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E lö f l s e té i l  d í j :
Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre o tt., fél
évre 2 írt. 50 kr., negyed évre 
1 ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szom ba
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 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4kr. 
fizetendő. — M inden  hir
detés után 30 kr. bélyeg dii 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
sora 10 kr. A hirdetési dij 

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  I r o d a :  I A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivataluoz intézendő!* *. Előfizethetni helyben: j H la d ó  h iv a t a l :
Ferencziek utczája 22-sz. I. emelet. a kiadóhivatalban, Biankóra Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő Taizs Mihály nyomdájában
Kéziratok vissza nem küldetnek | kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál. ) Majláth-tér 2. szám alatt.

A bérgyilkosság.
Azon véres dráma, mely f. hó

10-én déli 12 órakor a fővárosi uj 
versenytéren lejátszatott áldozatul 
ejtvén a hazai hírlapirodalom egyik 
legönzetlenehb jellemű s legfilgget- 
lenebbgondolkodásu bajnokát, a nemes 
törekvésű fiatal férfiú balsorsa feletti 
mély részvéttel egyesitett általános 
megdöbbenést keltett országszerte.

Legelőször a főváros közvéle
ménye zudult fel s látható jelekben 
adott kifejezést azon frakkos banda 
elleni megvetésének, melynek tagjai 
ezen véres drámát ördögi furfang- 
gal előkészítették s gáládul végre- 
íia’tották'

A gyilkos golyó, melyet a magas 
születésű szedelgók berencze br. 
Majthényi Izidor Verhovay Gyula 
mellébe'röpített, a magyar hírlap
irodalom függetlensége ellen volt 
iráuyozva.

Megdöbbentők a részletek, me
lyek e párbajnak minősített orgyil
kosság előzményeiről és lefolyásá
ról előttünk fekü8znek.

A kisbirtokosok földhitelintéze
tének országos botráuyá vált ügyé
ben szeuyes üzelmek derültek nap
fényre egy oly egyén ellen, ki azon 
clique-hez tartozik, melynek tagjai 
őseiktől öröklött nevük veröféuyé- 
ben sütkérezve sportot Űznek, kár
tyáznak és dorbézolnak s midőn az 
ősök örökének nyakára hágtak, bőr 
töuviselt emberekkel állnak kom
pániába s tiltott tizelmekhezfognak, 
hogy a közönségnek homloka izza- 
dásával összegyűjtött és megtakar 
g a t o t t  filléreit elsikkasszák s elté- 
kozolják.

A leleplezés mint bomba pattant 
szét a frankos banda között. Kézzel 
fogható bizonyítékokkal állott elő 
a sajtó, s ez ellen csak kézzel fog
ható bizonyítékokkal lehetett véde
kezni.

És ők védekeztek.
Védekeztek oly fegyverrel, minő 

hozzájuk leginkább illett, s miuő 
e g y  közhasznú országos intézetbeni

T  Á  E C l  A .
H a  lő n i  tu d sz  . .  .*)

(1880. január 12.)
Ha lőni tudsz, menj s lődd le 
Az első zsarnokot,
Ki oly században, mint ez,
Még gyötri a jogot.

Ha lőni tudsz, menj s lődd le 
A szószék pimaszát.
Ki rögzött szivvel árul 
Istent, erényt, h a z a t. . V

Ha lőni tudsz, menj s lődd le 
A frakkos szörnyeket,
Kik romlást vigyorgnak 
Trón és oltár megetL

Ha lőni tudsz, menj s lődd 13 
A színes keritőt,
Ki foltossá mosolya i
A sziiz-esillámu lót!
Ha lőni tudsz, menj s lődd le 
Az ártó gazokat.
Kikért a jók szeméből 
Keserves köny szakad!

Ha lőni tudsz, menj s lőjj rá 
A véres kézre, mely 
Veszett armánynyal népet 
Nép ellen ingerel!

Ezekre lőjj; ezt irtsa 
Kard, tőr, golyó, serét; —
I)e meg ne bántsd, vad lélek,
Az eszmék em berét!

Ne azt. ki tisztább szennytől 
Mint Alpesek hava,
Kihez hiába nem siáll 
A bú ■ nyomor szava

Ne azt. kit isten küldött 
A roppant földre le,
Tisrtitni a világot.
Ha gazzal van tele.

Ne azt, ki égő szívvel 
Nagy tettekért hévül.
Küzd, s farad, mig ti álltok 
Hallgatva, merevül . 1 

*j~A „Függ. Hírlap" után.

eljárásukat is leginkább jellemzi: 
védekeztek revolverrel.

