans diesem Grande spreche ich Ihnen hiefdr meine
volle Anerkennung ans nnd werde Sie vorkommeudeufalls
wánnstens anempfehlen.
Achtnngsvoll Marquis Rudolf Völkl.
Lozisel Insel Brazza, Dalmatien, 4. Február 1889.
A uf Jhre geschátzte Anfrage, wie ich mit dér im
vorigeu Jahre von Ihnen gekanfteu grossen Presse Nr. 2 a,
qenannt Hercules zufrieden bin, ist es mir ein Vergnügen
Sie versichera zu kőimen, dass tliese Presse meinen Anfordernngen in höchstein Masse entspricht.

Die Pressung geht rapid und exact von Statton, so
dass io dér Maische kein Saft zurlckbleibt. die Entleerung
erfolgt ebeaso tünk und beqnem and hat aiiob dér erzielte
vorzügliche Erfolg bestimmt, Ihnen vorerst noch eine solch e
Presse zu bestellen.
Ich theile Ihnen alles dies zom Zwecke dér wármsten
Anempfehlung Ihrer Fabrikate mit und begrüsse Sie
m it besonderer Achtung Michael Dr. Nazor.
Pola, 11. Február 1889.
Ich bestátige Ihnen hiedurch mit Vergnttgen, dass
sich Ihre mir im vorigeu Frtthjahre gelieferte Presse Nr. "
bestens bewáhrt hat. Dér Mechanismas arbeitet vorzüglich

in Jeder Beziehnng, die Arbeit an dér ganzen Presse ist
wirklich gediegen und die erzielten Resnltate habén meine
Erwartangen weit übertroffen.
Bestens befriedigt von dér Ausftthrang meiner Be
st ellung, halté ich mich angenelmi veranlasst, die Pressén
aus Ihrer werthen Fabrik allén Ankauflustigen auf das
W ármste zu empfehlen.
Mit aller Achtung
Ctrl Frank, k. k. l'ostcontrolor und Grossgrundbesitzer.
Baden bei Wien, 10. Február 1889.
Ich bestátige den Empfang Ihrer werthen Zuschrift
vöm ♦>. d. and finde mich sehr erfrent darüber, dass Sie sich
nachfragen, wie ich mit dér von Ihnen im vorigen Jahre auf
dér Reichs-()b8taus8tellung gekaufteu neuesten Weinpresse
Nr. 4a, mit Doppelsehaltwerkund Druckkraftregulator zufrieden
bin; es ist mir ein Beditrfniss, Sie dieserhalb meiner unbeschránkten Anerkennnng und Befriedignng versichera zu können.

Die Constrnction dieser Presse ist die praktischeste,
welche ich bisnon gesehen habé and bin ich dér vollen
Deberzeagang, dass sich besseres schon nicht mehr •rfinden
lá ss t ; dementsprechend ist anch das mit dér Presse erhaltene
R esultat ein eminent Vorzügtiches, die Soliditat iles Materials
und dér Herstellung dieser Presse bürgt mir für eine fást
unverwüstliche Danerhaftigkeit, ich befiirchte sonach keine
Betriebsunterbrechungen durch Reparatnren und freue mich
nur, dass mein auszeichnendes Urtheil öber Ilire Pressén
von allén Faohleuten getheilt wird und dass Sie auf dér
vertlossenen Reichs-Obstansstellung in Wiei durch Znerkennen

dér fünf ersten höchsten Anszeichnangen die verdiente óffentliche Anerkennnng gefanden habén.
Hochachtungsvoll Georg Gröschl.
Grohote, Insel Solta, Dalmatien. 9. Mára 1889.
In sofortiger Beantwortnng Ihrer gesch. Zuschrift vöm
3. d. Mts. habé ich das Vergnügen, Ihnen mittheilen zu
können, dass die mir v. J. aus Ihrer Fabrik gelieferte aeneste
Hercules Kelter Nr. 3 a, System Mabille, meine Erwartungen
weit übertroffen h a t ; dér Ausserst slnnreiche Mechanismas,

i
!

in dem Doppeldruckwerk nnd Druckkraft-Rogoiatorbcatehend,
findet seinesgUichcn ulebt, and mass die Leistnng dieser

Presse wirklich als sehr vorzüglich bezeichnet werden ;

die besonders praktische Nenerung, die obere Hálfte des Korbes,
welcher ans 4 Theilen bestebt, bei vorreschrittener Pressung
abnehmen zn können, wodnrch die Manipnlation nngemein
vereinfacht wird, hat hier allseitig Anerkennnng gefanden.
Es gereicht mir zűr Üenugthuang, Ihnen Aorstehendes
zum Zwecke dér geeigneten Verbreitung bekannt gébén zu
können nnd werde ich nicht uuterlassen Ihre Weinpressen
bei jeder Geleaenheit bestens zu empfehlen.
Achtungsvoll Dr. Antonio Mattiazza, Pfarrer.

