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E lő f iz e té s i  d í j :

Postán vagy Pécsett h ázhoz  
küldve: egész évre 5 t't., fél
évre 2 frt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám  10 kr. 
Megjelenik minden s z o m b a 
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkereső 

(Széchényi tér).

H ir d e té s e k  á ra :
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért ti kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
fizetendő. — M inden  hir- 
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyílt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e sz tő i Iroda:
F eren cz iek  a tc z á ja  22.sz. I. em elet. 
K é z ira to k  v issza  nem k ü ld e tn e k

A laP szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóbivataluoz iutézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Uj évtized veszi kezdetét, e szá 
zad utolsó előttije.

Egy százada annak, hogy az 
évezredes középkori sötétség után 
nyűgöt felöl derengeni kezdett a 
szabadság és felvilágosodás hajnala, 
a íudotnáuy e század alatt uteg- 
mérhetlen haladást tett, az emberi 
nem jobbléte még is nagyon cse
kélyét haladt előre, mert a tudo
mány kifejlődésével a nép milliói
nak felvilágosodása és a szabadelvű 
kormányzati intézmények lépést nem 
tartottak, az erkölcsi érzet pedig 
határozottan sillyedt.

Az önkényuralom és deraokra- 
czia közti százados harczuak kö
vetkezménye ez. e liarcz pedig csak 
úgy fog végződni a demokraczia 
győzelmével, ha az önkényuralom 
többé nem talál buta tömegeket, 
miket vak eszköz és hóhérnak fel
használhat a demokraczia ellen, ha 
a most még tudatlan, vagy rósz 
irányban dresszirozott nyers erők 
öntudatra ébredve, csatlakoznak a 
demokraczia, a népszabadság zász
lójához.

Hányszor történt e század folya
mában. hogy a sötétség apostolai 
felhasználták az úgynevezett félig 
művelt, tettleg azonban csak önző 
és csaló demagógok nagyhangzásu 
phrazisai után kiabáló, mások zsír
ján ingyen lakmározni kívánó pro- 
letárságot arra, hogy a társadalmi 
rendet felboutó túlzásokba csapváu 
át, komprommittálja a népszabadság 
szent ügyét és ürügyet adjon arra, 
hogy a 8ziute orránál vezethető va
gyonos közép osztály segítségéve' 
évtizedekre visszaállítsa a régi zsar
nokságot, akadályozza továbbra is 
a sötétség eloszlását.

A reactió nem válogat fegyve
reiben, a demagógia pedig, mely 
korunkban mint socialismus, com-

munismus, nibilismus sat. jelentke
zik, erősebb fegyvere a reaetiónak 
pemmint a szoldateska, melynek 
hatalma mindinkább veszni kezd, 
mennél nagyobbak a felállított had
seregek, minél általánosabb a had
kötelezettség.

A józan, erkölcsös demokratiá- 
nak tehát két elemmel kell küzdenie 
az absolutismus és a társadalom 
felforgató anarchikus elemek ellen, 
egyik elemmel sem szabad szövet
keznie, mert az ily szövetség ön
gyilkosságot rejt méhébeu, a legjobb 
esetben is 25—30 évre késlelteti a 
a népuralom győzelmét.

A szélső ellentétek érintkeznek.
A communismus és ezzel rokon 

socialismus a nihiiismussal együtt 
a vagyon ellen tör, jobban, vagy 
kevésbé takarva neiu egyéb az, 
mint a vagyontalanok harcza a va
gyonosok ellen, csalatkozník azon
ban nagyon, ki azt vélné, hogy az 
önkényuralom védi a vagyont és 
annak tulajdonosait.

A commuuÍ8tmis elve szerint 
minden vagyon a közönségé, az ön
kényuralom elve szerint minden 
vagyon a személyekkel együtt a 
kényuré, nincs itt sem tulajdonos, 
csak haszonélvező és e haszonélve
zet csak addig tart, mig azt a kéuyur 
jónak látja.

Avagy tulajdonunknak nevez
hetjük-e az oly vagyont, melynek 
jövedelmét, sőt állagát is a kéuyur 
belátása szerint elveheti adóbau, 
vagy más szolgálmáuyok fejében? 
tulajdonunk-e az oly vagyon, mely- 
lyet a kényur megkérdezésünk nél
kül értéke erejéig ugyuevezett ál
lamadósságokkal terhelt?

Semmivel sem jobb azonban, ha 
még nem rosszabb az alkotmányosdi 
játékkal álczázott kény uraság, inéit 
a mig nyílt önkényuralom által 
csinált államadósságokat elismerni, 
vagy visszautasittani a magukat 
felszabadító népektől függ, addig a 
megvesztegetett választásokból kike
rült megvesztegetett képviselet által 
forraaszerüleg megszavazott kölcsö
nöknél ezen jogától is elesik, csak

visszkercsete maradna fen azon ga
zok ellenében; kik a nép érdeke 
ellenére megszavazták a kényura- 
lomnak a kölcsönöket.

Az önkényuralom és álalkotmá
nyosság már maholnap oda vitte 
dolgát, hogy a konzervatizmus fő
oszlopa a birtokos osztály is a kom- 
muuismus karjaiba hajtatiis, itt leg
alább személyes szabadságának re
mél több biztosítékot. Vágyó iát, 
melyről a kéuyur rendelkezik amúgy 
sem sajnálhatja.

A tengernyi állandó hadseregek, 
a rósz gazdálkodásból eredt milli
árdnyi államadósságok kamatjai, az 
állami fő és kis tisztviselők kap
zsisága, a rósz közigazgatás és tör
vénykezés, a vagyon és személy- 
biztonságnak mindinkább érezhető 
hiánya tönkre teszik a vagyonos 
osztályt, kiszívják minden éietere'ét 
elölik minden igyekezetét a vagyon 
fentartására és növelésére, a vagyon 
összpontosul lelkiismeretlen üzérek, 
uzsorások és ezekkel szövetkezett 
hatalom bitorlói kezeiben, ezen ele
mek dominálnak már most Európa 
felett.

Ez állapot sok időre immár tart
hatatlan, idő kérdése, hogy mikor 
kap az emberiség alkalmas lökést 
arra, hogy lerázza az elviselhetleu 
igát vállairól és ha ez megtörtént, 
képes-e a józan democraczia mielőbb 
praepotentiára vergődni.

Alig hisszük, hogy egyhamar 
czélt érjen, azonban legyen remé
nyünk a jobbra és ezzel lépjünk át 
az uj évre, hogy legyen erőnk ki
tartani az emberi jogokérti küzdel
münkben.

— A * * o r sz á g g y ű lé s  m in d k é t
háza decz. 31 és rövid ülést tartott a Hor
vátországgal kötött pénzügyi szerződés 
meghosszabbításáról szóló és az 1380 iki 
ujoncjutalékot megállapító törvények hir- 
dettettek ki.

— A z o rsz á g g y ű lé s  jö v ő  é v i
munkaidejét s az ülésszaknak még hátra
levő részét leginkább a kötségvetés tár
gyalása foglalja el. A delegácziók, mint 
kormánykörök számítanak, január vége 
előtt nem végezik el munkájukat s azért 
a delegátusok távollétében érdemleges

ülések nem tartatnak. — A költségvetési 
javaslat tárgyalása csakis február közepe 
felé kezdődhetik, miután ezt most is meg 
fogja előzni egy kölcsöntörvényjavaslat, 
melynek tárgyalását azon indokból akarj ik 
siettetni, hogy az ország némely részeiben 
beállott ínség miatt az adóvégrehajtások 
fölfüggesztettek s a pénztári bevételek a 
miatt fölötte megcsökkentek. — Ekként 
a jövő évi költségvetési törvény se lesz 
készen még az első évnegyed végéig sem. 
Az 1879 iki költségvetés csak ez év april 
havában, az 1873-iki csak ez év junius 
havában készült el; minden jel oda mu
tat, hogy 1830 iki is csak az év első fe
lének vége felé lehet készen. De hiszen 
megszoktuk már. („E — s /)

— A z ír ó i jo g r ó l  szá lú  tö r 
vényjavaslatot az igazságügyét elnöklete 
alatt működő vegyes bizottság fogja át
vizsgálni. Az ülések mindjárt újév utáu 
kezdetnek meg.

— A ,k ö zö s  h a d ü g y m iu isz tc -
rium, a magyarországi hadparancsnokság 
utján felszólította a törvényhatóságokat, 
hogy már január hóban terjesszék fel az 
illető kerületekben nélkülezbető kocsikról 
és teherhordó állatikról szóló kimutatásokat 
mivel februárban szükség lesz azokr.a Az 
egészen rendkívüli nljárás, miszerint a közös 
hadügyminisztérium követlenül a törvény- 
hatóságoknál lép érintkezésbe törvénybe üt
köző tény, melyet azonban a Tisza-kormány 
bizonyosan védeni fog.

— A T isz a  k o rm á n y  e g y ik  tá 
masza ! Miskatovicb horvát képviselő, ki 
egyszersmind a magyar országgyűlésiek 
is tagja, még Ghyczy Kálmán ház-elnök
sége alatt, illetéktelenül felvette az elhauyt 
Jakics (szintén volt b írvátb képviselő) napi 
dijait két hónapon át, s két hónappal az 
illetőuek hilála után. Gbiczy Kálmán az 
ő skrupulozus lelkiismeretességével (? ?) 
átvizsgálván a számadásokat, már akkor 
fölfedezte a turpisságot, hanem az — a 
Tisza-aera politikai rendszeréhez tartoz
ván az eltussolás, annak idején szép sze
rével eltussoltatott. Most azonban a tur
pisság kisült, s a horvát képviselő közt 
rettentő fölháborodás támadt. Eddig mint 
a „M—g“-nak írják már 10 horvát kép- 
viselő.lépett a]ki kormánypártból, mert olyan 
emberrel mint Miskatovics nem akarnak 
egy párton maradni.

— A z u n ió p á rt fe lé le sz té sé r ő l  
írnak Zágrábból; Mihalovics Károly, Ru- 
bido Zichy i s Pejacsevich Adolf gróf, kik
nek zajos fellépése az utóbbi napokban 
oly nagy feltuuést okozott, Tisza Kálmán
nal egyetértőleg azon dolgoznak, hogy 
megbuktassák Mazurauicsot és vele a nem
zeti pártot. Tiszának törekvése odairányul, 
hogy Horvátországban oly kormányt se
gítsen polezra, melynek háta inödött nem 
áll oly erős és makacs párt mint a nem-

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

zetiek. Mazurauics helyére Mihalovicsék- 
nak kellene jönniük, kik a kiegyezés megu'i- 
tására, de sőt a horvát magyar államjogi 
kötelékeknek szorosabbra búzására is haj
landók lennének azon feltétel alatt, hogy 
határőrvidék Horvátországba bakebebz- 
tessék. —

— H e r b e r t b ír ó , n á n d o r fe 
hérvári követünk, mint Béesből táviratilag 
jelentik, a külügyminiszter utasítása foly
tán utazott Nissbe, hogy ott a legerélye
sebben követelje a szerb kormánytól, mi
szerint haladéktalanul állást foglaljon kü
lügyi hivatunk utolsó jegyzékékével szem
ben, mely a kereskedelmi és vasúti kérdé
sek megoldását sürgeti. (Nem fognak ott 
nagyon megijedni.)

— Nzéll K á lm á n  m in t az „E —a*
biztos forrásból értesül nagy bndgetbeszéd • 
re készül. A költségvetési javaslatok beható 
tanyulmázásával f iglalkozik, s barátai azt 
hiszik, hogy gróf Szapáry Gyula péozttgyi 
expozéjának teljes tartbatlauságát sike
rülni fog kimutatnia. Egyúttal törekszik 
kimutatni azt is, hogy az államháztartásnak 
pusztán finánciális alapokra fektetésében 
elértük, sőt túlhaladtuk már miudea józan 
elméletnek legszélső határait, s hogy a 
társadalmat, ba szomorú bukásra (nem 
akarjuk vinni azt, okos gazdasági politi
kával kell felsegélnUnk. Széli K. barátai 
azt hiszik, hogy gr. Szapáry állása e tá
madás alatt össze fog ruskadui.

— A k isb ir to k o so k  fö ld h ite l  
intézetének ügyében Matasovszky vizsgáló 
biró s törvényszéki szakértők még miadig 
folytatják a vizsgálatot. — A Fesz- 
tetics gróf által visszaváltott záloglevelek 
értéke máris több százezer írtra rag. A 
záloglevelek kétfélék ; olyanok, melyeket 
az elnök gróf sajátkezüleg irt alá, és olya
nok, melyekre az elnöki név bélyegzővel 
vau ráütve. Feszteticb az előbbieket kivé
tel nélkül összeveszi, ez utóbbiak közül 
pedig azokat váltja vissza, melyek az ő 
közbenjárásával számitoltattak le. A többi 
mint Végb Ignáczék hamisítványai bevál
tatlanul maradaak.

— A k i s b i r to k o s o k  o rsz á g o s  
földhitelintézetének szombaton tartott igaz
gatósági ülésében Festetich Pál gróf elnök, 
Tisza László és dr. Piufsich Frigyes igaz- 
g tósági, és Nagy György felügyelőbizott
sági tagok lemondot ak.

— A sz e g e d i e g y e te m  p á r to l á 
sára Hódmezővásárhely köztörvényhatósági 
bizottsága utolsó ülésében .líbray Károly 
polgármester indítványa folytán elhatároz
ta, hogy a Szegeden felállítandó egyetem 
érdekében kérelmet intéz a miniszlerinm- 
hoz és a körülmények szerint ő felségé
hez is.

— Az „A dria*4 c ím ű  a n g o l  gőz
hajó-társaság, 1881-ben fog angol-magyar 
társulattá alakulni; azon hírrel szemben,

f  A  R G  £  A .
A sze re lem  ! . . .

Órám mar éjfélt üt, —
A rémek pereze ez,
Mély csend van mindenütt,
Nem hallszik semmi nesz.

íróasztalomon 
Lámpám előttem ég ;
De meg nem foghatom :
Miért ma oly sötét.

Különös borzalom 
Fiit végig testemen,
Magamat oly nagyon.
Levertnek érezem.

És m intha valami 
Susogna körűiéin,
'lan  lelkek szárnyai, —
Vagy tán -zúg a fülem !