Összegyűltek miut Itá'ia bravói 
s a szó és toll harczosáuik elnémi- 
tására kiválasztották maguk közöl 
a legbiztosabb lövőt, s azt felbérel
ték az előre kiszámított gyilkosság 
végrehajtására.

Majthényi Izidor b. kit Verhovay 
Gyula soha sem ismert és soha sem 
bántott a nemzeti kaszinó megbí
zottjaként oly szemtelen támadást 
intézett Verhovay becsületérzése ellen 
hogy ez nem látván és nem sejtvén az 
ellene aljas számítással kivetett tőrt, 
elfogta a gyöngesóg s párbajra kelt 
azzal az emberrel, kit a junkerek 
hóhérául választottak meg.

Verhovay elesett s most élet és 
halál között fekszik a kórágyou, a 
gyilkos banda tehát győzelmet ara
tott! Szomorú győzelem. A kaszinó 
meglehet vele elégedve.

I)e váljon Festetich Pál gróf és 
kompromitált társai szintén? Mi azt 
hisszük, hogy nekik legkevesebb 
okuk van barátjuk ez ni véres szol
gálatát megköszönni.

A kisbirtokosok föld liteliutéze- 
tének országos botránya ezen véres 
tett által minden eddigi országos 
botránynál uagyobb-a nőtt, de épen 
ez által remélhetjük, hogy helyes 
megoldást is nyer.

A legfőbb biró a közvélemény 
kimondta a frakkos banda feletti 
Ítéletét, mely mint orkán járta be 
az országot északtól délig és nyu
gattól keletig: előbb sikkasztanak 
s azután gyilkolnak!

Az uj versenytéren kiömlött igaz 
vér égbekiáltó tanúsága annak, hogy 
igen sokan az egykori született tör
vényhozók mostani utódai közül 
nem egyebek, mint született ipar
lovagok, kik napjainkban már 
Magyarország közvéleményében tel
jesen elvesztették azon kiváltsá
gos állást, melyet a szép hajdan 
iránti tisztelet, s a múltból felvilá- 
gosodott korunkba is átszivárgóit 
fél szeg ítélet nekik biztosított. Az

Ne azt, kinek szemétől 
Hátrál a rosszaság;
Ne azt, ki arkangyalként 
Sátán-fejekre hág. . ?

Ne azt, kit úgyis üldöz 
A rágalom bután,
Ki él szegényen s meghal 
Teérted — Golgotán!

Vigyázat! . . Abban bíztok.
Hogy sorsotok szeret,
S a nép nyugvó oroszlán.
Mely nem bánt egeret.

Nem is b á n t,— meg se inoozczan.
Csak talpával legyint:
S lennétek százszor annyin 
Mentek pokolra m ind!

Ábrányi Emil.

A  s z e r e le m  v i lá g a .
Egy kis tanulmány.

Irta:
Dr. Karay Ijajos.

.Szerelem! Szerelmen kezdődik a világ, 
szerelmen kezdődik az élet, szerelmen kez
dődik a mennyország. A szív való, az ész 
csak képzelet. Egyik szózat balgának nevezi 
azt, mit a másik bölcsnek hitt, de mit a 
szív érez, világ végével is az lesz mi kez
detben.*

Jókai e gyönyörű soraival nyitom 
meg fejtegetéseim fonalát. Hosszasan gon
dolkodtam e szavak felett s behatolva az 
emberi nem legrégibb történetébe a terem
téstől napjainkig veres fonalként láttam 
átvonulni a törtéuelem lapjain eme nagy 
eszmét: szerelem, mióta ember él a földön, 
él a szivekben a szerelem is, és egyik 
főragója a legmagasztosabb erények leg
irtózatosabb bűnöknek.

A szerelem létünk alkotó eleme mely 
nélkül az élet egyéb kincse értéktelennek 
tűnik fel.

A dúsgazdagnak úgy mint a, földhöz 
ragadt szegénynek szivébe egyaránt be 
van vésve a teremtő nagy parancsa: pperess, 
mindkettőre nézve egyenlő erkölcsi és ter
mészeti szükség az, hogy szeressem

A vagyon nagy áldás, sok szükség

erkölcsi halottak száma Magyaror
szágon szaporodott.

S ennek tudatábin Verhovay 
Gyula, kinek drága életét a gond
viselés óvja meg, nyugodtan szen
vedheti kínjait. A szabad Magyar- 
ország részvéte virraszt a közügy 
védelmében elesett bajnoka felett!

— K ö z ö s  m in isz te r ta n á c s  t a r 
tatott e héteu Bécsben ; a napireud főpont
ját az osztrák magyar szerb vasúti kon- 
venezio irányelveinek megállítása képezi.