Scardona (Dalmazia'). 18. Geutiajo 1889.
Ali affretto a dare risposta alla vostra domanda; il
Scardona (Dalmatien), 18. Jauuar 1889.
torchio Nr. 3 fornitomi da Lei lo scorso anno Un dato stupeudi
Ich beeile mich Ihnen auf Ihre werthe Aufrage zu
risultati. I>a costruzione dél medesimo é distinta in ogui
erwidern, dass sich die mir im v. J. von Ihnen gelieferte
rapporto. la prestazione é consitlerevole, perehé in segnko al
Wein-Presse Nr. 3 vorzüglichst bewáhrt hat. Die Constrnction
lavoro solido non avvengono disturbi nell’ esercizio dello stesso,
derselben ist in jeder Hinsicht ausgezeichnet, die Leistungspereié dichiaro d’ essere pienamente eontento di questo torchio,
e consiglio ad ogni possidente di rivolgersi per torchi soltanto alla 1 fáhigkeit sehr bedentend und da in Folge dér soliden Arbeit
Betriebsstürangen
nicht vorgekommen sind, so erkláre ich
vostra fabbrica.
mich mit dieser Presse bestens befriedigt and empfehle
Con tu tta stiuia
jedem Interessenten, sich bei Anschaffang von Pressén nur
___________
Filippo Sinobath.
au Ihre Fabrik zu wendeu.
Trau, li 1. Febbrajo 1889.
Hochachtungsvoll Filipp Sinobath.
Ili prouto riscontro alla stimata vostra 2H. decorso
Trau, 1. Február 1889.
geunajo ci affrettiamo a parteciparvi. che il torchio Nr. 2 a
In
sofortiger
Beantwortung
Ihres Geschátzten vöm
sistema Mabille a doppia pressione con regolatore per forza
2H. Jáuner d. J. beeilen wir uns Ihnen uiitzutheilen, dass
e velocitá da voi speditoci l'anno scorso fu di nostro pieno
die
uns
im
vorigen
Jahre
von
Ihnen
gesandte Presse Mr. 2 a
agqradimento, e possiamo quiudi caldamente raccomandare i
System Mabille, mit Doppeldruckwerk und Regulator für
torchi della vostra fabbrica,
Druckkraft
und
Geschwindigkeit,
zu
nnserer voilsten ZnCon tn tta stima vi riveriamo
friedenheit ansgef&llen ist und können wir dalier die Pressén
V. A. Fratelli Madirazza.
aus Ihrer Faörik wftrmstens empfehlen.
Alit aller Achtnng V. A. Fratelli Madirazza.
Miina Isola Brazza Dalmazia, 29. Gennajo 1889.
Ho ricevnto il vostro pregiato seritto e rilevo dél
Miina. Insel Brazza, Dalmatien, 29. Jauuar 1889.
medesimo che Lei mi domanda informazione rignardo all’
Ih r werthes Sehreiben ist mir zugegangen, und enfcntilitá dél Torchio Nr. 4 a a doppia pressione ch’io comperai
nehme ich demselben, dass Sie von mir Auskunft rücksichtlich
la scorsa priniavera nel vostro rinomato stabiliinento.
dér Brauchbarkeit dér von mir im vorigen Frühjahre aus
Jo non ho vernua difficoltá di esprimerle la mia
Hírem renommirteu Etablissement bezogenen neuen Weinpresse
siucera gratitndiue per il servizio recomi, il torchio lavora
Nr. 4 a mit Doppeldruckwerk wünschen.
stnpendam ente. non v’é nessnn confronto cogli altri torchi,
Ich nehme kehien Anstand. Ihnen meino höchsto Zuriso lta ti che si ottengono con qnesto non possono essere
friedenheit für die solide Bedienung auszusprechen, die
so p e ra ti; la solida costruzione di questo torchio mi da piena
Presse arbeitet ausgezeichnet — die áamit erzielten Resicurezza coutro ogni perturbazione nell' esercizio ; preudemlo
sultate können nicht mebr übertroffen werden, es Ist g&r
in considerazione tutti qoesti pregi, dichiaro i vostri torchi
kein Vergleich zn den Leistnngen anderer Pressén ; die solide
veramente apprezzahili.
( 'onstruction dieser Presse bietet mir volle Sicherheit gégén
Sarebbe da desiderarsi che i torchi della vostra fab
Betriebsstöruugeu und kann ich dieselbe mit Rücksicht aaf
brica trovassero iugresso dapertntto, e eió eh'io potró faré
diese Voraüge als wirklich preiswerth bezeiebnen.
a tale riguardo lo faré con piacere
Es wáre zu wünschen, dass die Weinpressen aus Ihrer
L’ou tu tta stima
Fabrik allseits Eingang fiúdén; was ich dazu beitragen kann,
Antonio Vicich qu Girolamo.
werde ich mit Vergnügen thun.
Mit voller Achtung Aataolo Vicich per Girolamo.
Villanóv.i di Faua presso <íradiska, 25. Febbrajo 1889.
Villanova di Faua bei (íradiska, 25. Február 1889.
In risposta alla pregiata vostra dél 21 corr. le par
In Antwort auf ihr Geehrtes vöm 21. v. AL theile
tecipo d essere pienamente eontento dél torchio Nr. 2a comIhnen höfiich mit, dass ich mit dér im v. J. von Ihnen geperato da Lei nello scorso anno. a doppia pressione e con
kauften Weinpresse Nr. 2 a mit Doppoldrnckwerk, Drnckregolatore per forza e pressione. con tinó che si lascia
kraftregulator nnd in vior Thoila abnehmbarem Presskorb
divid* re in quattro parti, tanto che non posso che raccomanbestens zufrieden bin, so dass ich die Pressén aus
dare ad ogui possidente i torchi della vostra fabbrica.
Ihrer Fabrik jedem Besitzer wármstens empfehlen kann.
Cou tntta stima
Hochachtungsvoll Dr. Alberto Levl.
Dr. Alberti Levi.