Fejem olyan nehéz,
Úgy kápradzik szemem,
S ha néha föl-fölnéz,
Minden forog velem.

Majd elsötétedik 
Előttem a sziAa,
És benne mindenik 
Bútor egy rémcsSda.

El-elgondolko inam, *
De sehogy aMS^lebet.
Előttem csak az áll :
Ilonám nem szeret !S-%
I tt  ülök székemen,
Előttem a papír,
S bár tollat tart. kezem.
De egy betűt * m  ir.

Tán benne tenta nincs ?
Oh nem ! szivem dobog ;
Nyugtot ez nem talál 
És ez a szerelem ! ! !

P lah av its G y u la .

H e ly ik  a  k ö n n y ?
Ha azt látnád, hogy jó anyád 
Kórágyon szendereg,
S szemedben fájdalom facsart 
Könycsep rezdülne meg:
Nem azt hinnéd-e angyalom, 
Hogy zúzott kebeled 
A szenvedőért onta most 
Valódi könyeket?

Ha udvarodba gyásztümeg 
Temetni jönne el,
S szádból a fájdalom könye 
Zokogva törne fel:
Nem azt vélnéd-e, édesem,
Hogy a halott telett,
Vergődő lelked onta most 
Valódi könyeket?

Pedig e köny, mit hullatott 
Az őrlő fájdalom,
Nem mondható valódinak 
Hidd el, kis angyalom.
Évek múltán a bánatot 
Felváltja a közöny . .
Csak ha sírtál boldogságban.
Itt e földi menyországban,
Ez a valódi köny!

Paul Gyula.

S z e g é n y  J a k s c h !
_ ggy kis jeremiada Vedress Gyulától. —

Nem ismeretlen név a czim; itt Pé
csett legalább nem. — Ismerik őt barátai 
szerénységében; ismeri a közönség zöme 
tevékeny szorgalmában ; ismerik ellenségei 
tiszta becsületében és zenei tehetségében; 
ismeri a közvélemény, mely művészetét 
méltányolva, elismeréssel adózott. — De 
hogy mások is megismerjék, elárulom, 
hogy ő a pécs városi zenekar fiatal kar
nagya, ki több kisebb-nagyobb zeneszer
zemény után egy operette-el rukkolt a 
világ elé, melyet alig pár napja adtunk

elő a színházban háromszor egymásután.
A mi Izraelnek az olajfák hegye, a 

hyndunak a gangesi szent völgy, az éj
szaki skandlnávnak az Igdrazill árnyéka 
alatti magány s a belien költészetnek a 
Tempe völgy, — az volt neki ez első 
nagyobb műve. Ha szívót bánat szállta 
meg, — ba az élet elviselbetlennek látszó 
terheket rótt rá, — ha gondolatai a kétes 
jövőt tárták lelki szemei elé s e miatt 
aggodalom szállt a nyílt homlokra, ö ez 
első zsengéjéhez menekült s az vigaszt, 
könnyebbülést s reményt nyújtott neki.

Műve elkészült s midőn a szép piros 
sziulapokon olvasá, hogy az elő is fog 
adatni, boldognak érezte magát; ez volt 
rajongásának Lybanonja. Az óra 7 et ütött. 
Ő nem ballá, mert szive hangosabban vert. 
mint az óra kalapácsa. A függöny felgör
dült, ő nem látta, mert lelkének teremt
ményei : saját hangjegyei is szédítő ga
loppot jártak szemében, majd meg össze- 
folytakj egygyé olvadtak. Az ének- és zene 
részek első számainál tapsoltak, de ő nem 
hallotta, mert fülében az operette áriái 
zsonogtak. Az első felvonásnak vége; a 
függöny legurul . . .  a szerzőt hívják, de 
ő — mintha idegei megbénultak volna, 
— menni is alig birt s formaliter úgy 
kelle őt a színpadra vontatni; nem hiszem, 
hogy teljesen magánál volt, de egyet még 
sem tagadhatott el magától: szerénységét, 
melyet elárult kéz actiója, midőn hajlon- 
gásai közben szabadkozólag mutogatott 
arra a két irtózatosan erős emberre, kik 
őt a placzra vitték, — mikéntba mondta 
volna: „én nem jöttem, de ezek a gigások 
hoztak11. Hát még mikor előlebegett egy 
saját főztén táplált kis földi angyal s ékes 
dictióját jó hossz u lére eresztve átuyujtá 
a zeneegylet és tisztelői nevében a babér
koszorú, hrilliaut gyűrű és arany óraláncz 
ból álló ajándékot, — milyen halvány 
volt! Neki aligha jutott eszébe, de én 
mindjárt szerepem azon részére gondoltam, 
melyben az is benne van, hogy: „was 
sagt er?“ — Az ünnepélynek vége lett, 
egy pohár hideg viz őrömre keltette szer

zőt túlvilági elfogadásából; boldogan mu
tatta az ajándékot mindenkinek, — ölelt 
mindenkit! Az operette-uek is vége lett 
s vele vége a dicsőség ez örömnapjának 
is! Minden jól ment, minden jó volt, csak 
az a pity-palatyos szájú kis daernon ezt 
ne szőtte volna művészi szónoklatába: ,,és 
ba tövisekre akadsz, — mert ez a művész 
ntain gyakorta terem11 sat.; ő elszavallta 
s ezzel az ördögöt mintegy falra festette, 
megidézte.

Másnap ismételtük az operette-et; ma 
azért nem volt nagy közönség — vélték 
többen, — mert tudatva lett mindenkivel, 
hogy holnap is ez adatik, még pedig úgy, 
hogy a jövedelem a napi költségek levo
násával mind Jaksebé lesz, tehát inkább 
holnap nézi meg a közönség oroszláni 
része az operette-et s ez által mintegy jót 
teend szerzővel s bnzditandja őt. — A 
holnap csak eljött, de a közönség nem; 
annyi bevétele sem volt, hogy a szerződé
sileg kikötött napiköltséget kifizethette 
volna szegény szerző. — Látni kellett 
volna azt a reményeiben csalódott szeréuy 
embert, mint kopogtatott be az igazgató
nál s mint kérte, hogy legyen szives várni 
a napiköitségért, mert annyi sem folyt be 
a pénztárba, mennyivel azt kifizethetné, 
hanem türelmet kér és majd megfizeti ő 
h a v i  f i z e té s é b ő l !  A ki ezt a jelenetet 
látta, nem feledheti el soha! Az igazgató 
könnyezett, a szegény szerző úgy állt, 
mint egy lelkileg megtört, halálra szánt 
áldozat, midőn végítéletét várja. Az igaz
gató loyalisan viselte magát s a szerző 
elégedetten távozott. Hátra volt még az 
operette szinrehozásában fáradozók díja
zása, az operette éuek részét és prózáját 
átdolgozók fizetése; bátra van még az 
operette vezérkönyvének, zene- és ének
hangjegyeinek, valamint a sugókönyvnek 
lemásoltatása, mit szerző az igazgatónak 
kötelezve van kezéhez szolgáltatni, — 
bátra volna még egy barátságos vacsora 
is, mit elismerésül a közreműködők tisz
teletére óhajtana rendezni, — szóval sok,

nagyon sok van hátra s ha pontos szá
madást készítünk, az eredmény az lesz, 
hogy a szerzőnek nemcsak az elismerésül 
kapott emléktárgyakat kell a meghiúsult 
remények hydra fejébe: a deficitbe dobni, 
hauem még párbónapi keservesen kiérde
melt fizetését is. Ezért dolgozott szegény, 
ezért küzdött, ezért fáradt! Jaj tisztelt 
közönség! szép dolog ám az a dicsőség 
úgy lorgnetten nézve, de a mellett ében 
is elveszhet a dicsőített! És még olyan 
lelketlenek is vannak — tudom — a kik 
ráadásul ki is kaczagták; de azok a jó 
urak jegyezzék meg maguknak, hogy 
könnyebb nekik m á s o k  lelett kaczagni, 
mint m a g u k a t  e k é n t  kikaczagtatni. 
Én is kaczagtam az első siker feletti örö
mömben, — de ma sir a szemem, sir a 
lelkem I

* Ne csüggedj azért édes szerzőnk; a 
bánat hasson rád emelőleg. Kitartási Úgy 
halljak, hogy majd midőn ötödször kerül 
színre operetted, akkor azon előadás a te 
jutalomjátékod lesz s akkor jóvá teszi a 
közönség mostani mulasztását. így beszél
nek, — igy zúgnak ugy-e sokan füledbe? 
Kik igy vigasztalnak, azok magákat akar
ják szépíteni s azok nem tadják azt, hogy 
a szellemi Űrt anyag ki nem töltheti soha! 
Az ilyeneknek mondd el, hogy mit álmod
tál az első, és mit a második nap után ?

Én is azt mondom: ne csüggedj! 
műveld az isteni szikrát, szellemedet ki
tartással, de jutalmat ne válj, legfeljebb 
önérzetedtől. Jutalomjáték ?! . . Kaczagd 
ki őket; nekem is volt, — lesz is, de ne 
adjon neked isten soha olyant, mint nekem 
volt és mint a milyen még igen sok lehet. 
Ne számíts arra, mert az is úgy üthet ki, 
hogy a közönség jóakaratából még rá ia 
kell fizetned s ez igy van rendén, mert: 
te művész vagy, neked kötelességed dol
goznod, az ur pedig mindig úr marad ■ 
ez a közönség közönyös része; hej pedig 
heh sok úr van a világon I Dixi, et aal- 
vav i---------- 1



hogy a társaiig ugyanakkor Fiúméba 
tenné át székhelyét, azt halljuk, hogy a  
vezérigazgatóság akkor is Bécsben marad. 
(Akkor bizony angol-osztrák társaság lenne 
belőle.)

— A  d o lo g i jo g  j a v a s l a ta ,  m e
lyet llaluiosy Fűdre legfőbbhitélőszéki biió 
dolgozott ki s az igazságtlgymiuiszteiuek 
már át is nyújtott, a magyar polgári tür- 
vénykönyvjavaslat szerkesztői által a jiivő 
év elején általánosságban tárgyaltatni fog. 
A javaslat mai szövegezéseken egyedül 
készített munkálata a szerzőnek s eddig 
elé az igazságügyminiszter befolyása alatt 
semmi irányban sem vonatott tárgyalás 
a lá .

Külföld.
Az év utolsó hete gazdag volt poli

tikai eseményekben. Az angol-afgbáu had
sereg fővezére Roberts tábornok a lázadó 
algháuok teljes leveretésével és Kabul elfog
lalásával lepte meg királynőjét Karácsony
ra, a legszebb ajándékot azonban Fran- 
cziaország kapta. Hosszú, nehéz vajúdás 
után megalakult az uj ministerium, mely 
tisztán republicanus jellegű s teljesen a 
világszerte ismert szabadszellemü Gambet- 
ta befolyása alatt alakult s annak jelle
gét viseli.

Konstantinápolyban lázas izgatottság
ba hozta a közönség kedélyét Layard 
angol nagykövet közbelépése Achmed Tev- 
fik ügyében, ki tudvalevőleg a bibliának 
törökre fordítása miatt halálra ítéltetett. 
Anglia ez ügyet jó ürügynek találta a 
keleti kérdés szőnyegre hozatalára. A 
porta a meddig tehette küzdött ezen ille
téktelen beavatkozás ellen, mig a legújabb 
táviratok szerint Anglia követelésének en
gedett s az ulerna nem Ítéltetett halálra.

A nihilisnius a fehér ezár birodalmá
ból átcsapott már a citromok hazájába 
is. Florenezbeu eg egész társaságot Ítél
tek el, kik a nihilisnius tanait hirdették, s 
azzal foglalkoztak, hogy gazdag lőurak- 
tól halálos tcuyegetés közt péuzt csikar 
tak ki. Deczember 23-áu midőn a király 
vadászatra indult a rendőrök észre vet* 
ték, hogy a nép vcszélyeseseu csoportú 
sül, szétosztásra szólították fel a tömeget, 
mire az fenyegető állást toglalt el a ren
dőrséggel szemben. A csoportból lövések 
is tétettek, mit a rendőrük viszonoztak.

Oroszország a szülőföldje s legnagyobb 
fészke a uibilismusuak, még is a kormány 
Lengyelországot sanyargatja leginkább 
miatta Valóságos hajtő vadászatot tarta
nak a lengyelekre, melyben a kormány 
haragja gyűlölete és üldözési mániája a 
végletekig megy. A hivatalokból és bírói 
állomásokból a lengyeleket mindenütt ki 
zárják, sőit legújabban elhalt Write, az 
orosz lengyel tartományi iskolai felügyelője 
helyére is egy orosz tábornokot neveztek 
ki. Németország és Ausztria-Magyarország 
közösen teltek lépéseket az oroszországi 
lengyelek érdekében, mi a czári udvar
nál nagy visszatetszést szült.

Skutariból érkezett hírek szerint Muk- 
tár pasa a parancsnoksága alá helyezett 
török csapatokkal nem leend képes kül
detése ezélját Guisiuje átadását foganato
síthatni. Katonai kik zsoldjukat sem kap
hatjuk még vonakodnak a borzasztó hi
degben katouaiszolgálatokat teljesíteni. 
Három zászlóaij anatóliai nizámot kivéve 
a sereg megbizhatlan s valószínű, hogy 
keuyértörés csetéu csatlakoznak a felke
lőkhöz s közösen fogják védeni az aloán 
területet.

A mi uj közös alattvalóink a bős- 
nyák mohamedánok is monstre deputatiot 
küldtek a szultánhoz az iránt, hogy az 
osztrák uralom alól szabadítsa fel őket, 
mert a boszniai osztrák hatóságok czim 
boráskodnak a szlávok kai s őket minden 
módon elnyomják.