-- A m a g y a ro rszá g i sz e r b  la 
pok, s pedig különösen a „Zisztava", 
még mindig az Angyelics Ivacskovics ügy
ről imák. Azt feszegetik, hogy ezen válto
zás czélzatosan előkészítve volt, mivel 
uiucs sem igazolva, sem a körülmények 
által provokálva. Az intelligens szerb kö
zönség elhagyja a templomokat, midőn 
Angyelics kinevezését akarják kihirdetni.

— A sze g ed i k ir á ly i b iz to s 
ság hivatalosan felszólitá azon 88 káro
sultat, kik nincsenek felvéve a kárbecslési 
lajstromba, hogy f. hó 16, 17 és 18 ikáu 
a városház tanácstermében jelentkezzenek; 
ellen esetben köuyöradományokbau nem 
részesülnek. A városi hatóság, mint ideig 
lenes vízvédelmi biz. a külterület védel
mének ügyével foglalkozott. A peresórai 
töltésvouanal kiépítése tavaszig teljesen 
lehetetlen, és igy Szeged külterülete, vala
miéit a szomszédos községek védtelenül 
maradnak a tavaszi árral szemben. Ezért 
a napokban egy küldöttség járt a korináy- 
elnöknél, ki megígérte, hogy megengedi 
a sövényházi töltésvonal kiépítését, elő
legezi a városnak a munkálathoz szüksé
ges költségeket. S miutáu Pallavicini őr
gróf, kinek uradalmán a töltés átvonul, 
szintén beleegyezését adta, a töltésvonai 
kiépítése semmi akadályba sem ütközik. 
Az értekezlet halasztbatlaunak nyilvání
totta e munkálatot, s elhatározta, hogy 
ily értelmű javaslatot fog a hétfői rend
kívüli közgyűlés elé terjeszteni. Az elő
terjesztett költségvetés szeriut a sövény
házi védvonalnak 28 lábra való föleme
lése 106,650 forintba kerül, és 3000 mun
kással 30 munkanap alatt el lehet készí
teni. A Tisza apad.

— A d e leg á cz ió b a n  e lő te r je sz 
tendő iuterpellácziók közül két érdekes el
maradt; Szilágyi az orosz csapatmozgal- 
mak, egy másik delegátus az Italia irre
denta cselszövényei iránt akart kérdést 
intézni a külügyminiszterhez. Azonban 
mindketten kielégítő felvilágosításokat kap
ván bizalmas utón, elálltak szándékuktól. 
Miutba az adófizető és ujjonczállitó közön
ségnek ebhez semmi köze sem lenne!

letet kielégít ámde nem mindent. A töm- 
jenezés, a szolgaarczok látása, a pénzen 
vásárolt kéjek, mámorba ringathatják 
ugyan a gyarló embert s ilyenkor talán 
azt hiszi, hogy vagyonával minden élveze
tet megszerzett magának a miben csak 
ember részesülhet, ámde a szív a lélek 
nemesebb érzése felébred s az érzékmá
mor eloszoltával látja, hogy a péuzen 
megvásárolt örömök nemesebb vágyait 
kielégíteni képtelenek. A szív nyugalomra 
boldogságra vágyódik és a boldogságot 
csak a szerelem adhatja meg.

Ép úgy a szegénynek is, kinek vál
lait az élet suiyos gondjai nyomják, kinek 
nehéz keresztje viselésében a kétségbeesés
sel kell küzdenie szintéu csak egy ;mentő 
horgonya vau az élet tengerén, mely őt 
az elmerüléstöl a bűnökbe sillyedéstöi 
megóvja és ez a — — szerelem, a mely 
buzditja bátorít ja a csliggedezőt könnyebbé 
teszi a terhes gondokat, mert hiszen része
síti az élet legnagyobb boldogságában.

„Tudod e gondolni a napot sugár 
nélkül, a tavaszt virágtalauul mondja Vajda, 
Péter. Az emberi kebel.től ép oly elvá
lás ztbatlan a szerelem. És mi az égen a 
nap, mi a tavaszban a virág az a kebel
ben a szerelem.*

E szavak arany igazságai is csak 
arról győznek meg, hogy van a szívben 
egy titokt-Ijes húr, mely az embert ösz
tönzi arra hogy szeressen. Meglehet talál
koznak kik ezt tagadják, de e Tamások 
meglehetnek győződve hogy egykor ma
guk is belátják a „szerelem* örök igaz
ságát.