♦
<
|
•

I
;

Hayfartlt Pl. és tátsa-Fele
nj szerkezetű

szőlő- és gyümölcs sajtókra
vonatkozó

elismerő nyilatkozatok kivonata.
A

nagyszerű

eredményeknek

kire.

melyeket a

Mayfarth Ph. és társa-féle
sz ő lő - é s g y ü m ö lc s - s a jtó k mindenütt,
a hol csak eddig alkalmazásban voltak, el
értek. mindinkább szélesebb körökben terjed
el, s örvendetes elégtétellel utalhat link azon

Auszng mis (len Anerkcnnungen

I M m l t o «lelle r io o K iil/ío u i d e i

A lavali s/.i rétkor működésben
volt

ítttovi torchi per uva e fruttti

ttber

d e li* labbric*

P b ..

in d é r v o r j á h r l g e n S a i s o n in B e t r i e b g e s e t z t e n

a r t b

©

O o .

che nella s c o rs a stagione fúrón a m essi in iavoro.
Sernpre piú si estende la fama dei stnpendi successi, che
ovunque öve tinó ad óra sono comparsi. ottennero i töreki per
uva e trntta della premiata fabbrica P H . M A Y F A R T H
e C o . e con orgoglio possiamo dire, che i nostri torchi per uva
e íratta occopano oggi il primo rángó sül rispettivo teri eno
deli' industria déllé macchine.
Ooesta circostania cagionö l'aumento della nostra produzione
annoa a piú di loooapparati dipressione, un numero che difficilimente vená raggiunto da qualsiasi altra fabbrica.
I nostri torchi per uva e frutta presentano in sostanza
i seguenti vantagi:
M a s s im a u t i l i z z a z i o u e 1 Ono a 1 2 0 ° „ p iú c h e
s i m i l i a p p a r e c c h i d 'a l t r i s i s t e m i /
M a s s im a c e l e r i t á d i í u n z i o n a m e n to !
M a s s im a c a p a c i t á d i p r o d u z i o n e !
M in im o im p i e g o d i f o r z a f
M a s s im a d u r e v o l e z z a !

PH. MAYFARTH & C 0S
neu c o n a t r u i r t e n

Trauben- und ObstpressApparate.
lm mer weiter und weiter di iugtdie Kumle von
den

grossartigen Erfolgeu, welclie

I * l i. J f a y f n r l l i & C'o . ’ h
p re lig e k rö n te
p r t u

uj szerkezetű

szóló- és gyümölcs-sajtói
26-féle különböző nagyságban gyártatnak,
külön megrendelésre azonban bármily tetszés
szerinti nagyságban is készíttetnek. Kívánatra
kimerítő árjegyzékeket ábrákkal és leírások
kal i n g y e n és b é r m e n t v e küldünk.

u. O b i t -

dórt

emmgen
sin d . und

köuneu * ir mit Stolz dnrauf hinweisen, dass nnsere Trauben- und
Obstpresa - Apparate
e rs te n

H ang

anf

bente

den

dem

ein-

schlágigen Gebiete der MascbinenIndustrie einnehnien.
D ie a e r
f o r d e r te

U m s ta n d

d ie

er-

S t e ig e r u n g '

u n se re r
J a h r e s p r o d u c t io n
a u í m e h r a ls 1 0 ( 1 0 P r e s s A p p a r a te

eiue An/abl. welclie

kanin von inrend i'iner anderen
Fabrik erreicht w ird !
Unsero

nen

conslruirten

Trauten- und Obsfpress-Apparate
bieten

kurz

gefasst

folgende

V ortheile:

A legtőkeletesebb bisajtolás!
20 o-ival több mint bár
mely más szerkezetű sajtó
nál !
A leggyorsabb munka?
& legnagyobb munkaképes
ség!
A munkálatnál a lege sekély
ebb eröszükseglet!
A legnagyobb tartósság!
A bor ki nem arad ?
A tányér meg nem reped!
A bor meg nem feketül!
Az alapzat nélkülözhető!
A sajtónak a talajhoz való
erősítése szUksegtelen!
A sajtotengely legfinomabb
aczél (nem vas)!
A tengely meg nem lazul!
A tengely meg nem hajlik!
A csavarmenet finom metszes
sél es lassn emelkedéssel
bir. —

ff

überall

habén . wo dieselben bisnnn ersebienen

ják el.
Ezen körülménynek kő
szűnhető, hogy jelenleg sajtó
ink évi termetese már több
mint 1000 darabra rúg. mely
szám bármely más gyár által
aligha eléretett!
Uj szerkezetű szőlő-és
gyümölcs-sajtóink rövidesen
összefoglalva a kővetkező
előnyökkel bírnak:

MAYFARTH Pb. és TSA

Trauben-

-A ppar& te

tényre, hogy szőlő- és gyü
mölcs-sajtóink a gépipar ezen
terén az első helyet foglal

Az ősszepréseles folytonos!
Kettőzött gyorsaság es nyomerő!
A must könnyen folyik le ?
A legkisebb térsztikséglet ?
A legnagyobb szilárdság!
és tényleg legolcsóbb ar?
Olcsóbb árű sajtoknál a szakértő vizsgálat
mindenkor ki fogja deríteni, hogy lényegesen
drágábbak mint a mieink!

die

H ö c h ste A u s b e u íe ! bis zu
20
m e b r a Is P ressén
a u d e re r S y ste m o !
S c h n e lla te
A ib e its le i s tű iig !
H ö c h ste L e is t u n gsiá higk e itl
G eringsto B e tiio b s k r a lt!
G rösste D a u e rk a ltig k e it!
Kein Ueberlaufen des Weines!
Kein Zerspringen des Bieles !
Kein Schwarzwerden des Weines!
Kuné Fundament rung !
Kein Aufscílrauben am Fussboden !
Keine Eisenspindeln!
Kein Leckwerden dér Spirtdeln!
Ktin Biegen dér Spindeln !
Keine Grobgewrinde steiler Steigung !

C o n tin u irlic h e
Zupressung!
V erdopplung von S c h n ellig k e it u n d D r u c k k r a lt!
E r le ic h te r te r A btiuss des
S a lte s !
K lo in s te r R a u m z ű r A u ts te llu n g !
Non

p iú

p e r ic o lu

Non

p iú

p e r ic o li

che

Non

p iú

p e r ic o li c h e

che

il v i n o

t ra b o c c h i!

s c h i o p p i il b a c i n o !
il v i n o

d e p e ris c a

N on

p iú

b is o g n o

di b a s a m e n t i f i s s i !

Non

p iú

b is o g n o

d in v ita r e

N on

p iú

v it i d i f e r r o !

Non

p iú

r ila s s a m e n t i

di v it e !

Non

p iú

st o rc ia m e n t i

di v it e !

Non

p iú s p i r a l i

o r d in a r ie

il t o r c h i o

di r ig id o

u n d e iíe c tiv b illig ste r P re lsl

in c o l o r e
sü l

od

a ro m a !

Wo imn.er scheinbar billigere Preise geboten sein
müge , utird sachvcrstánJige Prüfung darthun, dass
sie dennoch stets wescntlich thaurer sind. als die
unsrigen 1

p a v im e n t o !

s a lis c e n d i!

C o r tin u itá d i s p r e m itu r a '.
S u c c e s s iv o a u m e n to d i c e l e r i t á e d i p r e s s i o n e !
F a c i le s c o l a tu r a d é l s u c c o !
M in im o s p a z i o p e l l f i n s t a l l a m e n t o 1
M a s s im a r e s i s t i b i l i t á !
ed e ffe ttiv a m e n te m o d e r a tis s im o p r e z z o !
Dovunque
b a s s i,

si
un

so sta n z a

a v e sse ro
p e r it o

quei

a

tro va re

e sa m e

p re zzi

so n o

p re zzi

d im o s t r e r á
p iú

in
ben

a p p a re n za
to sto

che

p iú
in

a lt i d e i n o s t r i .

vengono
fabbricati in 2<> dillerenti grandezze, a richiesta peró se si vuole
(V nna grandezza, qnalunque ; a chi desidera spediamo cataloghi
con disegni. deserizioni e prezzi g r a t i s e f r a n c o.
I n u o v i t o r c h i di P H . M

A Y F A R T H

e C o .

Ph. Mayfarth & Cneueste Traiiben- u ObstpressApparale
werden in 26 verschiedenen Nummein fabriziit. je
nacb Verlnngen a le r au eh in jeder M iebigcn Grösse
angefertigt und veisendeu wir anf Wunseh ansftthrlivhe
( ’ataloge mk Zeichnnngtn. Beschreibuugen und Preistu
gr

at is

und

f r a u c o.

PH. 1IIAYFARTH ét C®
Salzburg, 1889, február hó 4.-én.
Az önöktől tavai vásárolt 2a sz. gyümölcs- és szőlősajtó (Mabille rendszeri kettős emeltyű-szerkezettel és nyomerö-szabalyzóval, úgvszinte az ugyanakkor hozatott gyilmölcszúzó a múlt préselési idény folyamában jó ideig volt alkal
mazásban. úgy hogy kérdésére, vájjon a gépek hogyan felel
nek meg várakozásomnak, határozott válasszal szolgálhatok.
Midőn ezen gépeknek czélszerii szerkezetérfd és szilárd
alkotásáról dicséröleg nyilat kozhatom, egyszersmind a leg
nagyobb elismerésemet kell kifejeznem a gépek munkaképes
ségére nézve is. A sajtó kitünően működik, a kezelese igen
egyszerű es könnyű es a lepreseles nemkülönben a sajtó ki
ürítésé a gépezet elmes szerkezete folytán gyorsan eszközöl
hető, a törköl annyira tökéletesen preseltetik ki, hogy azt
majdnem hihetetlennek lehetne t a r ta n i; a most kicsordulasa
be nem következhetik, mivel a tányér igen czélszerűen van
alakítva es aranylagigen nagy ; ez oly előny, melynek fontos
ság át el kell ismernünk es masfajn sajtóknál nem található.
A szállított tárgyakkal tehát nagy mértékben meg
lévén elégedve, csatlakozom a tavai Becsben m eg ta rto tt birodalmi-gyümölcs-kiállitás bíráló bizottságához, a mely az önök
gyárában készült borsajtókat es gyümölcs- es.szőlő-zűzókat
az első és legnagyobb dijakkal tü ntette ki. Örömest fogom
gyártmányaikat a legmelegebben ajáulani. s azoknak terjesz
téséhez hozzájárulni.
Tisztelettel