Merénylet a spanyol király ellen. 
Madrid, decz. 31. Portu Gonzalez nevű fi
atal ember a királyi palota kapuja előtt 
rálőtt a királyra és királynéra, de egyiket 
sem találta. A merénylőt, ki húsz éves és 
csak rövid ideje lakik Madridban, elfog- 
ák. Azt hiszik, hogy czinkostársai is vau

nak. E gyanú miatt 3 embert már el is 
fogtak. A második golyó egészen a ki 
rályné arcza mellett srritott el. A merénylő 
két esővű pisztolyt használt. A merénylet 
általános megbotránkozást keltett. A ki 
rályt és királynét, midőn az operába ko 
csiztak és onnan visszatértek, nagy lelke 
sedéssel fogadták. A nép fáklyákkal ki 
sérte a palotába a királyi párt. A rnc 
rénylet elkövetője merénylet előtt a királyi 
palota előtti őrházi an rejtezett. Kihallga 
tuskor először azt vallotta, hogy nyomasztó 
anyagi viszonyai miatt öngyilkosságot tér 
vezeti, de barátai tanácsára elhatározta, 
hogy a király ellen c merényletet elköveti. 
Vallomásai alapján négy egyént tartóztat
tak le. A király és királyné nyugodtan 
viselték magukat, egy színházi páholyba 
vonultak azonnal, hol a franczia követ 
szerencsekivánatait fogadták cl.

M íg  e g y s z e r  a  z u g ir á s z a l .
Lapunk múlt évi folyamában már is

mertettük kenyéréhes társadalmunk ezen 
ferde kinövését általában, most válfajait 
fogjuk felmutatni.

Zugirász kétféle van. Az egyik rész 
közönséges csalókból áll, kik ügyvédnek 
adván ki magukat a jóhiszemű ügyes ba
jos földmives népet hálójukba kéritik s 
kizsebelik, anélkül, hogy ügyeikben segí
tenék, vagy csak segítem akarnák is. 
Ezek közönséges gonosztevők, kik ép úgy 
adnák ki magukat papnak, vagy orvos
nak, ha az által képesek lennének pénzt 
Csikarni ki, s a zugirászat ezen fáját ki

irtani sem lehet, mindig fog az tenyészni 
mig lesznek emberek, kik más ember vé
resverejtékén szerzett vagyonát könyü szer
rel igyekeznek magkaparitani dologtalan 
munkakerülő életük fon tartására, ép úgy 
mint ugyanezekből lesznek tolvajok, zsivá 
nyok és rabló gyilkosok.

De van egymásik, jobban elterjedt s 
az előbbinél anuyiban veszélyesebb faja 
a zugirászoknak, amennyiben ezek már 
ex profeszió Űzik mesterségüket, az ügyes 
bajos nép orvosainak tolják fel Jmagukat, 
nem csalási szándékból, hanem mert elhi
tették magukkal, hogy ők érteuek a peres 
ügyek viteléhez, hisz a hagatell törvény 
behozatalával, maga a törvényhozás mon
dotta ki, hogy ne.n kell minden peres 
ügyhez szakember. Még m ígérjük hogy 
bölcs törvényhozóink azt is törvénybe igtat- 
ják, hogy a betegek gyógyításához sem 
kell szakember, mert a zugirászat ezen 
második faja nem egyéb, mint a gyógyí
tás terén a kuruzslás. Egy nem szakava
tott közeg feltolja magát ügyvivőnek, köz
benjárónak oly dolgokban, amiket nem 
ért, fizetteti magát, s megesik néha; hogy 
közbenjárása a véletlennél fogva nem volt 
káros a hozzáforduló felekre nézve, azon
ban eljárása által a legtöbb esetben a 
népnek elámitásit, kiszinith-WP'm vesz
teségét, és elhárith itlau bouyodal.ua.iat 
idéz elő.

S a zugirászat ezen faja i falusi vagy 
körjegyzőségek irodáiban, de leginkább a 
bíróságok kezelő személyei s a tekküuyvi 
iroda személyezete közt számlál legtöbb 
tagot. —

Személyeket nem nevezünk meg. mert 
az újságíró tiszte nem az, hogy rendőri 
leendőket teljesítsen; de azt hisszük, sőt 
tudjuk, hogy nem csak vannak az alá
rendelt bírósági személyzet körében egyé
nek, kikről köztudomású dolog, hogy 
ezen tiltott mesterséggel foglalkoznak, 
hanem ami még sajnosabb, erről elöljáróik 
is tudnak és mégis iizelmeikre szemet 
hunynak.

Nem ezéluuk e helyen valami nagy 
szabású országos intézkedést javaslatba 
hozni a zugirászat elfojtására. A törvény 
e faagyban régen meg van hozva, de ez 
is ép úgy, mint sok más törvényűnk papi
roson maradt, mert habár a bíróság föl
jelentés folytán meg is bünteti a keze 
ügyébe akadt zug r.iszokaf, arra még sincs 
feljogosítva, hogy minden egyes esetben 
hivatalból járjon cl.

A virágzásnak indult zugirászat ki
gyomlálására legilletékesebb és leghivatot- 
tabb közegek, nézetünk szerint, a rendőr
ség, a közigazgatási s különösen a megyei- 
hatóság, a pénzügyigazg itóság, adófelü- 
gyelőség s végre a bíróság, mint saját iro
dai személyzetének fegyelmi hatósága.

A pereknek felénél nagyobb része 
azon okból indittatik, mert nem szakértő, 
hanem zugirász készitclte az annak alap 
jani szolgáló okmányt, s miért a sok pa
nasz telek könyveink rendetlensége miatt? 
azért mert oly egyének végzik) a népnek 
birtok ügyei', kik azt sem tudják létezik e 
telekkönyvi törvény'?

Lépjenek fel a most megnevezett ha
tóságok szigorúan s figyelmeztessék kör
levélben alantas közegeiket az 1875 XXXVI 
Iv. ezikk 39 § ára, mely szerint azok, kik 
a felek jogosulatlan képviseletével Üzlet
szerűen foglalkoznak 100 ftig terjedbető 
pénzbírság s esetleg 3 havi fogsággal biiu 
tettetnek, s tiltsák el őket abbeli káros 
működésektől.

Ajánljuk indítványunkat az illetékes 
közegek figyelmébe.

A p é c s i k e r e s k e d e lm i é s  ip a r -  
tá r s u la t  á lta l  a  p é c s i b o r k e r e s 
k e d ő k n é l e s z k ö z ö lt  b o r v iz sg á la t  

eredm ény e.
A svájezi lapok s főleg a „N. Zü- 

rieher Ztg.‘' azon vádjára, mely szerint 
magyarországi borkereskedők fnchsiunal 
festett borokat szállítottak Svájczba me
gyénk és városunk, mint kiváló bortermelő 
vidék jó hírnevének megóvása szempont
jából az alulírott társulat arra érezte ma
gát indíttatva, lingy az ügy tisztázására 
vidékünkön is a szükséges lépések meg- 
tótcsseuek, s hogy igy a valódi tényállás 
felderítésével úgy a külföldi mint a hazai 
közvélemény az ügy helyes megbirálásá- 
lioza szükséges felvilágosítást megkapja.

A pécsi borkereskedők a pécsi keresk. 
cs iparlársulatnak f. é. decz. hő X-ára ki
tűzött választmányi gyűlésére az alulirott 
elnök által meghivattak, mely meghívás
nak ők készséggel engedve, a  mondott 
gyűlésen meg is jelentek s ott az  ügy 
részletes megbeszélése után e g y h a n g ú la g  
azon kérelmet intézték a  tá rsu la th o z , ho g y  
az a  pinezéikben levő borok m eg v iz sg á 
lására egy bizalmi- cs szak fé ríia k b ó l á lló  
bizottságot küldjön ki, mely az eredmény
ről a társulatnak jelentést tegyeD , a tár
sulat pedig azt nyilvánosságra bozza.

A társulat a maga részéről bizalmi 
férfiakul Ráth Mátyás, Vogl N. János 
társulati tag urakat, Záray Károly társu
lati titkárt, szakfértiaknl pedig a követ
kező arakat Skoff Ferencz a pécsi kir. 
tőreáltanodáuál a vegytan tanárát, Schap- 
rinyer Zsigmond vegyész és a pécsi lég
szeszgyár igazgatóját, Szegedy Fülöp pécsi 
gymuasiumi tanárt és König Gusztáv ta
nárjelöltet és vegyészt kérte tel.

Ezen bizottság működését azonnal 
megkezde s annak eredményéről a követ
kező jegyzőkönyvet terjesztette be a tár
sulathoz :

J e g y z ő k ö n y v
felvételeit Pécsett 1879. évi deczember hó 
16 és folytatólag 17 én és 18-áu a pécsi 
kir. tőreáltanoda vegytani laboratóriumá
ban a pécsi keresk. és ipartársulat által 
a borvizsgálatra kiküldött alulírott bizalmi

férfiak és a borok vegyi vizsgálatára fel
kért szintén alulírott szakfértiak jelenlétében.

Vizsgálat alá vétettek E lg: ,J >n , Littke 
Józs. (illetőleg „Littke L*' e/.eg.) Szeitricz 
Ant., Jankovits Hugó, Weszelszky Ferencz, 
Weiler Nép. János, Wortkeimer I., Bökm 
C. F. és Poseb András pécsi borkereske
dők borai.

Itt megjegyeztetik, hogy az alulírott 
bizalmi férfiak az előbb felsorolt borke
reskedők piuczéibeu váratlanul jeleutek 
meg, a pinezék minden részeiben megfor
dultak és maguk jelölték ki azon koraó
kat, melyekből a vegyi vizsgálatra száut 
mustrák vétettek

A vegyi vizsgálatot az alulírott szak
férfiak eszközölték.

A teljesített vegyi vizsgálat ré-izletj 
sebb leírását ide mellékeljük. Ebből kitű
nik, hogy mely módszerek szeriut lett a 
vizsgálat eszközölve.

A vegyi vizsgálatkor az alulirott bi
zalmi férfiak mindig jelen voltak.

A vizsgálat eredményét mi alulirott 
szakfértiak beható és lelkiismeretes kuta
tás alapján a következőkben mondjuk ki :

1) Engel József fia pécsi borkeres 
kedőnek 29 üvegben volt vörös borai kö
zül az 1. 4. 5. számú erős fuchsin reac 
tiót mutatott, a 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
sz. üvegekbeu erős fuchsin nyomokat ész
leltünk, a 2, 3, 7, 8 és 15 sz. üvegekben 
a fucbsiuuak igen gyönge nyomait talál
tuk. Tehát 29 üveg vörös borból 15 fueh- 
sin tartalmú volt. Ezen vizsgálatról a fél 
sürgetésére azonnal külön jegyzőkönyv 
vétetett fel s az Aidinger János urnák 
mint a pécsi keresk. és ipartársulat elnö
kének adatott át.

2) Littke L. pécsi borkereskedő ezég- 
től 21 üveg vörös bort vizsgáltunk meg s 
azokat teljesen fuchsin menteseknek és 
tisztáknak találtuk, — szintúgy ezt eou- 
statáltuk :

3) Szeifricz Antal pécsi borkereske
dőtől vett 28 üvegben volt különféle vö
rös borairól,

4) Jankovits Hugó pécsi borkereske
dőtől vett 16 üvegben volt különféle vörös 
borairól,

5) Weiler Nép. János pécsi borke
reskedőtől vett 12 üvegben volt különféle 
vörös borairól,

6) Weszelszky Ferencz pécsi borke
reskedőtől 12 üvegben volt különféle vörös 
borairól,

7) Wertheimer L. pécsi borkereske
dőtől vett 18 üveg vörös bort vizsgáltunk 
meg, melyek közül 17 Uvegbeu teljesen 
tiszta volt a bor, csak a 67 hordószám
mal és 1184 L-rel jelölt üvegben akad
tunk olyan borra, melyben fuchsint talál
tunk, azonban igen csekély mennyiségben. 
Ezen egy üveg lepecsételtetett Skoff tanár 
ur pecsétjével s Aidinger János urnák 
adatott át.

Az ezeu jegyzőkönyvben megnevezett 
bori ereskedőktül fehér borminták is vétet 
tok, ha váljon nem találtatnának e azok
ban is az egészségre nagyon is kártéko
nyán ható anyagok.

Alulirt szakférfiak e fehér boroknál a 
vizsgálatot csak az ólomezukorra irányi- 
toiták. Ilyent azonban egy üvegben sem 
találtak.

Folytatólag felvétetett deez. 19-éu.
Ez alkalommal vizsgálat alá vétetett 

a mellékelt leírás szeriut.
8) Posch András pécsi kereskedőtől 

16 üveg vörös bor, mely teljesen fuchsin 
mentesnek találtatott.

9) Rohm C. F. pécsi borkereskedő
től 12 üveg vörös bor vizsgáltatott meg 
s ez szintén tejesen fuchsin mentesnek 
találtatott. Ugyancsak Bührntől vett egy 
üveg fehér bor is lett megvizsgálva s ez 
ölomczukortól mentesnek találtatott. Meg
jegyzendő, hogy a fehér borok kőiül csak 
azok vétettek vizsgálat alá, melyek tiszta 
tükörféuytikkel feltűntek.

Kmf.
A pécsi keresk. és ipartársulat által ki 

küldött bizalmi férfiak :
VoyIN. János. RathMátyás. Záray Károly.

Skoff Ferencz,
a pécsi kir. főreáltanodában a vegytan 

tanára.
Schapringer Zsigmond, 

vegyész és a pécsi légszeszgyár igazgatója. 
Szegedy Fűtőn, 
gyuin. tanár.

König Gusztáv, 
vegyész.

J e g y z ő k  ö n y  v
felvétetett a pécsi kir. főreáltanoda vegy- 
taui laboratóriumában 1879. év deczember

hó 16 ik és folytatólag 17-én.
Alulírottak a pécsi „Kereskedelmi és 

ipartársulat" kebeléből kiküldött bizalmi 
férfiak által felszóllittattak arra, hogy : a 
he'ybeli borkereskedők piuczéiből, a főre
áltanoda laboratóriumába küldött vörös bor 
fajokat arra nézve vizsgálják meg, vájjon 
tartalmaznak-e azok fuchsin festanyagot; 
a beküldött fehér bor fajokat pedig arra 
nézve vájjon tartalmazuak-e az egészségre 
nézve nagyon is ártalmas anyagokat.?

E vizsgálat megejtésének czéljáhól 
nevezett laboratóriumba beérkezett:

Engel ezég pinczéjéből 10 üveg fehér 
és 29 üveg vörös bor, összesen 39 üveg

Szeifritz ezég pinczéjéből 16 üveg fe
hér cs 28 üveg vörös b >r, összeseu 44 üveg.

Littke ezég pinczéjéből 11 üveg fehér 
és 21 üveg vörös bor, összesen 32 üveg.

Jankovics ezég piuszéjéből 11 üveg 
feliér és 16 üveg vörös bor, összeseu 27 
üveg.