Minden ember szeretni van hivatva s 
ha mégis oly sokan vaunak a kik ezt 
tagadják, annak oka abban rejlik, hogy 
az emberi nem e tekintetben bárom osz
tályba sorozható. Az első osztályba tar
toznak azok, kik már szerettek, de már 
nem szeretnek, a másodikba sorozhatók a 
kik a jelenben szeretnek és végül a har
madikba azok tartoznak a kik még nem 
szeretnek, de szeretni fognak. Hogy az 
elsők és ez utóbbiak síkra kelnek a sze
relem ellen nem csodálhatjuk. A kiégett

— Az o sz tr á k  á lla m v a su tta l
újra megkezdettek a tárgyalások a buda
pesti forgalmi igazgatóság felállítása iránt. 
Az első értekezleten Pécby közlekedésügyi 
miniszter s Beretvás osztálytanácsos, és 
Wodiauer Móricz s Kopp vezérigazgató 
voltak jelen.

Külföld.
Oroszország háborúra készül. Keleti 

tartományaiból naponként nagymennyiségű 
harczi anyagot szállít a nyugoti határok 
felé, tüzérségét, mely eddig hadseregének 
leggyengébb része volt újra szervezte. Az 
orosz lapok ezen készülődéseket defeusiv 
természetüeknek szeretnék feltüntetni a len
gyelmozgalmak és mint az orosz tisztek 
magukat kifejezik az osztrák-magyar s 
német intriguák ellen. A múlt heti összes 
angol lapok ezen hadikészülődésekkel fog
lalkoznak, s nem hiszik hogy Oroszország 
bármelyik szomszédját is megmerje tá 
madni, mert a „Globe* szerint, ha Orosz
ország egy kontinensi háború esetére 
Francziaország támogatására számit, — 
gazda uélkül csinálta meg a számadást.

Oroszországnak Perzsiával kötött szö
vetségéről Is száll ingtak birek a mait bét 
folyamán, tulajdonkép azonban Persiának 
Oroszországgal vasúttal leendő össszeköt- 
tetése iránt jött létre a két ország közt 
egyesség. Miudazáltal Anglia utasította te- 
beráni képviselőjét, hogy a perzsa sahtól 
nyomatékkai egészen határozott választ 
kívánjon, váljon Perzsia a közép ázsiai 
kérdésben az orosz politika ellenében minő 
állást szándékozik elfoglalni.

A török-moutenegrói határ villongás, 
vagy jobban mondva albán fölkelés miud 
iuká bb nagyobb mérveket ölt. Izzet pasa 
felső Albánia kormányzója tudatta a por
tával, hogy nem képes megakadályozni a 
fegyveres csapatoknak Guisinjébe való tó- 
dulását, mert tényleg a liga van a kor
mányon s a lakosság úgy fel van izgatva, 
hogy a csapatokat nem nélkülözheti. A 
velikai ütközet alkalmával fogságba esett 
albánok vallomásaiból kiderült, hogy a 
felkelők csapataiban török katonák, mint 
tisztek teszuek szolgálatot.

A liga a hatalmakhoz egy emlékira
tot is akar intézui, melynek szerkesztésé
vel Vassaeffendi és Essad bey bízattak meg.

A legnagyobb botrány,
A fővárosban s az ország miuden zu

gában most Verhovay Gyula szomorú esete 
s annak hírhedt előzményei: a kisbirto
kosok földhitelintézetének minden eddigi 
országos botrányt felülmúló Ugye képezik 
a közbeszéd tárgyát._________________

vulkán elfelejti, hogy egykor öblének mé
lyén mily óriási tűz honolt és a ki még 
nem érezte szivében a rejtélyes tüzet mél
tán tagadja annak léteiét. Azok azonban 
kik a fennebb felállított osztályzat miso- 
dikáha tartoznak, hiszem teljes mértékben 
igazat adnak nekem, ha elvül felállítom 
hogy van szerelem s hogy minden em
bernek szeretnie kell természetesen kinek 
kinek a maga módja szeriut és a maga 
idejében.

Ezen rövid kis bevezetést előre bo
csátva megkezdjük fejtegetésünket ezen 
következő kérdéssel.

I. Mi a szerelem és hányféle a szere
lem ? Ezt megmagyarázni alilg lehet. Érez
zük hatalmát anélkül, hogy ismernők lé
nyegét, sziveinkbe fogadjuk anélkül, hogy 
tudnók mi az a titokteljes érzemény, me
lyet befogadtuok s a mely egész belvilá
gunkat átalakítja. Hegel a hírneves német 
bölcsész következőleg definiálja ez érze- 
ményt:

„Die Liebe ist die Idealitát dér Rja> 
litat, ein Theil dér Totalítat des uuend- 
licben Seins verbunden mit dér Inkarnitát 
und kapábilitat zwischen Ich und du denn 
Ich uud du ist Er 1*