Auer Albert.
Bécs, 1889. február hó 25.-én.
Van szerencsénk a nekünk múlt nyáron szállíto tt
gyümölcszűzó es 4 darab 3a sz. bor- es gyümölcspres iránt
kettős em eltyűszerkezettel es nyomerö-szabályzóval ezennel
megelegedesünket kifejezni; gepeik Jól működnek es az
igényeknek teljesen megfelelnek.
Tisztelettel
Első osztrák gyümölcs- és bogyó-must-termelés

Salisburgo, 4. Febbrajo l v89.
Le scorse vendeinmie misi in opera il torchio per
frutta e viu<> Nr. 4 a Sistema Mabille a doppia pressione e con regolatore per forza e pressione che comperai
•la voi lo scorso anno come pnre il molino per frutta. e
sono per cousegnenza in stato di rispondere alla vostra
domanda. cioé come agivano le macchiue.
Concedendo io alla costruzione pratiea e solida di
questi oggetti ogni possibile lode, anche dal lato della ottenntta prestazione devo esprimere il mio ricouosciraeuto II
torchio lavora eccelentemente. il maneggio é assai semplice

e facile, il torcolare od il vnotare riesce assai facile grazié
all' inge$nosa costruzione dél meccanismo di pressione, la
mássá vien cosi bene compressa che sembra impossibile,
il traboccare deli imbnto é affatto impossibile perché il
medesimo e molto pratico ed in proporzione é molto grande,
un vantaggio molto importante che presso gli altri non si
puó trovare.

Dal soppradetto mi trovo molto contento degli oggetti
a me spediti e mi nnisco pienamente al collegio dei gindici

dei premi che trovi di premiare i torchi ed i molini per
frutta ed uva della vostra fabbrica col primo e piú alto
premio all' espozione di frutta dél Regno eh' ebbe luogo a
Vienna lo scorso anno, e per me sará sempre un piacere di
raccomandare le vostre macchine nel miglior uiodo ed il piú
caldamente possibile e contribuire alla difussione déllé stesse
Con tu tta stima

Alberto Auer.
Vienna. 25. Febbrajo 1889.
Collá presente prendiamo occasione di esprimerle la
nostra soddisfazione. per il molino per frutta e per i quattro
torchi per vino e per frutta Nr. 3 a con doppia opera di
pressione e con reoolatore per forza e ceieritá di pressione,
törnitici da Lei la scorsa estate ; le dl Lei macchine lavorano
bene e corrispondone pienamente allé riohieste.
Con stima
Príma fabbricazione di mosto di frutta e coccole

Fratelli Kunz.

Kunz testvérek.
Visinova (Istria), 1889. január hó 21.-én.
Miután épen egy szőlőmorzsolót szándékozom önöknél
rendelni, ezen alkalmat felhasználva értesítem önöket, hogy
a gyárukból a múlt évben hozatott ™ sz. legújabb szerke
zetű sajtó tölgyfa tányérral nekem Jeles szolgálatokat t e t t ;
nevezetesen a kitűnő szerkezet, a ragy m unkakepesseg es
a sajtónak szilárd alkotása dicséretet érdemelnek ; örvendek
valóban hogy a számos ajánlat közül az önökét fogadtam
el. mert a sajtóval annyira meg vagyok elégedve, hogy
kötelességemnek tartom gyártmányaikat 'mindenkinek a leg
jobban ajánlani.
Teljes tisztelettel

Maraston Domokos.
Sebenico, 1888, november hó 30.-án.
Tisztelettel értesítem önöket, hogy a nyáron szállított
4a sz. borsajtó kettős em eltyűszerkezettel valam int a szőlőzúzó a lefolyt szüretkor sokat dolgoztak, s örömest bizonyít
hatom, hogy ezen gépekkel teljesen ki lettem elégítve ;
kivaltkep a gép szerkezete erdemel em lítést, mely álta l lehetsegesse vált a szükséghez kepest kettős sebesseggel préselni,
vagy pedig ketszerakkora nyomást gyakorolni, az ön gyáruk
ban készült sajtókat teh at az elsőség m egilleti valamennyi
hasonló más gyártm ány közül, mely utóbbiak az önökéhez
képest tökéletleneknek nevezendők.
Midőn ezennel sajtóikat a legmelegebben ajáulanáiű.
maradtam
teljes tisztelettel