Weszelszky ezég pinczéjéből 7 üveg 
fehér és 11 üveg vörös bor, összeseu 18 
üveg.

Weiler ezég pinczéjéből 7 üveg fehér 
és 12 üveg vörös bor, összesen 19 üveg.

Wertheimer ezég pinczéjéből 4 üveg

fehér és 18 üveg vörös bor, összesen 22 
üveg.

Ezen b irral telt üvegek szabálysze- 
rüleg lepecsételve és sértetlenül érkeztek 
meg.

An i ikjki.nn'.atis ira, vájjon tartalmaz 
nak-e a beérkezett vörös borok tuehsint, 
alulirott megbízott szakértők, által Küu g 
Gy., segédkezé-sre önként ajánlkozott ve
gyész közreműködése mellett, a kövotko'.ó 
vegyelemzési eljárás vétetett foganatba:

1 szór. Egy-egy borból mintegy 2J 
C. C. kémesőoe öutetvéu, hozzá C. 0. te- 
litett ólomeczet (aljas eczetsavas óloméleg 
oldat) adatott s ezzel összerázatváu, le- 
szüretett. A leszűrt folyadékhoz egyenlő 
térfogatú aether- és amylalcohol keveré
kéből V í~ 3/t C. C. adatott, s azzal ösz- 
szerázatváu, az aether keverék elválása 
után, annak sziuéből, illetve vörös színéből 
Ítéltetett meg vájjon volt-e fuchsin jelen.

2 or. Elleuőrző kísérletül mintegy 3J 
C. C. borhoz ammon öutetvéu azzal fel; 
főzetett, azután lehütetvéu miutegy 3 —4 
C. C. aetherrel kevertetett és üsszeraza- 
tott. Az elváló aether eczetsav csöppel 
meguedvesiteu lepárló csészébe öutetveu, 
vizfördőu belő/.jtett. A< eczetsav csöpp 
színesedése alkalmat adott az ítéletre.

A munka folyama alatt a föntnevezett 
társulat bizalmi terúat lítth M., Vogl J. 
és Záray urak a laboratóriumban megje
lenvén az elemzést figyelemmel kísérték, 
s az eredményről a fenti jegyzőkönyvet 
vették fel.

Deczember 17-én a vörös borok vizs
gálatának befejezése után, at átvett telté,- 
borok közül 9 üveg tartalma arra nézve 
vizsgáltatott meg, vájjon tartalmaznak-e 
ólomezukrot (eczetsavas óloméleg.)

E czétboi egy-egy bor 4 J. (J. (J.-re 
sósavval keverteivéu, Kdueay kéueg gaz
zal teliteteii. Ezeu eljárásnál a jellemző 
színesedés vagy csapadék egy esetoen sem 
mutatkozott, minél fogva oda terjed véle
ményünk: miszerint ólomsó a vizsgilc m- 
rokban nem foglaltatik.

Az itt leírt eredmény szóbelileg is 
közöltetvéu a jelen volt bizalmi férd ikkai, 
a munkálat befejeztetett.

Pécsett, 1879. deczember 19-én.
Skoff Ferencz,

a pécsi kir. főreaitauodábau a vegytan 
r. tanaim.

Schapringer Zsigmond, 
vegyész és a pécsi légszeszgyár igazgatója.

Szegedy Fúlóp, Kunig Gusztáv, 
gy in. tauár. vegyész.

*
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A tüchsinual festett bormusirák lepe
csételve a szakértői véteményuyel együtt 
a rendőrkapitányságnak adattak át. A vá
rosi hatóság részéről a szükséges iutézke-. 
dések azonnal megtétettek, a mennyiben 
Engel József lia és Wertheimer I. pécsi ’ 
borkereskedő ezégek összes vörös oorai 
reudőrileg /ár alá vétettek s hatóságilag 
újból való vegyi vizsgálat alá vétettek.

A deczember 11 éu tartott választ
mányi gyűlésünkön Engel József pécsi 
borkereskedő magát a tarsalat előtt iga
zolandó, oda nyilatkozott, hogy a fncbsiu 
tudtán kívül került boraiba és pedig dal
mát botokkal, melyeket ő az itteni vörös 
borok sötétítésére szoáott haszuálui. Egy
szersmind íelemlité, hogy ép most is vau 
a pécsi vasúti iudóbázual egy 57 hordó
ból álió dalmát liorszállitmauya, melyet 
azért nem váltott ki, mert alap is gyalulja 
vau, hogy ízen s/alliimauy is fuebsiuual 
vau festve. Azon kérelmet intézte tehát a 
társulathoz, miszerint az a fentemlitett bi 
zalmi lérfiakat ismét küldje ki, hogy azok 
most már a rendőrség aital teljesítendő 
vizsgálatnál jelen legyenek, és hogy a 
fenti két jegyzőkönyv köz.iirrététele ezen 
ujaiibi vizsgalat befejezéséig haiasztassék 
el. A társulat iniudkét kérelemnek helyt 
adott. —

A társulat által kiküldött bizalmi fér
fiak deczember hó 22 éu megjelentek a 
pécsi vasúti indóbáznál, hol is a városi 
rendőrkapitányság kiküldöttje eszközölte a 
hordók azonosságának megállapítását s az 
azokból való mustravételt. A rendőrség 
által felvett s társulatunk bizalmi fértiai 
állal is aláirt jegyzőkönyvből kitűnik, hogy 
az 57 hordó, mely a pécsi vasúti hivatal ál
tal a vizsgálat alá bocsájtatott, a Trieszt
ben f. é. decz. 11-én kiállított 4 drb. szál
lítólevélben foglalt hordókkal azonos A 
pecsétek a mennyiben kivehetők voitak, 
Trieszt városa és a trieszti fővámhivatal 
pecsétjét tüntették elő. A hordókból kivett 
mustrák a rendőri hivatal és Engel József 
fia ezég pecsétjével lepecsételtcttek és a 
rendőrséghez felvitettek.

Megjegyeztetik még, hogy a szállító 
leveleken Eugel József fia ezég mint cziui- 
zett és mint feladó szerepel, s hogy az 
egész szállítmány vasúti ólomzárral ellátva 
teljesen sértetlenül érkezett ide.

A szakfértiak által a rendőrséghez 
már beterjesztett jelentés szerint ezeu 57 
hordó (miutegy 300 hectoliter) közül ket
tőben a fuehsinnak gyönge nyomai vau
nak, ellenben a többi 55 bordóban levő 
bor egyformán igen erős fuchsin festést 
tüntet elő.

E borokat is lefoglalta tehát a rend
őrség.

A pécsi keresk. és ipartársulat ezzel 
a lenti két jegyzőkönyv tanúsága szeriut 
föladatának megfelelt s igy azt véli, hogy 
a pécsbarauyai bortermelés becsülettel ki
vívott jó hírnevének megóvására mindent 
megtett, a mi mint társulatnak kötelessége 
volt és érdekében állott. A további intéz
kedések közhatóság feladatát képezik.

Kelt Pécsett 1879. decz. 31 éu.
A pécsi keresk. és ipartársulat választmá

nya nevében:
Záray Károly, Aidinger János,

titkár. eluük.

Különfélék.
Lapunk tiszteit előfizetői, pártolni 

munkatársai és barátaink, kikkel szemé
lyesen nem érintkezhettünk, fogadják itt
szivéiyes uj évi üdvözletünket.

— A rendőrség által Engel József fiai 
, ezég pinezéjébeu teije-fitett borvizsgálat 
' eredményéről úgy értesülünk, hogy 300
akón felyü! találtak hamisított bort. A 
földmivelés ipar- és kereskedelmi minisz
ter, hova ez ügyről jelentés tétetett azt 
rendelte, hogy ú ;y i D ihuicziából a ezég 
számára érkezeit es már előbb lezárolt 
bormennyiség, iniut a ezég pinezéiben már 
régebben fekvő hamisított borok a mi
nisztérium további intézkedéséig h itósá 
gilag lepecsételtessenek és külöu helyi
ségben zár alá vétessenek.

— A festett és mérgezett borok vizs- 
'' gálatára vonatkozólag lapunk múlt heti 
, számában adott észrevételeinek t á r g y i

l a g o s  ozáfolatát Ígérte mag nekünk a 
pécsi kér. és ipartársulat titkára Záray 
ur és mi egy ily tárgyilagosan tartott czá 
folat felvételét meg is Ígértük. A/ előttünk 
fekvő czátolat az >ub m e c/imuek logke 
vésbé sem felel meg, lévén az puszta sze
mélyeskedés, gyanusitgatás és berzenkedés 
lapunk tisztelt tudósítója irányában, kiuek 
szakértelmében azoubau auuál is iukáblj 
teljesen megbízni okuuk van, a mi tél 
kissebb mérvben sikerült az ígért czátolat. 
— Mellőzve ennél fogva az e lapba uem 
való hosszas sértő pbrazisokat, annak 
értelmet abba vonjuk össze, hogy a vizs
gálat módozatait lapunk ezen számábau 
ege»z teijedelmcben közölt jegyzőkönyv 
és melléklete tanúsítja, hogy a hatósága 
vizsgálat eredményéről azonnal értesitet- 
vén, ez rögtön zár alá vette Eugel és 
Wertheimer valamennyi vörös borát, hogy 
Wertheimer J. uem a fuxin tartalmúnak 
talált bort, hanem két nagy üveggel vörös 
borfestekei öntött ki. (Valljon ezt szabad 
volt e megengedui, ue u kellett volna in 
kaiib e testéket mindenek előtt lefoglalni 
és aualyzáiui ?) — Továbbá coustatálja, 
hogy Skoff tanár urnák igen is van dip
lomája. Schapringer ur pedig okleveles 
vegyész és éveken át volt gyakorlat i ve
gyészeti gyárakban. — Ezzel ez ügyet 
lapunkban befejezettnek látjuk.

— llgmen. Múlt kedden vezette ol- 
tárhoz Ver b őczy  M a r is k a  kisasszonyt 
S z i ta  S á n d o r  ráczmecskei körjegyző. 
Azesketést a helyodi vártemplom Mária- 
kápolnájában a menyasszony édesbátyja 
Verbőezy István ur, cziszterczirendtt ál
dozat- végezte, aki egy szépen sikerült 
szivrebató beszédben fejtette ki a házasok 
kötelességeit, áldást kiváuva a fiatal pár
nak. A jelenvoltak szerencse kivánalához 
csatlakozva mi is boldogságot óhajtunk e 
frigyre.

— Színigazgatónk neje Csókáné a s 
szonynak ma este lesz jutalomjátéka, melyie 
felhívjuk közönségünk figyelmét. Uj darab
ban lép fel és mint társaságunk kiváló 
tagja is méltánylatot érdemel, ajánljuk tehát 
a közönség becses pártfogásába.

— Balázsy Sándor jövő szerdán tar- 
taudó jutalomjátékául „Rozenkraiizés Gül- 
deisteru-1 ezirnü (eltűnést okozott uj szín
müvét választotta, melyet Csiky Gergely 
fordított. Ajánljuk a ju almuzaadót is a t. 
közönség ügyeimébe.

— Tantalusi kínok. K i hitte volna, 
hogy ily árvizes időben, midőn mindenki 
egy kis szárazság után eseng, városunk né
mely- uegyedjei vízhiányban szenvedjenek I 
hs mégis ugyvan! A Nepomuk-utcza dere
kán levő kut alig ád vizet s néha egészen 
kiapad. Az sem mindennapi dolog a mi a 
Sz. Fereneziek temploma előtti kutnál tör
ténik, minél fogva egyesnek magán érdeke 
miatt a nagy közönség szenved. — Több 
figyelmet a közönség irányában!

— Mint a v'T. K.* írja, Perczel M ik
lós Barauyamegye főispánja, mint a buda- 
pest-fiumei vaspálya létesítése végett ala
kított működő bizottság eluöke a megvá
lasztott bizottsági tagokhoz a következő 
körlevelet iutézte : Fécs városa, Tolna- és 
Barauyamegyék küldöttségei, melyek a 
budapestzimonyi vaspályának a Duna jobb 
partján leendő épitésének szorgalmazása 
ezéljából e hó 3 an a miuisteriumhoz sze
mélyesen benyújtották a nevezett bárom 
törvény hatóságnak, mái a képviselőbázboz 
is beterjesztett kérvényét elnökletem alatt 
tartott értekezletben egy működő szükebb 
bizottságnak alakítását határozták el s 
ennek egyik tagjául t. ez. urat válasz
tották meg, engem tisztelvén meg azon 
megbízással, hogy erről t. ez. urat érte
sítsem és felkérjem, hogy e küldetést elfo
gadni és hathatós pártolásával a fent jel
zett czélnak elérésére, vagy ha ez lehe
tetlennek mutatkozik, egy oly magyar pá
lyának létrehozására közreműködni szíves
kedjék, mely egyrészt Budapestet Fiúmé
val közvetlenül egybekötné és másrészt a 
már megindult boszniai keleti forgalmat 
Budapestre terelné. Ugyanazon értekezlet 
azzal is megbízott, hogy majdan e szü- 
kebb választmány tagjait a további teen
dők megvitatása végeit hívjam egybe. 
Mielőtt azoubau a megtisztelő megbízás
nak megfelelnék, meg akarom szerezni a 
szükséges adatokat, hogy a bizottság midőn 
egybegyül, már kész anyagot találjon 
melyre működését állapíthassa. Ismerve 
az idő becsét és tudván, hogy elkésnünk 
nem szabad, a lehető legrövidebb idő alatt 
meg fogom szerezni a kívántakat, a mikor 
is minden késedelem nélkül becses meg
jelenését ki fogom kérni. Pécsett, 1879 
deczember 10-én, A fentuevezett küldött
ségek megbízásából: Perczel Miklós.

— Hantosy Lajos helybeli pénzügy- 
igazgatósági fogalmazó, kién már jó idő 
óta látszottak a téboly előjelei a múlt ked
den feltűnő maga viselete s különösen azoL



tette által, hogv daczára nős állapotának,
egy helybeli urhölgyet feleségül kért meg 
s a plébánia hivatalban is a házasság vé
gett a szükséges lépéseket megtette, ma
gára vonta rendőrségünk figyelmét s R>- 
u*kv Nándor főbiztos által csellel Ictar- 
tóz'atta'oít s a kórházba szállíttatott. Itt 
meglátogatta őt dr. Mocsáry, ki a külön 
ben csendes kedélyű tébolyodottat ezen 
szavaival: .no hát ho'ond vagy“ oly düh
be hozta, hogy neki rohant, ősszek rinol- 
lá s a nagy lármára összecsődült szolga
személyzet nagy nehezen tudta a pórul 
járt orvost a dühöngő kezeiből kiszaba
dítani.