Én azonban azt hiszem hogy sokkal 
kedvesebb szolgálatot teszek a szives 
olvasónak hogy ha ezen bölcsészeti homály i 
bán borongó fogalommeghatározás bou- 
czolása helyett egy pár más nevezetes 
egyén sorait idézem tanúságául annak 
hogy a szóban forgó kérdéssel a legki
válóbb szellemek is foglalkoztak. Hatiz a 
a szerelmet „királynődnek mondja „mely 
a szívben Ul.“ Uimly szerint: „a tnindeu- 
séget tartja fenn.'1 Poe Edgár „enyhadó 
balzsamá nak mondja „mely minden sebet 
behegeszt. Hugó Victornak „ragyogó nap 
mely szivén, leiken fényt áraszt" Castelar 
a nagy spanyol államférfin pedig igy 
kiált fel: csillagtalan ég az élet szerelem 
nélkül. Hágó Károly szerint: a szerelem 
az első és utolsó paranos, mely nélkül’az 
ember csak lelketlen báb. Eötvös a sze
relmet: az élet virágának, Kolutár: az 
élet költészetének uevezi, Petőfi a szere-

Valóban gróf Zichy Viktor és Várady 
Gábor ártatlan emberek ezen a Vég Ig- 
nácz igazgatása alatt álló úri kotteriával 
szemben.

Zichy gróf és Várady nem kifogás
talan utón szereztek maguknak anyagi 
hasznot oly egyénektől, kik megérdemel
ték, hogy ezen pénzszomjas nadályok ál
tal kiszivatyuztassanak.

De amire Festetich Pál gróf oda adta 
nevét az már több a közönséges szédel
gésnél, mert a vezetése alatti intézet ne
mes czélja 8 az elharácsolt, és eltékozlott 
vagyon eredete nagyon súlyosítják a biró 
és a közvélemény imputatióját.

A közvélemény hangulatára azonban 
még nagyobb befolyással volt Verhovay 
véres ügye, ki egyenesen annak lett vér
tanúja, hogy ezen arak Uzelmeiről lerántva 
a leplet, tudomására hozta a közönségnek, 
miként sáfárkodnak vgyonával.

Verhovay ugyanis az általa szerkesz
tett „Függetlenségben* közölte Festetich 
Pál grófnak Véghez intézett bárom rend
beli levelét, melyek ezen kotteria eljárá
sát teljesen leleplezik, s melyek közül a 
legérdekesebb igy hangzik :

Végh Ignácz Igazgató urnák! A kis
birtokosok fö'dhitelintézetének általam is
mert deroute viszonyainál fogva megha
talmazom Önt, a mig az uj intézet életbe 
lépend, a fennálló intézet vagyoni hiánya
inak eltakarására minden erőfeszítéssel 
törekedni és minden erre ezélzó üzleti és 
könyvelési miveleteket eszközölni, végre a 
jelen intézet fentartása érdekében zálog
leveleket jelzálogi fedezet nélkül is anti- 
cipative kibocsátani és uévstampigiiámmal 
ellátva forgalomba hozni. Mindezen Ön
nek adott rendeleteimért az Ön igazolá
sára a személyes felelősséget magamra 
vállalom. Felkérem és becsületszavára el
várom, hogy szives lesz jelen rendelke
zéseimet szigorú titokban megőrizni. Végül 
megjegyzem, hogy fenti miveleteket az 
Igazgató testület befolyása i élkül, az alap
szabályok ellenére is eszközölje. Gr. Fes
tetics Pál stb.

A gróf ezen leveleit Matavoszky vizs
gáló biró f. hó 12-én a „Függetlenség* 
szerkesztőségétől átvette, előbb jegyző
könyvet vevén fel s a leveleknek hiteles 
másolatát, melyen az eredetiek átvételét 
elismerte, a szerkesztőségnél hagyta. S ez
után megköszönve a készséget, melyei a 
szerkesztőség a vizsgálatot támogató ada
tukat kezébe juttatta a legszivélyesebben 
vett a jelen volt tagoktól búcsút.