G. B. Montanari.
Castelvecchio, Trau mellett, 1889 február hó 5.-én.
A becses czégiiktül a múlt évben vásárolt legújabb
szerkezetű kettős em eltyűszerkezettel es nyomerőszabályzóval ellátott, Mabille-fele 4a sz. borsajtó iránt te tt szives
kérdésükre, sietek értésükre adui, miszerint ezen prés munkdkepesseg tekinteteben nem hagy kívánni valót, s helyben
a legjobb sajtónak van elismerve ; a szerkezete kitűnő, a
kezelese kényelmes, csak kévés erőt igenyel, s az eredmeny
igen kielégítő.
A kitűnő kiszolgálásért fogadják teljes elismerésemet.
Kiváló tisztelettel

Katinac Fiilöp
Veglia (Dalmátország), 1889, február hó 2.-áu.
A múlt hó 25.-én kelt becses iratára tisztelettel
válaszolva tudósítom, hogy az önöktől a múlt évben hozatott
kettős em eltyűszerkezettel és n yomeröszabályzóval e lláto tt
3a sz. sajtóval felette Jo eredményeket értem el, s nagyon
örvendek, hogy a kapott, számos ajánlatok közül az önökét
tagadtam el az egesz gepezet oly szabatosan dolgozik, hogy
öröm nezni ; munkafélbeszakitás nem fordult elő és a temérdek
sok munkát a legrövidebb idő alatt elvégeztük; ezen borsajtók
megérdemlik, hogy előnyei m indenütt ismeretessé v á lja n a k ,
magam is fel fogom használni az alkalmat mindenkor, lio^y
sajtóikat a bortermelőknek ajánljam.
Tisztelettel

Mascolini Antal.

Visiuada (Istria), 21. Gennajo 1889.
Aprofitto della bella occasione, volendo io avere da
Lei un apparato per la separazione déllé coccole, per parteciparle che il nuovo torchio con leftto di légi o di quercia
acqnistato nella vostra fabbrica mi ha fatto servlzf distinti,

ansgezeichnet, die Bediennng ist sehr einfach und leicht
und die Abpressung sowie die Entleerung geht vermöge
dér sinnreichen Gonstrnction des Pressmechanismus áusserst
rasch von statten, die Maische wird so vollkommen ansgepresst, dass mán dies kanra fllr möglich haltén könnte.
ein Ueberlaufen des Pressbietes kann nicht eintreten. weil
dasselbe praktísch geformt nnd verháltnissmássig sehr gross
ist, ein vorzug dér sehr ins Gewicht falit and bei anderen
Keltem nicht anzntreffen ist.
leli finde rnich naeh all’ dem Gesagten mit den mir
gelieferten Objecten in besonderem Maasse befriedigt and

schliesse mich dem Preisrichter Collerium dér t. J. in
Wien stattgehabten Reichs-Obstausstellang, welches die
Weinpressen. Obst und Traubenmühlen ans Ihrer Fabrik mit
den ersten nnd höchsten Preisen ansgezeichnet hat, vollkommen an, es wird mir immer ein Vergnügen sein,
lhre Fabrikate an f das Beste nnd W árm ste empfehlen,
und zűr Verbreitnng derselben beitragen zu können.
Achtiingsvoll Albert Auer.
Wien, 25. Február 1889.
W ir nehmen hiermit Veranlassung, Dinen über die
uns im vorigen Sommer gelleferten v ln r Wein- und Obst-

pressen Nr.3a mit Doppeldruckwerk und Druokkraftregnlator,
sowie für die Obstmühle unsere Zufriedenheif auszusprechen.
lhre Maschinen arbeiten gut und entsprechen den Anferde ungen vollkommen.

Achtungsvoll
Erste österreichische Obst- nnd Beeren-Mosterei Brúder Kunz.
Visinada. (Istrien) 21. .Tánner 1889.
Ich benüfze die willkommene Gelegenheit. da ich
beabsichtige einen Entbeem ngsapparat von Ihnen auzuschaffen. um Ihnen mitzntheilen. dass mir lhre ira vorigen
Jahre aus Ihrer werthen Fabrik bezogene neueste Presse

specialmente la distinta costruzione, la grande potenza di
prestazione e I' impianto veramente solido di questo torchio
meritano tutte le lodi posslblli; veramente mi rallegro che

Nr. C mit Eichenholz-Biet vorzúgliohe Dienste geleistet hat ;
namentllch verdient die ausgezeichnete Construetion. die
grosse Leistungsfáhigkeit und die wirklich solide Anfertigung dieser Presse ungetheiltes Lob; es freut mich wirk

déllé molte offerte giuntemi preferii la vostra, poiché col
torchio són tanto contento, ebe mi sento in dovere di
raccomandare ad ognuno il piú caldamente possibile le
macchine della vostra fabbrica.
Con tu tta stima

lich, dass ich von den vielen mir vorgelegten Offerten die
lhre vorgezogen habé. denn ich bin mit dér Presse so zufrieden. dass ich mich verpflichtet halté, lhre Fabrikate
Jedermann auf das Beste zu empfehlen.
Hochachtongsvoll ergebener Domenico Maraston.