— .4 mohácsi önkéntes tűzoltó egye- 
i.Ulet 1880. évi január hó 10 a „Fehér- 
kereszt*‘-hez czirnzett nagy  vendéglő tcr.né- 
heu zártkörű táuczvigalm*t rendez a tűz
oltó egyesület javára. Kezdete 8 órakor. 
Beléptidij szeméiyeukiiit öJkr.Jegyek előre 
válthatók F. C. Auber, Littauer József, 
Fischer Mátyás és Preisberger és Jezevics 
urak kereskedésében, és este a pénztárnál. 
Feliilfizetések köszönettel fogadtatnak és 
hirlapilag nyugiatváuyoztatnak. A tiszta 
jövedelem sűgártömlőbíszerzésére lesz tor- 
ditva.

— A föherczeg és az alispán. A „Bo
lond Istók'* közli a következő érdekes 
történetet, mely mint Írják, épeu nem iuu 
latságul kigondolt anekdota, hanem tény
leg megtörtént dolog. A ninlt uapokban, 
mikor a megáradt Maros elöntéssel fe
nyegette Aradot és az egész vidéket, Jó 
zsef föherczeg őrt volt Kis-Jcnőnél, a hol 
a Kőrös miatt még fenyegetőbb vol a ve
szély. Egy estére már a gát koronájáig 
felnőtt a folyó vize, a föherczeg aggodal
masan kérdezte 0. alispánt, tett-e óvin
tézkedéseket éjjelre, őrködnek-e kellőleg 
a gáton? — Minden intézkedést inegtet 
tern, tnitő1 se kell tartani — felelt az al
ispán ; Fenséged nyugodtan alliatik.* S 
az alispán ezzel szépcu feküdni is ment 
és el is aludt nyugodtan. l)e a tőbercze- 
get ébren tartotta az aggodalom. Még sö
tét éj volt, mikor kisietett egymagában 
az elhagyatott töltésre, a hol egy lelket 
sem talált, de igen az árvizet, mely már 
utat tört magának, és sebesen rohant az 
átszaKitott töltésen keresztül. József főher 
ezeg ta’pra riasztja az embereket, azután 
a gátra, ő maga pedig vízben gázolva 
hordja a földes-zsákokat a résbe, mind 
aildig, inig azt végre jól nem lakatja 
földdel, s a végpuszíu'ásnak elejét nem 
veszi. Mikor munkáját végezte, visszatért 
az éjji szállásra, s heuyitván az alispán 
hálószobájába, katonás stellungba vágta 
mag ír, szalutált és mosolyogva monda : 
„Jelentem alásan tekintetes alispán ur, 
hogy betömtük a rést, a veszély elmúlt, 
most már nyugodtan alhatik ! ‘

— Hamisított borok a fővárosban.
A belügyminiszter intézkedését kiterjesz
tette a vendéglők!) :u levő hamisított bo
rok elkobzására is. A vaezi boulevard li
pótvárosi oldalán levő nagy sörház összes 
borai lefoglaltattak s hasonló sors vár még 
néhány fővárosi vendéglősre is, sőt mint 
a ,,B. S.“ hallja, ezen rendszabály tekin
tettel a hideg időben a rendkívüli bor- 
; zükségletre, külön belügyminiszteri ren
delettel a vidéki törvényhatóságoknak is 
kiadatik.

— Megbukott a német színház Te 
niesvárt, is. A karácsony ünnep első nap
ján adták az utolsó előadást feketére má
zolt akrobaták segítségével, most a Buda
pesten nyomorgó egy német trupp igaz
gatója jelentkezik, hogy subventió melleit 
folytatja Temesvárt a német kultúra (?) 
terjesztését, de már a temesvári németek 
is megsokallották ezen kultúrát, mely csak 
is az erkölcstelenséget és korruptiót ter
jeszti hazánkban.

— Egy nö érettségi vizsgálata. A budai 
kir. gyniuázium igazgatósága közelebb egy 
hölgy kérvényét terjesztő föl az érettségi 
vizsgálat engedélyezéséért. A hölgy ueve 
Szillasy Jánosné, szül. Hugonnay Vilma 
grófnő. Ő igen szerény viszonyok között, 
valóságos hősies kitartással végezte Zürich
ben hat éven át az orvosi tanfolyamot és 
pedig kitűnő sikerrel. Mint orvostudor jött 
haza Budapestre ; de itt a zürichi érvény
telen. A hölgy nem riad vissza attól, hogy 
Budapesten újra elvégezze az orvosi tan
folyamot s letehesse a vizsgákat csak enge
délyt adjanak rá. Az érettségin kelle kez
denie, s itt kis haj van, mert a görög 
nyelv elengedéséért folyamodik.

__ Barcsnál állandó hid fog épitetni
a Dráván át. — Jankovics László s több 
érdekelt földes nr oda vitte a dolgot, 
hogy a kormány ez iránt törvényjavaslatot 
tesz a ház asztalára. A szükséges pénz 
előteremtéséről is gondoskodva van már 
s igy a törvénynek a vámszedési jogra 
vonatkozólag leendő szentesítésével azonnal 
az építkezéshez láth itnak. E hid Barcsra 
és az egész vidékre nézve nagy nyereség 
lesz.

— A Balaton olg vastagon jégréteggel 
van fedve, hogy halászat majdnem egészen 
megszűnt, a közlekedés gyalog úgymint 
szánkán a két part közt igen élénk. — A 
forgódi halászok oly kalneinüt fogtak, 
mely eddig a Balatonban ismeretlen volt 
barnás fekete szinü, hasán sárgás, pikke
lye, szálkája nincsen és jóizünek találták, 
Elnevezték czigány halnak. — A dunai 
czigány halnak (ezompó) tudvalevőleg pik 
kelye ugyan nincsen de szálkája igen.

— Az osztrák ipar Ausztráliában. 
Sydneyben tudvalevőleg az ötödik földrész 
első iparkiállitása létesült, a melyen az 
osztrák ipar is képviselve van. Osztrák 
forrás szerint bámulatot kelt első sorban 
a cseh üvegipar, azután a tajtékipar, haj
lított fából való bútor, cipő, papír és asz
talt ipar, agy a finomabb bőrdíszmű ipar 
is. A brüuui posztók tetszenek ugyan, de

drágáknak táláltatnak. A lagnagyobb hó 
ditással azonban — állítólag — a bécsi 
sör dicsekedhetik, mely „the celeb^ated 
Vienna Beer* nevezet (alatt már teljesen
meghouosult.

Zichy Viktor gróf ügye eldőli a 
nemzeti kaszinóban. Zichy gróf 26 szóval 
7 ellen a kaszinóból kizáratott, A illésen 
jelen volt Tisza Kálmán, a ki több ízben 
felszólalt Zichy Viktor mellett, s politikai 
kérdést akarván csinálni az ügyből, heve 
sen elle lezte a kizáratást. A kaszinó fia
talabb tagjai azonban határozottan ragasz 
kódúk indítványukhoz s döntésre kerül
vén a dolog Tisza Kálmánt leszavazták.

— Az uzsora törvényjavaslat egyik ér
dekes cikkelye az első fejezet 5 ik kikez
dése, mely a „Geld auf Alles* intézetek 
arczátlan Uzelmeinek, valahára gyökeresen 
végire járni igen alkalmas. Az említett 
czikkely igy hangzik : Az uzsora vétségét 
követi el s a jelölt büntetések alá esik a 
zálogintézet vagy üzlet azon tulajdonosa, 
vagy igazgatója, ki a hatóságilag meg
határozott, ezentúl azonban 8°/0-ot meg 
nem haladható kamatnál többet kötelezett 
vagy követel. Kiváncsiak vagyunk vájjon 
a budapesti és vidéki pénzintézetek is meg
hajol: ak-e a törvény szigora előtt, vagy 
feutariják-e továbbra is ama ballatlau uzso
ra-szokásukat, hogy kézi zálogra adott 
előlegek után 10—15 száztolit zsarolunk 
a megszorult közönségtől. Csak 10—15 
száztólit? Boldog fővárosiak! Tarai sza
badelvű (?) országos képviselő itteni zálog 
háza 00 száztólit szed áldozataitól.)

— Istóczy és a — zsidók. Istoczyról 
közük ezt az ártatlan újdonságot: Istóczy 
értesülvén arról,hogy a .Magyar Főid* köz- 
gazdasági napilap főszerkesztője Máday 
Izidor és felelelős szerkesztője Birényi 
László zsidók, ezt a levelet iutézte Z'cliy 
Jenő grófhoz .Székesfehérvárra : .Gróf ur !
A magyar föld tehát nini bolyét is zsidó 
kézre került.“ A közlő szerint Zicliyt ez 
bírta volna arra, hogy a lap alapításától 
visszalépjen.

— Arvaleányhaj-export. Az árvaleány- 
haj, mely az alföld betyárjainak sa  nép 
szinmüénekesekuck sohasem biányozhatik 
kalapjuk mellől, a külföldön is kezd hódí
tani, egy külföldi cég ezer kilogramm 
i'yeu magyar specialitást rendelt meg egy 
budapesti kereskedőnél

— .4 zsidók Oroszországban. A Novoje 
Vrernja* egyik legközelebbi száma Írja, 
hogy az orosz kormány meghagyta a Pé- 
térvárban lakó zsidőkuak, hogy huszon
négy óra alatt családostul együtt takarod
janak ki a fővárosból. Erre okot azt szol - 
gáltatott, hogy a zsidók között igen sok 
nihilista van. Tula, Vologda, Novgorod 
hatóságai szintén kiadták a rendeletét hogy 
e városokban nem szabad zsidóknak lakni, 
sőt még hosszabb ideig tartózkodni sem.
A donikozákok lietmánjának azon intéz
kedését, hogy a területen lakó zsidók két 
év alatt vándoroljanak ki, sziutén jóvá 
hagyta a ezár. Kbarkovhan szintéu adott 
ki az ottani községi tanács egy zsidóelle
nes ukázt.

— ínségesek foglalkoztatása a Duna- 
szabályozásuál. Földvárj7 Mihály Pestmegye 
alispánja már fel is vette azon 300.000 
írt, melj’et a közmunka és közlekedésügyi 
miniszter a soroksári foiyamág és csepel- 
szigeti szabálj'ozások czélaira a megyének 
kiuíalváuj’ozott. A megye alispánja terje
delmes határozatban megtett mindent arra 
nézve, hugj7 a szigetén Csép mellett az 
1676-iki árvíz folytán keletkezett szaka
dás betöltessék, és a soroksári folyamág
ból a nialouigátak eltávolitassanak, mely 
munkálatok már decz. hó 30 án meg is 
kezdetnek. Az alispán a kézi napszámot 
40—50 krbau, az igásnapszámot 1 ft 20 
krliau állapította meg. Ezen munkálatokon 
azonlan csak csepelyszigeti, ráczkevei és 
peregi lakosok vehetnek részt s igy egyút
tal nemcs .k a szabályozás lesz kertülvive 
hanem az említett helys gekben lakó ínsé
gesekről és humanisztiknsau van gon
doskodva.

— Lázadás Suvalov gróf ellen. Suva- 
iov gróf szergiuszkojei jószágának paraszt
é i közt nihilista ügynökök azt a hirt ter
jesztették el, hogy Sándor cár egy ukázt 
bocsátott ki, mely kötelességévé teszi a 
nagyuraknaL, hogy jószágaikat a parasz
tok közt osszak fel. A parasztok fellázad
tak, s fegyveres kézzel követelték a czár 
e .parancsának* teljesítését. Egyszersmind 
a jószág tisztviselőit elkergették, a gróf 
kastélyát megrohanták és kirabolták. A 
parasztok kitünően elvannak látva fegy
verekkel és lőszerrel, miknek eredetét nem 
nagy fáradságba kerül megmagyarázni. 
Kct század katonát már mégis szalasztot
tak. A szomszéd községek lakossága is 
kezd csalatkozni a zavargókhoz.

— A rendjel-pör. A bécsi Landesge- 
richt a „Sehweizer-Souiienberg“ féle rend- 
jelperre vonatkozó iratokat a budapesti 
kir. fényitő törvényszékhez leküldöttc, hogy 
amennyiben szükségesnek véli, Várady 
ellen a fenyitő eljárást íuditsa meg. Á 
fenyitő törvényszék Kriszt elnöklete alatt 
tegnap tartottt tanácsülésében ez ügyet 
vizsgálat alá vevén, határozatiig kimon
dotta, hogy a vád beli cselekmény büntet
hetőség hianya miatt a bűnvádi eljárásra 
alkalmatos nem lévén, a további eljárás 
beszüntetendő. (Kleine Oiebe hiingt mán...)

— Zsidó a kereszfán. EHV Steinberger 
nevű iztaelita kereskedő gyalog ment Al- 
attyánra. Már közel volt a faluhoz, midőn 
egyszer esak észreveszi, hogy két farkas 
rohanva tart fele. Lélekszakadva rohant a 
közellevő kereszthez és felmászott reá, 
hogy életét megmentse. De amint a ke
reszten észreveszi a Krisztus képét, any- 
nyira megijedt tőle, hogy azonnal leesett 
róla. És igy széptépték volna a farkasok, 
ha véletlenül egy jászberényi földes ur

arra nem szánkázik, ki két lövéssel földre
terítette uz ordasokat. K Il i iben az izrae
lita is anuyira megsérüli, hogy életéhez 
kevés a remény.