Gróf Festetich a mait szerdai lapok
ban ezen általunk is közlött levelet hami- 
sitvá-iynak uyilatkoztatja ki. Mennyiben 
van igaza, majd a vizsgálat deritendi ki, 
mely Vételinek f. hó 13 án történt elfoga-

lem koszorús dalnoka pedig ezt írja felőle :
............ a világra
Csak egy nap süt melegen,
S ez a nap nem fenn az égen. 
Hanem lenn a szív mélyében 
Van, s e nap a szerelem.*

Szerintem a szerelmet több egyszerű
séggel több beusőséggel nem fejezte ki 
még senki mint Halni Frigyes eme pár 
hangulatteljes sorában

„Óh mondd szivem, a szerelem 
Mi hát? Mi volna más 
Két lélek és egy gondolat,
Két szív egy dobbanás---------- .“

*
* *

Azon kérdést illetőleg hogy hányféle 
a szerelem Kisfaludy Károly kettős felosz
tást állít fel 8 igen szépen ecseteli a kettő 
közötti különbséget a következő soraiban: 
„Kétféle a szerelem, az egyik minden
napi, erősebb, csak vérünkben lakozik, 
forrása egyedül ereinkben támad, a buja
ság neki legjobb barátnője: ha elárad 
hatalmaskodik és a lelket letiporja. A 
másik az igaz tisztelet szülötte, nem ismer 
vadságot csak szelíd érzeményt, ez nem 
állati ösztön, sem az erek játéka: az 
erkölcsöt követi ez és feltett czélja a töké
letesség — — —. Csendes békét oszto
gat, mely soha el nem múlik sőt az öreg
ségben is még nő isteni malasztja."

J?n nem osztozbatom ezen felosztás
ban, mert az a mit Kisfaludy fentebbi 
soraiban első helyen említ, nem nevezhető 
szerelemnek, hanem csak a valódi érte
lemben vett szerelem korcs elfajulása. A 
szerelem helyes értelemben csak egyféle 
s e szerelem mely Kisfaludy fennehbi so
raiban a második helyen emlittetik fel
emeli az ember lelkét és fogékonynyá 
teszi minden nemesre. Gyönyörűen fejti ki 
a szerelem áldásos befolyását az emberre 
Valdau Ernő emez egyszerű s/.avaiban: a 
nap virágot osal ki a földből, a szerelem 
erényt a szívből.

Ezekben röviden ecsetelvén a szere
lem fogalmát és felosztását egy qjabb 
kérdésre térek át. (Folyt köv.)



tása következtében most már gyorsabban
foly.

Az sem utolsó véletlen ezen tragoe-
diábau, hogy Végbet csak Verhovay lelep
lezései után találta meg a rendőrség és 
pedig oly tormán, hogy hirtll adatott neki, 
melyik kávéházban fog reggelizni. A kot- 
teria (izéiméi ekkor már annyira nyilvá
nosságra kerültek, hogy többé nem volt 
érdekükben Véghet rejtegetni, annálinkább 
is, mert a sajtó elhallgatására irányzott 
merényletük sem sikerült.

Szomorúan igaz ugyan hogy Verho- 
vayt a lenti levél és a leleplező adatok 
közlése miatt a felbérelt Majtbényi Izidor 
báró golyója földre terítette; a sajtókép 
viselői azonban párt különbség nélkül még 
a véres nap délutánján kimondották, hogy 
Majtbényi Izidor báró eljárását a szállás 
és sajtó szabadság elleni durva merény
letnek tekintik, s kimondták, hogy ma
gukat terrorizaltatni nem engedik.

Hogy olvasó közönségünk a kellő vi
lágításban lássa ezen frakkos banda gya
lázatos eljárását e párbaj körül felemlít
jük, hogy gróf Festetich és a kaszinó 
strohmanja Majtbényi báró a párbaj svi- 
bákok azon rendes eljárását követte, hogy 
egy segédei által Verhovay előtt felolvas
tatott levélben a leggyalázatosabb rágal
makkal illetvén a becsületét mindennél 
többre tartó szerkesztőt: igy oda szorította, 
hogy ő volt kénytelen báró Majthéuyit 
kihívni. — Az alávaló terv teljesen sike 
rült. Az úri kaszinó legügyesebb revolver
forgatója lévén a kihívott fél, ő válasz
totta a fegyvernemet, s igy a párbaj ki
menetele már előre praecisirozva volt.

Ily körülmények közt a párbaj nem 
párbaj többé, hanem közönséges, előre ki
számított gyilkosság.«

Verhovay, kinek a golyó a jobb mel
lén az első és második borda közt furo- 
dott testébe s a hallapoczka alatt állapo 
dott meg, még mindig élet és halál közt 
fekszik kórágyán.

A véres esemény után a nagy beteg 
lakása a részvét — látogatók Mekkája 
lett. Kormánypárti és ellenzéki kitűnősé
gek, hírlapírók művészek, s minden rendű 
polgárok adták át ágyát környező barát- 
jainak részvétnyilatkozataikat, minthogy 
a beteggeli érintkezést az orvosok meg
tiltották. Másnap pedig midőn a fővárosi 
lapok meghozták a vidékre is a gyaláza
tos merénylet hirét, — egymást váltották 
az ország különféle vidékeiről a részvét- 
sürgönyök, melyek mindegyike egyszers- 
tniud a frakkos banda elleni gyűlöletének 
is ad kifejezést.