Domenico Maraston.
Sebenico, 30. November 1888.
Ich beeile mich hiermit Ihnen freundliehst bekannt zn
Sebenico, 30. Novembre 1888.
j
gébén, dass ich die mir im heurigen Sommer von Ihnen geCollá presente mi aflretto a parteciparle, che nelle or , lieferte neueste Weinpresse Nr. 4 a System Mabille mit
passate vendeinmie misi in opera il torchio Nr. 4a sistema
Doppeldruckmechanitmus sowie die Traubenmühle wáhrend
Mabille con doopio mecanismo di pressione e il pigiatojo
<ler verflossenen Presscampagne tücbtig in Betrieb gehabt
che comperai da Lei quest’ estate, e mi rallegro il poterla j habé und es frent inich Ihnen bezeugen zu könnpn. dass
assicurare d'esser dél tutto contento della medesima macchina, j ich mit diesen Maschinen bestens zu Érieden gestellt b in ;
speciai menzione merita la forma di costruzione collá quale i besonderer Erwáhnung verdient die Constructionseiarichtung,
é possibile a seconda il bisogno a lavorare con doppia ve- 1 welche es ermöglicht je nach Bedarf mit doopelter 6elocitá oppure con doppia forza di pressione, pereié i torchi i schwindigkeit zu pressen. oder aber doppelt starke Druckdella vostra fabbrica devono essere preferiti a tutti gli
kraft ausüben zu können ; den Pressen aus Ihrer Fabrik
altri déllé fabbricbe dél medesimo genere, i quali in congebührt somit entschieden dér Vorzug vor allén andereu
fronto allé vostre devono esser detti imperfetti.
derartigen Fabrikaten, welche im Vergleich zn den Ihren
l ’rendendo io Hncarioo di raccomandare in qualsiasi I unvollkommen genannt werden raüssen.
occasione i töreki della vostra fabbrica resto
Indem ich hierm it Veranlassung nehme, Ilire Pressen
con tu tta stima
| Allén auf das Angelegentlichste zu empfehlen, verbleibe
mit vollkommener Achtnng
G. B. Montanari.
j

___________ 6. B. Montanari
Castelvecchio di Trau (Dalmaziai, 5. Febbrajo 1889.
Mi rallegró la vostra geutil domanda riguardo il

nuovo torchio Nr. 4 a sistema Mabille con doppia opera di
pressione e con regolatore per forza e pressione. che com
perai lo scorso anno nel vostro rinomato stabilimeuto, mi
aflretto tosto a far le noto, che questo torchio in ció che
riguarda la capacitá di prestazione non lascia nulla desiderare, e qui generalmente é riguardato come il migliore.
la costruzione dél medesimo e diatinta si lascia lavorare
comodamente e richiede poca forza.
Le reudo percio per il servizio fattomi i miéi piú
sinceri ringraziamenti.
Con tu tta stima

Filippo Katinac.
Veglia (Istria), 2. Febbrajo 1889.
In risposta al vostro pregiato seritto dei 25 dello
scorso mese, le partecipo che ricevetti distinti risnltati dal
torchio Nr. 3 a con nuova opera di pressione e con regolatore
per forza e pressione, che comperai da Lei lo scorso anno.
e veramente sono contento che déllé molte ofl'erte pervenutemi lo scorso anno, prescelsi la v o stra; l’intera macchina

lavora con precisione che fa veramente piacere a guardare.
non abbiamo avuto nessuna iuterruzione nella prestazione
ed il lavoro colossale abbiamo coudotto a fine nel piú breve
tempó possibile. I privilegi dei vostri torchi meritano d’esser
conosciuti, io stesso in ogni occasione prenderő cura di rac
comandare i vostri torchi ad ogni possidente.
Con stima

___________

Antonio Mascolini.

Castel veechio, Trau mellett, 1889, január hó 19.-én.
Castelvecchio di Trau. 19. Gennajo 1889.
Folyt* hő 13.-án kelt becses levelük folytán van
In risposta al vostro geutil seritto dei 13 corrente
szerencsénk tisztelettel jelenthetni, hogy m indkét, tavai önök
mese, prendiamo l occasione per parteciparle che ambi i
től hozatott Herculessajtó 3a es 4a sz. a m últ szüret a lk a l
torchi No. 3a, e No. 4a „Ercole** che couiperammo da Lei
mával helyet Jól m egállotta.
lo scorso anno lavorarono le passate vendeinmie con una
Ezen
sajtók
tömör alkotásán
és
czélszerii I precisione veramente distinta.
szerkezetén mindjárt meg lehetett ismerni, hogy ezek i tt
Subito da bel príncipio si poteva arguire che questi
valamennyi eddigele ism ert sajtókat felül m úlják; hogy
torchi per la loro costruzione veramente pratiea sorpasseazonban az eredmeny a gyakorlatban oly kitűnő lesz, azt
ranno in perfeziono tutti i torchi fino ad óra qui conos
senki sem v a rh a tta ; a siker teljes volt s mindenki áltál
ciuti, ma che il risultato sará cosi pratico e tanto diselism ertetett.
tinto non ci potevamo neppure immaginare, veramente
meraviglioso.
Ezen kitűnő sajtók gyártása által belföldi borterme
lésünk körül nagy érdemeket szereztek maguknak és meg
Coll" iutroduzioue di questo nuovo torchio Lei si é
tisztelő* lesz ránk nézve, ha ezen nyilatkozatunkat felveszik
molto weritato dei possideuti della mia patria, e per női
azon bizonyítványok sorába, melyeket a bortermelők érdekében
sará un onore se Lei riportéra questo nostro certificato nella
nyilvánosságra hozni szándékoznak.
serie, degli attestati. che Lei pensa dare al vantaggio di
Az aratott sikerhez önökuek szerencsét kívánva fogad
tu tti i possidenti.
ják üdvözletünket.
Ce ue cougratuliamo con Lei per i risultati ottenuti •
Teljes tisztelettel
e vi salntauo