— A petrovokovi kerületi bíróságnál a 
következő eset kerül tárgva'ás alá. Két 
asszonj7 azt ál iíja. hogy ezv 1 f évei fiú 
mindkettőnek a gyermeke. Erre a követ
kező körülmény adott okot. Egy zs>dó 
pálinkást azon szomorú sors érte, hogy 
felesége csupa leányokat szült neki. Ez őt 
olyannyira boszantotta, hogy elválni akart 
nejétől, ha őt fiával meg nem szerenesél- 
te i. Ilyen körülmények közt legezélsze- 
rübbnek tartotta az asszony egy viselős 
állapotban lévő parasztnővel magát érint
kezésbe teuui és avval bizonyos dij mel
let kikötni, hogy születendő gyermekeiket 
olykép kicserélendik, miszerint a paraszt
nő gyermekét, ha fiú lesz, a pálinkásnő- 
nek és ez utolsó gyermekét, ha leány lesz 
az előbbinek adja. Esetleg mindakettő ugya
nazon időben gyerekágyba jővén, az ujdon 
született fin- és leánygyermeket a szerző
dés értelmében csakugyan kicserélték. Idő
közben azonban a parasztnőnek összes 
gyermekei, a kicserélt leányon kívül, clba- 
lálozván, ezeu szomorú tényeket isteni blin 
tetősnek vette és az egész históriát férjé
nek elmondotta. Erre mindketten vissza
kérték e zsidónőtől most már 14 évessé 
lett fiú gyermeküket, kinek kiadása azon
ban a zsidó szülőktől inegtagadtatott. Meg
jegyzendő még az is, hogy a gyermek 
kicserélésénél tanuk is voltak jelen.

— A gyémántcsinálás titkát fedezte 
fel sajá: állítása szerint mr. Maclean .1. a st. 
rollozi vegytani intézet igazgatója. Sike
rült előállítania teljesen tiszta és átlátszó 
carbout, mely bir a gyémánt sugártörő 
tulajdonságaival; úgy a savak mint az 
aljak hatásának, mint a forraszcső borzasz
tó hevének ellenáll; még ninci eldöntve, 
vájjon e készítmény karezoija-e a gyé
mántot.

— Egy orosz vasúti győzelem Belgrád 
bán. Oroszország Belgrádban, Ausztria- 
Magyarország felett nagy di dalt készül

I vívni. A mitől, Írja a N. W. T. régóta 
féltünk, most úgy látszik beállt, a szerb 
vasutakat orosz kezeknek akarják átadni.
Ez ügyben következő távirat van előttünk : 
Belgrád, decz. 27. Oroszországnak Szer 
hiúhoz intézett egy hivatalos jegyzéke 
folytán, a Nissben összegyűlt miniszterta
nács a Poljakoff és társa orosz vasúti 
koucourciutu ajánlatait a Szerb vasutak 
építése iránt elfogadta. Pol jakoff Perziáni 
orosz miniszterrezideus által a kedvező el
döntésről értesítve, legközelebb Nissbe 
megy, hogy a 100/#-os óvadék után meg
kösse Szerbiával a formaszerü szerződést.
Az ügy még a skupstiua eldöntésétől függ 
ugyan, de alig tehető fel, hogy az Ausz- 
tria-Magyarország mellett nyilatkoznék. 
Igy tehát keleti összeköttetéseink egyik 
fővonala orosz kézben lesz.

— Somoskeöy elfogva. A bécsi lapok 
e hírrel vaunak tele. Hasábokat szentelnek 
az ügyes szédelgő elfogatásJH'íhí-t'.i örö
müknek s életrajzát és kalandjáit igen 
részletesen közük. A birdedt csaló pár nap 
előtt érkezett Bécsbe s a „Magy5r Kirá y“ 
fogadóban „Viktor Gráf Bobrovsky* név 
alatt szállott meg. A gróf ur azonban több 
oknál fogva fölkölté a rendőrség figyel
mét, különösen miutáu konstatáltatott, hogy 
ilyuevü grófi család általában nem létezik. 
Kiegler és Slaniua titkos rendőrök ettől 
kezdve szemmel tartottak jeles honfitár
sunkat, s megtudták, hogy a Kárntner- 
strasse 14. száma alatt levő órásüzletben 
a londoni osztrák-magyar nagykövetség 
tagja gyanánt adta ki magát. Az órástól 
hosszabb beszélgetés közben kölcsönt akart 
fölvenni londoni zálogjegyekre, melyek 
zálogba tett ékszerekről szóltak. Az órás 
gondolkozást időt kért, mire a kalandor 
eltávozott. A rendőrök ezt kipuhatolván, 
elégnek véltékajra, hogy őt elfoghassák.
A „gróf ur* épen az Istvántéren sétálga
tott, midőn ránehezedett a törvény kezé
nek súlya. Udvariasan fogadta azonban 
az elfogását eszközlő biztost, s először 
előkelő magatartásával akart imponálni, 
majd a tévedésért panaszt emelni, végre a 
kliiügyi hivatalba akarta magát vezettetni, 
hogy ott kiderüljön az elfogó biztos hibája.
A megejtett kihallgatás alatt Stehling, a 
detektív intézmény főnöke végig nézegette 
a „híres bűnösök albumát* és ráismert a 
gr. urban — Sonioskeőyrc. Az elfogottat 
át adták a fenyitő törvényszéknek. Lakú 
sáti rendkívül sok névjegyek talállak a 
legjobb és legmagasabb rangú nevekkel, 
Viktória királynő kabineti irodájának je
gyeivel ellátott borítékokat s más kouver- 
tekel és „indián oftíce* jegyet. Somoskeőy 
meglehetős humorban volt, midőn a vas- 
pereceket kezére illesztők. Sikerül-e meg
szöknie onnan is. nagy kérdés.

— Flegmatikus szerelem. Székely föl
dön történt. Özvegy D. uramnak volt egy 
22 éves fia, Gyuri, özvegy M. asszonynak 
egy 18 éves leánya, Boris. A fiatalok ter
mészetesen szerették egymást ; az is ter- 
mészetés, hogy egyszer összekoeódtak. — 
Gyuri túlságosan szivére vette a dolgot s 
elment „Móduvába.* Boriska. epekedett 
egy -darabig, de aztán férjhez ment D. 
uramhoz. Mire a fin, engeszteiődéssel szi
vében visszatért, jegyese mint mostoha 
anyja prezentálja magát. Alföldi legény 
ilyenkor holtra issza magát s beáll betyár
nak ; a népszínművek legalább ezt mond
ják. Nem igy a székely. Gyuri szó nél
kül megfordult a sarkán, elment M. asz- 
szonyhoz s megkérte a kezet. Ez oda 
adta szívesen, s Gyuri ekként fejcségül 
vette a volt szeretője édesanyját. E* lett 
saját apjáuak apósa. Már most boldo- 
gau élnek.

— Paraszt takarékosság. A napokban 
egy parasztlegény állt be egyik tóvárosi

szemorvoshoz vak atyjával. „Orvos ar — 
igy szól — visszaad hat ja-e atyámnak a 
szeme világát?* — Az orvos megvizsgálja 
az öreg szemeit s kijelenti, hogy a baján 
segíthet. — „S mit fizessek a gyógytás- 
ért?!* — kérdi ismét a fiú. — „Húsz 
forintot.* — volt a válasz. — „Az sok; 
tízetek tizet.* -  „Jól vau, legyen hát 
tiz.‘ — „Hát aztán tiz forintért mind a 
két szemét meggyógyítja?!* — „Termé
szetesen.* — „Akkor hát gyógyítsa meg 
az egyiket, öt forintárt; úgyis öreg már, 
elég neki hátralevő napjaira az egyik 
szeme is.*

— A Dunának a fekete tengerrel való 
-övidebb utón összeköttetés iránt fen illő 
terv felől írják a ,,Pester Lloyds nak Becs
ből, hogy nevezett terv szerint, melynek 
létesítésének élén báró Suttner áll, a Duua 
Csernavodától kezdve, egy csatornával 
volna a fekete tengerrel összekötendő; a 
mi által ezen viziut a mostaninál 30 mér
földdel megrövidülne. A csatorna hossza 
6 mérföldre terjedne, és előállítása 9 mil
lió irtot venne igénylő. Ezen terv, Írja ne
vezett lap, a vaskapunak küszöbén lévő 
szabályozása alkalmával egész figyelmün
ket kell hogy igénybe vegye, rniutin an 
nak valósulása esetére valamennyi nemzet 
nagy kereskedelmi hajói Budapestig eset
leg pedig Bécsig is előhatolliatnáuak, a 
mi által a kelet termékeinek, a nyugat 
ipartárgyaival való kicserélhetésén, 8 ez 
által az egész kereskedelmi forgalom elő
mozdításán nevezetes módon lendittetuék.

— A legtöbb kedvezményi biztositó szer 
ződésüuk Németországgal szemben való 
megszüutetése által bécsi lapok szerint, a 
vasutak régi barcza a waggonok lefogla
lása elelu újból ki fog törni. Vasúti kö
rökben ez iránt beható tárgyalások foly
nak, s K o n sta tá lható , hogy a társulatok
nak sikerült közös elhatározásban megál- 
lapodniok.

— A jelenlegi háborús korban minden
esetben értékes jelenség, hogy az osztrák 
fegyvergyár utolsó évi jövedelme előbbi 
évek bevételeit nem érte el. Az idei tiszta 
jövedelem 4 17.9 )2 fitot tesz.

— A Tay-folyam hídja, mely a vonat 
alatt összeroskadván, a borzasztó szeren
csétlenséget előidézte, a hidépitészet teréu 
nagysz rüségénél fogva majdnem egyedül 
áll. 10 ezer 612 láb hosszú, emellett magas, 
s oly keskeny, hegy a uew-porti magas
latokról egy száll drótnál nem látszik vas 
tagabbnak. Építése háromszázötvenuezer 
font sterlingbe került.

Pécsi színház,
Szintársaságuuk újonnan szerződött 

tagjai, Roth Etelka és Roth Amália a múlt 
szombatou kezdték meg működésüket, 
Lecoq Károly „Kis doctor“ czimü ope- 
rettejében.

RóthJAmaliáról, aki Beatrix szerepében 
Turcsányit helyettesité, nem sok a mon
dani valónk: amit ő tett, azt elődje job
ban, csinosabban, kellemesebben tette; s 
ha ezentúl is csak ily korlátolt körben 
fog mozogni, aminthogy tehetsége szerint 
tágasabb hatáskörre nem is igen számít
hat, akkor bizonyára rávonatkozó meg
jegyzéseink is rövidebbek lesznek.

Más állásból indult ki testvére, Roth 
Etelka, aki Fioretta szerepében előnyös 
tulajdonokról tett tanúságot és mindjárt 
a virágdallal is kedvező színben mutatta 
be magát. Hangja tiszta, sima és elég 
egyenletes arra nézve, hogy mind a három 
fokban kellőkép fejezhesse ki érzelmeit.
A Piccolóval előadott első kettősében az 
aprózott hangjegyeket is érvényre tudta 
emelni, s a larsangi dalt, noha nem elég 
tűzzel, de mégis csinnal adta elő. Átalá- 
bán csinosan játszott és társalgásiig is 
olyannak bizonyult, aki szakmájában hasz
nára lesz a társaságnak.

Második este Suppé „Szép Galatheá- 
jának czimszerepében működött közre, és 
ha elsőben nem igazolta volna is a tehet
ségéhez kötött reményt, ezúttal bizonyára 
mindenkit meggyőzött arról, hogy mind 
hangja, mind iskolája, mind pedig egész 
előadása kieligüi azon igényeket, melye
ket, ily városban, operetteénekesnő irá
nyában támaszthatni. A közönség különö
sen Szép Galatheában osztogatta tapsait 
bőkezűséggel számára és sikere ez nttal 
teljesebb volt, mint első este. Egyelőre csak 
ennyit tájékozásul; — alkalmilag majd 
többet.

Szerdán Vedress Gyula rendezd és 
színművész jutalmára „Őrültek háza Di- 
jonban“ czimű hatásos franczia színmű 
adatott. Vedresst a közönség zajos tap
sokkal üdvözölte megjelenésekor. Vedress 
az őrült nehéz szerepét igazi művészi be
osztással játszta és fokozatai, amelyekben 
kitörései nyilvánultak, megragadták, meg
hatották a közönséget. Végül pedig midőn 
bensőséghe olvadtak fel érzelmei a sze
retett nővel szemben, nem egy szemből 
csalt ki könyeket. — Ernesztina szerepét 
Tőkés Emília játszta nemes egyszerűséggel 
és megragadó igazsággal. Turcsányi 
Irén kifejezéssel végezte feladatát. Hala
dása e részben nyilvánvaló. A többi köz
reműködők voltak Völgyi (ezredes), Balá- 
zsy (Duflois; Toldy (Darbois), Sz. Németh 
(mint remek és mulattató genrealakja 
Lőrincznek), Vihary (orvos), Bokor (té
bolydái igazgató). — Az elődás összevágó 
volt, a csattanóé végjeleneteket szabatosság 
és ízlés jellemezte. E színmű bizonyára 
többször is fog közönséget vonzani.

Január 1-én azaz mait csütörtökön 
szintlázi ünnepély volt, amennyiben a szín
társulat allegóriái képletben és Kölcsey 
hymnusát zeugedezve, üdvözölte a bekö

szöntött 1880-ki évet. sze encsét kívánva 
a nagy számmal összegyűl: közönségnek. 
Követte ezt Serkenek Somolky által ma
gyarított „Egy nő, ki az ablakon kiugrik“ 
c/.iniü énekes vigjátéka, amelyben Csókáni 
(Ida), Sz. Némethné (Rózsii, Toldy {Jenő) 
Várady (Török Bálint) játszták a főbb 
szerepeket, és kellemesen szórakoztatták 
a jelenvoltakat.

J Á T É K B R N  D.
Szombat, jauuar 3-án C só k ám é  asszony 

jutalomjátékánl Nagyralátó a 
nemzeti színház legújabb ke<l 
veit műsor darabja.

Vasárnap, jannár 4 én Peleskey nótárius. 
Hétfőn, „ 5 én általános közkivá

uatra másodszor* DaniSChefTsk. 
Kedden, január 6-án R o th  E te lk a 3 - ik  

felléptével Fatinicza operefe. 
Szerdán, 7-én B a láz sy  S á n d o r  juta- 

lomjátékául bérletszünethen itt 
először Rosenkrantz és Gül- 
dernstern.