*

A főváros Verhovay iránti meleg ér 
zelmeinek, s a kaszinó urai iránti gyűlö
letének ad kifejezést. A két első nap da
czára a rendőrség és katonaság kihívó és 
helytelen magaviseletének meglehetős csend
ben folyt le s csupán „éljen Verhovay!-‘ 
s „le a Irakkos bandával" kiáltásokra 
szorítkozott. A harmadik napon azonban 
13-án midőn Verhovay állapota roszabbra 
fordult valóságos forrongás volt Budapest 
utczáin.

Rengeteg nagyra nőtt a tüntetők 
száma, kik legelőször is a frakkos banda 
barlangjának, a hatvaui-utezai úri kaszi
nónak zúzták be ablakjait. — E napon 
azután nem nézték az urak, mint az előtte 
valókon az ablakból a hecczet, hanem le 
bocsátva az ahlakfüggönyöket takarodtak 
az ndvari szobákba. A közönség oly zsu 
folásig megtölté az utczákat, hogy a ka 
szinóépületet teljesen elzárta a külvilágtól, 
— mindazálta! a tüntetés az utolsó ép 
ablaküveg fogytán véget ért volna, ba is
mét a rendőrség brutálisan nem lép fel.

Egy polgár a vele gorombáskodó 
rendőrt rendreutasitotta, — mire a re n d ő r  
k a r d o t  r á n to t t ,  s e kardrántás szülte 
a későbbi eseményeket. A nép azonnal le 
teperte őt s úgy vitték be félhalva a rend 
őrségi palotába. S ezzel lángra lobbart a 
kialvó télben levő szikra, megkezdődött a 
harcz a rendőrség és a nép között. Né
hány perez múlva Thaisz főkapitány je
lenti Jekkclfalnsi országos főrendőrbiztos
nak, h o g y  a h e ly z e tn e k  nem ura 
többé s átengedte a tért a katonaságnak.

Erre aztán megharsant a trombita, 
pörgött a dob. Szuronyt szegezve rohant 
a Kusevich ezred két zászlóalja, később 
az egész ezred a tömegnek, mely futásnak 
eredt, mert ily baromi erőszakkal szemben 
mást nem is tehetett. Futott, menekült 
mindenki, ellenállást senki sem tervezett. 
A bérenczck azonban utolérték és leteper- 
ték a visszavonulókat. A főváros utezáit 
polgárvér áztatta.

Szurony és puskatussal verték a kit 
utolértek, a közönség pedig egyetlen fegy
verével kövekkel felelt futásközben a bru
tális támadásra. A durva erőszaknak a 
polgárság feletti győzelmét két halott 
kiomlott vére pecsételte meg. — A sebe
sültek száma nem tudatik. Elfogtak 31 
egyént.

14-én ismét vér folyt, mely ismét a 
rendőrség provocatiójának lett gyászos 
következménye. A főváros a Haynau kor
nak jellegét ölté fel. A közlekedés az esti 
órákban teljesen betiltatott a nélkül hogy 
a közönség előre értesittetett volna. A mit 
sem sejtő járó kelők vérfagyasztó bruta
litás áldozatai lettek. A katonaság eddig 
csak szuronyt szegezett a népre ekkor 
azonban lőtt is. Többen megsebesültek egy 
Schwarcz Adolf nevű joghallgató s egy 
bérkocsis pedig halva maradtak. Ezen 
brutális eljárás a fővárosi közönség izga
tottságát a legnagyobb mérvben fokozta, a 
legkomolyabb kitöréstől tartanak s a Buda

pesten állomásozó ezredek létszámát sza
porítják.

Hová jutottunk Tisza Kálmán volt 
ellenzéki pártvezér alkotmányos kormány
zása a la tt! I ! —

A párbaj.
Gyakran olvashatók a lapokban efféle 

badar henczegések:
„Alulírottak ezennel nyilvánítjuk, hogy 

„N. N. és P. P. urak között fennforgó be- 
„csület (?) ügy lovagias (?) úton kiegyen- 
„littetett, — vagy hogy N. N. és P. P. 
„urak között fennforgó becsUletügyben P. 
„P. ur tanúit megnevezni vonakodott, miért 
„is mi őtet gyáva gaz mbernek nyilvá 
„nitjuk sat.

Ilyen nyilatkozat első esetben négy, 
másik esetben két tanú által szokott 
aláírva lenni.