ivanac János és fial.

Salzbnrg, 4. Február 1889.
Tch babé die m vorigen Jahre von Ihnen gekanfte Obstnnd Tranbenpresse Nr. 4 a System Mabille mit Doppeldruckwerk und Drnckkraftregulator, sowie die gleichzeitig bezogene Obstqnetsche wáhrend dér verflossenen Presscampagne
aiisgiebig benützt und bin somit in dér Lage, Ihre Anfrage,
wie sich die Maschinen bewáhrt habén, znverlássig beantworten zn können.
Indem ich dér praktischen Construetion, dér soliden
Banart dieser Objecte volles Lob angedeihen lasse, kann
ich Ihnen auch mit Riicksicht auf die erzielte Leistnng
meine höchste Anerkennung aussprechen. Die Presse arbeitet

con speciai stima

Giovanni e figli Ivanac.

Castelvecchio bei Trau. Dalmatien, 5. Február 1889
E rfreut dorch lhre gefállige Anfrage betreffs dér von
mir im vorigen Jahre aus ihren geschátztem Etablissem ent
angeschaffteu neuesten Weinpresse Nr. 4 a System Mablde
mit Doppeldruckwerk und Drnckkraftregulator. beeile ich
mich Sie zu verstándigen, dass diese Presse in Bezug auf

Leistungsfáhigkeit nichts zu wünschen lásst und hier allgemein als die beste gilt; die Construetion derselben ist ausgeze chnet, die Bedienung bequem und wenig Kraft erfordernd
und die Ausbeute sehr zufriedenstellend
Ich spreche Ihnen für die vorziigliche Bedienung meine
ungetheilte Anerkennung aus.
Mit aller Achtung Filippo Katinac.
Veglia, Dalmatien. 2. Február 1889.
In höflicher Erwiderung au f lhre geehrte Zuschrift
vöm 25. v. M. theile ich Ihnen mit, dass ich mit dér von Ihnen
im verflossenen Jahre bezogenen Presse Nr. 3 a mit neuem

Doppeldruckwerk und Druckkraftregulator unerwartet gute
Resuliate erzielt habé und bereitet es mir hohe Genugthuung,
dass ich von den vielen mir zűr Begutachtung vorgelegenen
Offerten die lhre vorgezogen h a b é ; das ganze Werk arbeitet
prácise. dass es eine Freude zum Ansehen ist. wir hatten
keinerleiUnterbrecliungeu beimBetriebe und habén die collossale
Arbeit in kürzester Zeit b e w áltig t; die Vorziige ihrer Wein
pressen verdienen alierorten bekannt zu werden ich selbst
werde bei jeder Gelegenheit Anlass nehmen lhre Pressen
allén Weinproducenteu auf das uachdrüeklichste zu empfehlen.
Achtungsvoll Antonio Mascolini.
Castelvecchio b. Trau, 19. Jánuer 1889.
Angenehm veranlasst dnrch ihr werthes Schreiben
vöm 13. d. M. benützen wir hiermit die Gelegenheit Ihnen
anzuzeigen, dass die beiden, von uns im vorigen Jahre von

Ihnen bezogenen Hercules Pressen Nr. 3 a und Nr. 4 a die
abgelaufene Presscampagne mit Vorzug bestanden habén.
Mán kounte an dem massiven Bau und dér praktischen
Constructien dieser Presseu wohl gleicli Aufangs erkennen

dass dieselben allén anderen h ie r bisher bekannten Pressen
weit überlegen sind, dass das Resultat in dér Praxis
jedoch ein so ausgezeichnetes sein werde, habén wir nie
und nlmmer erw artet; dér Erfolg war ein durchschlagender
und wurde unumwundm zugegeben.
Dur.-h die Einfülirung dieser vorziijlichen PreH apparate lmben Sie licli um unsere eiubeimisehe Weinprodnetion boeh verdient gemaebt und werden wir es uns
aur Étire anrechnen, wenn Sie dieses Zeugniss in die Beibe
jener Alteste aufnehmen, welehe Sie zum Nutzen aller Interessenten zu veröffeutlichen beabsichtigen
■,
' S Sratolirt n. IhMI1 bwteiH zu' den ven Iltnen erzielteu Erfolgen und begrüssen Sie
mit besonderer Achtung

Giovanni II Figli Ivanac.