Csütörtök, január 8-áu Faust operette. 
Péntek, januar 9 én S z ü n e t .
Szombaton jan. 10-én A zsidó apácza SS 

József császár.
Vasárnap jan. 1 l-én általános közkívánatra 

másodszor Nótás Kata:

I R 0  D A L 0  M.
=  V ettük a LAuyok Lapja és Hasznos

Mulattató czimü ifjúsági folyóiratok deczembcrhavi 
számait. Szerkeszti Dolinay Gyula, kiadja Kautman 
Frigyes, Ernyők Lapja a 9erdültebb |koru leányok 
a Hasznos Mulattató a mindkét nembeli ifjnság- 
nak vsn szánra. — E I újévben az előbbi ható
dik. az utóbbi nyolezadik évfolyamába lép, mely 
körülméuy a legjobb ajánlat lehet. Mindegyik lap 
haronkint kétszer, dísze kiállítású tartalmas füze
tekben jelenik meg, színes borítékkal, díszes kép
melléklettel. Egyik-egyik lapnak előfizetési ára 
negyed évre 1 ft, megrendelések {Kantinson Fri- 
kiadóhivatalába intézendők.

~  „Bolond Istók mtptara.* lSSO-ra meg
jelenő Weiszuiann testvéreknél Budapesten. Ára 1 
frt Bolond 'Istók munkatársainak tipikus alakjai 
e naptárban is képviselvék, uj és uj változatokban 
állitván e nyomorult korszak badarságait és bűneit 
a nyilvánosság itélöszéke elé. A ki vélem ínyt 'akar 
meríteni, hogy a korszak és nemsokára lejárja 
magát, vegye meg és nem fogj v megbánni az 
érte adott bankó forintot.

A ..Vasárnapi Újság* december ÜS-iki szama 
következő tartalommal jelent meg „Rupp Jakab 
emlékezete., Thallóczy Lajostól. Költemények: „Téli 
alom. téli képek* **-tól „Fiamnak.* Dömötör Pil- 
tói. „A fecskéhez.* Kisfaludy Atalától. „Magyar 
emigránsok Keleten * V. S.-tól — Két kies pont 
Gödöllőről.* Györy Vilmostól. „A kivágott arcz- 
kóp * Elbeszélés. Eötvös Károly tói. „A legkisebb 
égi testek." Hoi;sy Páltól. — „Szilveszteri mesé
ié * „Egyveleg.* „Uj merénylet az orosz czár el
len * „Ünnepély a spanyol árvízkárosult ik javára 
Parisban." Patti Adelina.* „A Duna hátán." Ira
tom és művészet: közintézetek egyletek, mi újság ? 
stb. reudes hetirovatok. Képek: Rupp Jakab. — 
Ünnepély a spanyol árvízkárosultak javára a párisi 
Hippodroinmban. Gödöllő. (Keleti Gusztáv rajza.) 
Részlet a gödöllői alsó parkból. (Keleti Gusztáv 
rajza. Szilveszteri mesélő. (Xobeth spanyol festő- 
tói. A moszkvai merénylet színhelye (két kép) — 
45 autograf a „Páris-Murcia* lapból.

K Ö Z G A Z D A S Á G ,

— „Aa A n k e r*  élet- és járadék 
biztosító társaságnál 1879-dik évi novem
ber hóban benynjtatott összesen 536 
bevallás 1.106.187 frt biztosítandó összeg
gel, és pedig: 342 bevallás 734.206 írttal 
halálesetre, és 194 bevallás 372.161 frttal 
clctcsctrc

Kiállítva lön 284 kötvény 556.874 
frttal halálesetre, és 174 kötvény 368.718 
frttal életesetre; összesen tehát 458 kötvény 
925,592 frttal.

A havi bevétel volt 110.912 frt halál
eseti díj, és 120.741 frt betétetekben, összes-
seu: 231.653 frt.

Halálesetekért kifizettetett 78.737 frt.
Ez évben benyujtatott 4944 bevallás, 

9,988.566 frttal, és kiállíttatott 4590kötvény: 
8.684.361 frttal ugyanezen időben bevétetett 
2.458.286 fr t; — halálesetekért pedig kifi- 
zetetett: 600.659 forint.

A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 9.029,310 frt, és 
az 1871/79 ik túlélési társulás (Associatio) 
eredménye 12.656.084 frt volt.

— A mármarosi sajt. A  mármarosi 
sajttermelő társalat megtartotta évi köz
gyűlését. A mérlegből kitűnt, hogy a tár
sulat a lefolyt évben 500 és egy néhány 
frt. deficzitet matat fel, ez annál meglepőbb 
eredmény, mert a társulatnak — mely a 
szarvasmarba nemesítést is egyik czéljánl 
tűzte ki, a kormány ingyen legelőt a gaz
dasági épületeket ad, s azonfelül a kül
földről hozatot sajtot is a kormány fizeti. 
Sokan a tavalyi drága marhateleltetéat 
(1 db. tehén 40 frt.) állítják a deficit oko
zójául. Közönséges sorsa ez a magyar 
ipar és kereskedelmi társulatoknak, me
lyek egyes tolakodóknak fejős tehenét ké
pezik. — Ismét egy adat azon közmondás 
igazolására: „Közös lónak túrós a háta."

— Ausztria a sydneyi kiáüitáson. 
Csehüveggel, hajlított fatárgyakkal és sör
rel Ausztria Sidneyben a „Journal dea 
Debats* híre szerint fényes üzletet csinál. 
— A franeziákat azonban ngy látszik 
azon körülmény ejti aggodalom na, hogy 
ugyanott Ausztria részéről nagy mennyi
ségű lábbeli és tajtékáru lett elárusítva*



— A szerb kormány konveniiót kötött 
Bolgárországgal, hogy csak együttes meg
állapodások alapján lépnek vasúti szerző
désre Ausztria-Magyarországgal.

— Elkobzott magyar borok. Ugylát-
szik, hogy egynémely lelkiismeretlen bor- 
kereskedő nem sokat törődik a svájczi 
hatóságok erélyes fellépésével a hamisított 
magyar borok ellen. E lelketlen kuíárok 
kis haszonért csakugyan készek tönkre 
tenni boraink jó hírnevét, de most rajta 
vesztenek mind. kik bamisitott borokat 
szállítanak. A „Züricber Zeitungéban ol 
vassuk, hogy a berni pályaudvaron újab
ban 9 hordó, mintegy 6000 liter vörös 
bort foglaltak le. — Az egész szállítmány 
hamis borból állott, részint faxinnal, ré
szint valami kék festőanyaggal hamisított. 
Hét h'Oédót a pröniontori Neugebauer Miksa 
szállított és kettőt a pécsi Engel József 
fiai czto: — Lefoglaltatott továbbá még 
egy szállítmány magyar bor, melyet egy 
kllltöldi borkereskedő direckte Magyaror
szágon vásárolt és mely fuxin és egy kék 
festőanyaggal hauiisittaiott. — Azt hisszük, 
hogy a kormány ez újabb eset után tel
hagy eddigi crélyességévcl és az erélyes- 
ség helyett a méregkeverők példás meg
büntetéséről fog gondoskodni. Ez többet 
fog használni minden erélyes intézke
désnél. . .

— Papiros fiiból. Egy amerikai ipar-
lap azon hirt közli, h o g y  egy ügyes yankee 
papirosnak fűből való előállítására szaba
dalmat vett. A szabadalmat vevő feltaláló 
azt állítja, hogy bármiféle zölden leka
szált tűből a közönséges rongyból gyártott 
papirosnál puhább és áttetszőül) papírt le
het előállítani. Majd meglátjuk mennyi 
igaz van az egészben. _

— A fának ásványositása. .4 mint a 
„W. L Z 'g .‘ írja Bubericsek J. urnák 
(Bécs, Lichtensteiu-Strasse 11) sok évi kí
sérlet után végre sikerült, egy eljárást fe
dezni fel, mely szerint igen egyszerűen és 
olcsón bármitéle ásványsókkal oly módon 
át lehet itatni bármiféle lát, hogy az fém
lényt vesz magára, s ez által úgy a ned
vesség mint a rothadás, valamint az égés 
ellen is oltalmazva van. A mint a közlő 
Írja, ő látott a feltalálónál egy ily ásvá 
nyositott fadarabot, mely sok ideig mész- 
oldatbau feküdt és tavasz óta minden idő
viszontagságnak ki volt téve, s a melyre 
sem a mész, sem az idők viszontagsága 
semmiféle behatást nem gyakorolt. Ez va
lóban egy oly találmány volna, melynél 
fontosabbat hamarjában alig ismerünk, 
mert hiszen a vasúti talpfa szükséglet fe
dezése folytán már már annyira kipusz
tultak az erdőségek, hogy maholnap már 
valami más anyagról keltenék gondoskodni, 
a talpfák pótlására, ha csak ilymódon nem 
fog sikerülni azoknak nagyobb tartósságot 
kölcsönözni.

— A cserkéreg pótszerét találta fel 
Knapp tanár Braunschweigban, egy vasas 
só alakjában, melylyel nehéz bőrök, me
lyek eddig például 16 hónapig készültek 
el 48—72 órában kikészithetők. Az oro
szok az eljárást megvásárolták, és Szt.- 
Pétervárt egy nagy bőrgyár állíttatott és 
pedig sikerrel. Egy német előkelő szak
lap számítást tesz ez alkalommal, mely 
szerintNémetország évenkiut átlag 1200,000 
mázsával több cserkérget vitt be, mint ki, 
minek érteke körülbelül 9 millió márka. 
A vassóból 9 font annyit teljesít a cser 
zés körül, mint egy mázsa eserkéreg. E 
szerint 108 ezer mázsa só kellene, minek 
ára 3.664,000 márka — a mi több, mint 
5 millió márka megtakarítás egy éveben. 
(M. 8. L.)

GABONA ÁRAK

a f. é. decz. hó 23-én tartott heti vásáron
I.oszt. II. oszt. III. oszt. 

Báza 100 klg. ft. 13.70 ft. 13.20 ft. 12.50 
Kétszeres „ ,  „ 11.20 „ 10.80 „ —
Rozs „ „ „ 10.00 ,  9.70 , —.—
Árpa „ „ „ 8.00 . 7.60 „ —.—
Zab „ , .  8.00 „ 7.50 » — .—
Kukoricza „ 7.20 ,  6.80 „ —.— 

Hajdina 100 klg. ft. 7.20 
Széna ,  .  * 3.00
Szalma „ ,  „ 150

Z b T  3 r i l t - t é x . ’ )

A  c s a lé d je g y e k  rö l ( s z e lv é n y e k .)
Mélyen tisztelt közönség! Az előké

születre kitűzött uj darabokból melyek a 
szinlapokon már eddig is hirdetvék köny 
nyen beláthatja a m. t. közönség, hogy 
semmi áldozat sem nagy előttem, ha arról 
van szó, hogy a m. t. közönség igényei
nek szolgálhassanak, de viszont kérem figye
lembe venni azon körülményt, hogy az uj 
darabok jogdija és szinrehozatala iszonyú 
költségembe kerülvén, nagyobb összegű 
pénzkészletre van szükségem, mint a minő 
az egyes előadások után jön kezemhez 
s ez kényszerit az alábbi határozatra.

Azt tapasztalára, hogy a m. t. közön 
ség legczélszerübbnek tartja a családjc 
gyek (szelvények) használatát s ennek 
élvezetétől nem is foszthatom meg közön
ségemet, de hogy én is jobban segíthes
sek magamon, azért a szelvények elárusi- 
tásánál következő módozatot vagyok kény
telen életbe léptetni.

Osaládjegyeket határozottan s k izá -  
r i la g e s a n  n á la m , J leg y e -n tcza  
4 .1 k  az. a la t t i  la k á so m o n , a mai 
naptól kezdve bezárólag 1880-ik év január
---- ■* < Oe,.

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal 
elelóeséget a »zerk.

hó 4-ig terjedő idő alatt lehet csak kapni, s 
azontúl be lesz szüntetve a családjegyek 
(szelvények) elárusitása.

A családjegyek mint eddig : Körszék 16 
szelvénnyel 12 frt. Zártszék 16 szelvényei 
10 frt o. é.

Felhívom azért a m, t. közönséget, 
hogy a kik a családjegyeket (Szelvénye
ket) óhajtják ezentúl is használni, és az 
ezen jegyekkel járó kedvezményeket élvez
ni, azok a fennt kitett határidő alatt na
gyobb mennyiségű és egész saisonra érvényes 
szelvények beszerzéséről szíveskedjenek gon
doskodni, miután jövő 1880-ik év január hó 
4 én túl ily szelvényjegyek elárusitása vég
kép be lesz szüntetve.

Ezt becses figyelmekbe ajánlva, ma
radtam tisztelettel.

C s ó k a  S á n d o r ,
színigazgató.

N A »; V K K K E \  C Z
laptulajdouo«.

II A K 8  CII E M I I .  KI  8  .1 O i  *> K P
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

H i r d e t é s e k ,

K i t t i n t e t e t t  é rd e m -é re m m e l .

Kellemetlen sájszag
fogfájás és minden szá jbe tegség  ellen.

N cliiilh w f K á r o ly  K ó b o r t
manchesteri lakos által frltaláU

osztrák esászári és magyar királyi ki
zárólag szaba- dolinát nyert

SOPIANA-SZAJSZESZ
H a t á s ú :

1. A Sopiana-sznjszesz a szíj és orrüregnek 
(odvas avagy müfogak. dohányzás vagy bármi más 
okból eredő) minden bűzét nyomtalanul eltávolitja.

2. Erősbili a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat. az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
szinüket. meggátolja a fogkó képződését, védi a 
fogak zomanezat és óv a fogtálás ellen.

3. A szál-és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusi bamalmait gyógyítja, üdíti es pirosítja a 
foghust és edzi a uyákhártyákat.

4. A már létező fogfájást eltávolitja. ha a fájó 
fog és szomszéd fog husi pár csepp, vízzel nem 
e leg y íte tt szájszeszszel meguedvesittetik.

5. Diphteritis és más torokhajoknal igen si
keres gargarizaló szer

Megrendelések elfogadtatnak: L>r. S c h u lh o í  
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e tt .  W eisz  Kercnez urnái M ohács. P e t r á s z  
gyógyszerész urnái S ik ló s ,  H e in d h o f e r  Hóhért 
urnái Z o m b o r. T ö rö k  J. gyógyszerész es É d es- 
k u ti  L. uraknál B u d a p e s t ,  D ie b a l l a  György 
gyógysz. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  Főraktár: 
l»r. S e h u l h o f  Adolf urnái P é c s e t t .  ti7.|2—0)

Ház és inatlan  eladás.
Néhai Csonka József örököseinek tu

lajdonát képező s Pécsváros határában 
fekvő következő ingatlan ik, úgymint : 1) 
Szigeti országúton 88 szitu, alatti korcsma 
ház. 2) Szigeti külváros Xavér utezai 21 
számú ház. 3) Csurgói szőllő és piucze. 
4) Postaviilgyben 2 szőllő és 2 piucze. 5) 
Csoronikai szőlő és piucze. 6) Szigeti kül
városban fekvő pajta. 7) Szigeti városi 
tüskésben 5 hold 400 □  öl szántóföld. 8) 
Megyerben is 1 hold szántóföld. 9) Tüs
késben 1 hold szántóföld. 10) döghányoi 
mintegy 4 hold rét szabad kézből eladók.

A feltételek iránt értekezhetni Simon- 
fay János ügyvédnél Pécsett, megye utcza 
12. szám alatt. 6. (3—1)

^  Eladó!
A h.-hetényi alsó hegyben

3 holdra terjedő tago- 
sitott birtok,

szőllő, szántóföld-, rét- és nagykőbányá
val, mely építésre és országúira kitűnőnek 
találtatott, kedvező feltételek mellett sza -  
Itad k é z h ó i e la d ó .

Értekezhetni 11 -Hetényben B ére*  
P ál é s  f iá n á l. 263. (3 -3 )

K eskeny
útifű • mellczuborkák,

a tüdő és mellhajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöhurut biztos gyógyszerei.

A term észet á lta l a szenved/* eml»«rU#( 
ja v á ra  terem te tt m eeheffsriithetlen keskeny útifű 
azon m ég edd ig  fel nem deríte tt titko t fo g la lja  
m ag áb an , m iszerint a gége és légcső rendszer 
gy u llad t n y ak h á rty á já ra  való azonnali g y o rt 
és enyhítő  h a tás  g y ak o rlá sáv a l a/, illet > beteg  
szervek  gyógyu lásá t m inden tek in tetben  lehe. 
to leg  e lőseg íti-

M iután gyárm ányun- 
k n á l a ezukor és keskeny 
útifűhöli tisz ta  vegyulc- 
k rö t k e re sk ed ő n k . kiilőnii- 
flg je lem be a já n lju k  ható ság ilag  bejrgy/«-tt •.é .|j.-g iiioke t -i dobozon 
levő a lá írá su n k a t, m ert e-ak e /rk  igazo ljak  annak valód i-ágat.

Schmidt Victor & fiai,
es. k. fZiil’Atial gyárosok He--, Witilrii, ,\ll«*pisse 1S.

Raktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili János, 
Spitzer Sándor és Rceli Vilmos uraknál.

:■/,, .,  . V /  7a/,------ y ------

A kávéforrás
ban

n a p o n ta  f r i s s

bécs-ujhelyi tormás 
kolbász

és h ü tte ld o r fi sö r
4 (3 -1 ) kapható.

életb iztosító  társaság Londonban,
Magyarországi fiók: Ausztriai fiók:

BUDAPEST, BÉCS,
Fér.-József tér 5. sz.' Opernring 8. sz.
A társaság vagyona . fres (52.319.848 — 
Évi bevétel biztosítások és

kamatból 1878. jun.30-án fres 13.050,747.15 
Kifizetések biztosítási es já

radéki szerződések s visz- 
szavásárlások stb. után, 
a társaság fennállása óta 
(1848) több mint . . fres 80.000.000. —

A legutóbbi tizenkét hóna
pos üzleti idő alatt a tár
saságnál .......................... fres 54.730.050.—
érfékig nyujtattak beajan- 
latok. miáltal a legutóbbi 
25 év alatt benyújtott
ajánlatok összértéke több
m i n t ............................... fres 899.457.175.—

értékre megy — Tervezetek s minden köze
lebbi felvilágosítások az osztrák-magyar bi o- 
dalom minden nagyobb városában az ügynök 
urak s a m agyar és osztrák  fiókos áltál 
adatnik. 173. (12—7)

Sérvbetegeknek
bérmentes levelére a legnagyobb készség 
gél ingyen szolgál az alólirott ezég a szük
séges használati kimutatással az egészen 
ártalmatlan Sturzenegger Gottlieb-féle (tle- 

risenból, Schweitz)
a l t e s t i  s é r v k e n ő c s r ő l .
Ezen kenőcs kitűnő hatását kül- és 

belföldön kelt bizonylatok és köszönő ira
tok igazolják. A szállítás a világ minden 
részébe eszközöltetik. Egy tégely ára 3 ft. 
20 kr. Kapható: Formágyi Fr. sz.-Má
riához czimzett gyógyszertárában Budi- 
pesten. 211 (8—4)

Zenélő müvek
4—200 darabot játszók ; cxpressióval 
és tTITcilJűT) iiiaudoliua, dob, harang, 
castagnetta, mennyei hangok, hárfajá 
ték stb.

Zenélő szelenczék
2—16 darabot játszók : továbbá neces- 
sadrok, szivartartók, svájczi házak, arez- 
kép albumok, írószerek, keziytitartók, 
le.véluyomtatók, virágcseivpok, szivar- 
tárezák, dohány szelenczék, dolgoz) 
asztalok, palaczkok, sörös poharak, 
pénztárezák, székek sut. zenélő müvek 
kel. M.udig a legujabhat és legjobbat 
ajánlja

H e l l r r  J .  11. B e r n b o n .
Csak a közvetlen megren

delés biztosit a va ódiság mellett, min 
den készítmény idegen, melyen nincsen 
rajta nevem. A gyár saját házamban van.
0 —f) w  ■>i!fi>in>i
uosopiou ilip  i35joZif3of.it! sodoyj qjozoej 
babij |j.idu s?  joqinoA ou mi)|t!jnl jm u i
JJQZ05J 5JOJ.IBSBA B 15) 5]1|BJZ80 UOq5|9).I0
>lnBő  00003 !!,u d?zs naSi 001

ad. 2030 0. (3—1)
1879

Haszonbéri hirdetmény.
A pécsváradi kir. közalapítványi ura

dalom tulajdonát képező Baranyaraegyében 
kebelezett Babarcz község határában lekvő 
212,a5/isoo holdnyi tagositott birtok 1 8 8 0  
J a n u á r  1 -tö l k ez d iid ii 12 e g y m á s -  
u tá n  K ö v e tk e ző  é v re ,  zárt ajánlati 
verseuynyel egybekötött nyilvános árverés 
utján Ing h a s z o n b é r b e  a d a tn i .

A nyilvános árverés 1880 , é v i  
J a u á r  liA 2 6 - ik  n a p já n  r e p g e li  
10 ó r a k o r  fog Pécsváradon a s/.ámtar- 
tósági hivatalban megtartatni.

Zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel és 
212 frt bánat pénzzel ellátva azon hatá
rozott kijelentéssel, hogy ajánlattevő a 
bérleti feltételeket ismeri, azoknak magát 
aláveti, 1880. évi Január hó 26 ik Haji
jának délelőtti 9 órájáig fogadtatnak el 
a pécsváradi számtartósági hivatalban.

A zárt ajánlatban nem csak számok
kal, de betűvel is ki keli írva lenni azon 
összegnek, melyet ajánlattevő holdanként 
évi haszonbérül beígér.

A haszonbéri feltételek Pécsváradon 
a számtartósági irodában a hivatalos 
órákban bárki által betekinthetők.

A kitűzött órán túl semmi nemű aján
latok többé el nem fogadtatnak, a felté
telektől eltérő ajánlatok ellenben figyelmen 
kivtil hagyatnak.

Pécsvárad 1879. évi Deczeraber hó 
28-án.

S ey  F eren cz , s. k.
számtartó.

M im ii®  olcsó Áron
k a p h a t ó

Pintér Józseí
f a l s e r e s l s e c L ő i i é l .

264. (0—3)

12,562 
1879

D. 12 — 1 j

Árlejtési hirdetmény.
Pécs sz. kir. város tanácsa részéről ezennel köztudomásra hozitik, ho^y 

a helybeli u tc z a U ö v e *  é s  u t a k  t a t a r  t e á s á r a  az  18H(>. é v r e  s í i ik s é g o s  
k ő a n y a g o k  k i á l l í t á s á t  s s z á l l í t á s á t ,  zárt ajánlattal egybekötött nyilvános 
á r l e j t é s  utján kívánja k i a d n i .

>port.

11.

III.

IV

Szükséglet a következő:
Országutak tatarozására
közelítve 2350 köbuitr k a v i c s ....................................  4482
Városi kövezetekre 
közelítve 1650 köbtuti' törtkő j

,  1600 „ félkoczkakő |
Járdákra
közelítve 240 kbmtr szegélykő j 

,, 10,500 drh. járdakő |
A sátortáborhoz szükséges 
közeliivé 800 khmtr törtkő 1200 frt.

,, 800 ,, kavics I6<)0 „
., - 2000 „ murva 1600 „

Irt. — kr.

7750 frt. — kr.

3625 frt. kr.

4400 frt. — kr.

Osszeseu 20,257 frt. — kr.
Az árlejtés a fentebbi részleteket csop irtozatokban egyenkiut 1880. évi 

j a n u á r  i i - é n  r e g g e l i  10 ó r a k o r  fog a gazdasági hivatalban (városház Il ik 
emelet) megtartatni.

Felhivatnak ennél fogva a vállalkozni szándékozók, hogy erre vonatkozó 
zárt és megfelelő 10°/0 bánatpénzzel ellátott ajánlatokat, melyben kiteendő egyszers
mind az, hogy a szerződési poutozatokat s vállalkozási feltételeket tökéletesen ismerik 
az árlejtést megelőző napon délutáni 5 ó á ig  polgármesteri hivatalba annál is inkább 
beadni el ne mulasszák, miutáu a később beérkezsudő ajánlatok nem togaak figye
lembe vétetni.

Felliivatnak továbbá vállalkozni száudékozók, hogy feuntebbi nyilvános ár
lejtésre megfelelő 10°/0 jáuatpéirzzel ellátva szíveskedjenek inegjeleuni.

Végre megjegyeztetik, hogy az erre vonatkozó részletes feltételek és szer
ződési pontozatok az árlejtés napjáig a mérnöki hivatalban (városház II. emelet) 
naponkint délelőtt 11—12 óráig bárki által betekinthetők.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1879. évi deczember hó 30 án tartott 
üléséből. -—

(1*. H.) Pécs szab. kir. város
T a n á csa .

" C T j  t o . l s J j a a . á j a . 3 r .
Minthogy a női szépség egyik kiváló kellékét, a szép üajzatot igen sokan 

nélkülözik s ezeii hiányt az egészségre nem kevéssé ártalm is hajdiszekkel pótolják, 
s minthogy többeknek vagy uem nő, vagy kihullik bajuk, a mi velem is néhány 
évvel ezelőtt, súlyos betegség következtében megtörtént, mindez engem arra kész
tetett, hogy oly kenőcsöt találjak fel, műv a h íjta'ajbuu levő bajt eltávolítsa s igy 
a hossza és süni haj képzésre képessé tegye, a növekvő haj kiszáradását mindenkorra 
megakadályozza s ekként hullámzóvá, hajlékonynyá s tartóssá tegye,; s ez sok kísérlet 
u'an fényesen sikerült is, mert :<z általam fö'talált kenőcs kitűnő hatása követkéz 
télien 3 cv alatt 14:> cm. hosszúságú din bajain nő tt; mivel pedig találmányom jó 
tulajdonságát nemcsak magamon és leányomon, hanem közelebbi ismerőseimen is 
tapasztaltam, kötelességemnek tartottam ezen teljesen ártalmatlan anyagokból álló 
kenőcsömmel a nyilvánosság elé lépni, a mi végből

„M a riá n -fé le  hajnövesztő ken ő c s “
eziin alatt ezen találmányomra a szabadalmat kértem s azt Nnilgu földmivelés- 
ijiar és kereskedelemügyi in, kir. Miuistcrium 2805 ik számú rendelkezése szerint 
az egész osztrák-magyar birodalomra meg is nyertem.

A ki tehát minden káros következmények nélkül nagyon hossza és szép dús 
hajzatra szert tenni óhajt, annak ezen általam készített kenőcs használatát ielkiis 
meretesen ajánlhatom, mert meg vagyok győződve, hogy annál, a ki azt utasításom 
szerint haszuálandja, a legnagyobb eredni íny el nem marad s hálával fog rólam 
megemlékezni.

Kenőcsöm védjegyemmel s használati utasítással ellátva c s a k  n á l a m  (Pé
csett, Alsó-Malom utcza 11. sz. alatt) kapható az ár előleges beküldése után.

E g y  n a g y  té g e ly  á ra  2 fr t. Vidékre 10 kr. csomagolási dij is
„ i*is „ „ 1 „ számittatik.

1 (12—1) S i l la y  ü t e m a n y i  JE tria .

í
Erdemjel Érdemjel

E D D I G  M É G  P Á B A T L i N  !

A Maager W.-féle
cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta _____

C S U L Ü S S U D M -á L j- o ls ü j
mely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y é n  
e m é s z th e tő s é g e  folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e ll s  tü d ő h a jo k  
g ö r v é ly , d a g a n a to k , k e lé s e k  b ő r k iü té s e k , m ir ig y -  
h a jó k , g y e n g e sé g  stb. ellen.

E gy ü v eg  á ra  1 Irt. kapható gyári raktárban: B écsb en  
H e u m a r k t 3  szám  a.**) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és johhnevü fliszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható : K o v á cs  M. gyógyszertárában, R eeh  
V ilm os, B la u h o r n  M. és 8 im o n  J á n o s  füszerke-

reskedésében. B  i j á n :  B o z se k  és G e lle r  m an u  gyógysz:rtárában, M i- 
c h i t s  ftlszerk. U o h á c s :  L u iz e r  V. és P y r k e r  J. gyógyszert. S z ig e t*  
v á r ó i t  : L á z i ts  V. O c s o d á l  és B agó  filszerkeresk. Z o  n ’j j r b i n : 
W e id in g e r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) Újabb idő óta több ezég három szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított csikamájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint D orsch-fé te  c s u k a m á j o l a j j a l  raeg- 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dugaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
**) Ugyanitt van a schat’liauseni nemzetközi sebkötő szerek, és anevyorki 

Hall és Rukl-féle „Sozodont gyár* főraktára, és a sebemuiezi llirtenstein és 
társa-féle „Legimunose gyár“ raktára. 223. (12—7)

Taizs Mihály nyomdájáben Pécsett, (Majláth-tér 2. szám) 1880.