Kutyakorbácsot ily benczegő fráte
reknek ! Mi köze a világnak ahhoz, ha 
két kakas a szemétdombon viaskodik, 
vagy valaki egy dühös ebnek utjából kitér,

Legtöbb esetben igaz, hogy tolvaj 
nem volna, ha nem találkoznék orgazda? 
úgy tanú hiányában sem történhetik pár
baj ; — azért is legelső sorban megvetés
sel sujtandók és becstelenséggel bélyeg- 
zendők olyan tanuk, kik mint a báró 
Majtbényi Izidor és Verhovay ügyében az 
előbbeninek gonosz lelkű szándékát tudva 
ezt támogatták és előmozdították. Ezek 
egyike — kinek neve is már porosz im
portált szagu — báró ücbtritz majd min
den Budapesten előforduló párbajban mint 
taau (?) ékeskedik. Valljon nem kötélre 
való-e az oly becstelen ember, ki gyilkos 
szándékkal valakit párbajra kényszerít! 
Báró Majthényi Izidor a nemzeti (?) casino 
egy töredéke (?) által kiküldött bravó, 
hogy Verbovayf, ki mellesleg moudva 
Tisza Kálmán szemében nagy szálka — 
az egyenetlen párbajra provokáltatta, ta
núihoz intézett levelében Verbovayt leg
sértőbb szavakkal illetvén ezt Írja: „ha 
Verhovay urban lenne még elég becsület- 
érzés arra, hogy ezen kijelentésemért sze
mélyes elégtételt követel . . .* és Verhovay 
bement a kelcpezébc egy olyan emberrel 
párbajt vívni, azaz becsületbeli ügyét lo
vagias utón elintézni, kinek anuyi a fo
galma a becsületről, mint egy zsiványnak, 
csak azt tartván becsületesnek, ki olyan 
rossz mint ő, — Verhovay nem gondolta 
meg, hogy ilyen ember káromkodása őt 
meg nem sértheti.

De ha gyilkosok becsületes embert 
párbajra kényszerithetnek is, még is pár
bajra kelünk minden becstelenség, minden 
gazság ellen, párbajra toliunkkal megbé
lyegezve minden visszaélést, korruptiot, 
csalást, titkos rablást, szóval minden tör
vénytelenséget, bármely és bármi magas 
régiókban találjuk is azt; — bizouyité 
kokra támaszkodva kíméletlenül megfog
juk támadni az il etőket, de nem s rral 
dobálni, nehogy Tisza Kálmán az újévi 
gratulácziós komédia alatt kipotyantott 
rágalmát jogosnak higyje, nem dobálunk 
senkit sárral, csak honfitársainkat figyel
meztetjük az elvetlenség, a korruptió és 
mindenféle gazság pocsolyájában fetrengő 
piszkos állatokra, hogy ne piszkolják be 
magokat azok megközelítésével . . . ; — 
azon gazokat, bár milyen álláson legye
nek is törvényes utón akarjuk kiteuui 
méltatlanul elfoglalt helyükről és nem 
folyamodunk a „dicsőséges nagy urak-1 
illetve a nemzeti (?) casino báró Majthé- 
nyiféle bőseihez, — kit úgy mint az 
egyik segédjét az immunitás és talán még 
egy magas kéz is megvéd a törvényes 
következmények ellen. A kriminálisták egyik 
axiómája az: „ba akarod tudni ki a büu- 
szerző, keresd azt, kinek a bűnből haszna 
lehet1*. Verhovay nem csak a „Független 
ség“ szerkesztője, hanem már azelőtt több
ször oly szerencsétlen volt egy magas ur 
haragját magára vonni. Különben e pár
bajon nincs mit csodálnunk e jelenkorban, 
mely a legvégsőbb eszközöktől sem riad 
vissza. Verhovay pedig találjon vigaszta 
lást minden becsületes ember részvétében.

Gareis Josef.

A pécsi kereskedelmi 
és ipartársulat

a Pécsett létesítendő borvegykisérleti állo
más szervezése érdekében az alábbi bead
ványt intézte a városi képviselőtestülethez, 
mely a felett a legközelebbi közgyűlésen 

fog határozni.
T e k in t e t e s  T ö rv é n y h a tó s á g !

Hazai közgazdaságunk egyik kiváló 
ág a : a bortermelés, a mindinkább na
gyobbodó külföldi kereslet folytán njabb 
idő óta szép reményekre jogosító lendü
letnek indul, úgy hogy most már majdnem 
kizárólag csak rajtunk múlik, hogy bo
raink a világpiaczon mielőbb elfoglalják 
az őket méltán megillető helyet.

A legújabb időből való nem egy saj
nos tapasztalat, azonban mely szerint ha
zánkból hamisított borok szállíttattak kül
földre, azon aggodalmakat kelti fel ben
nünk, hogy a legbecsületesebb köztörek
véssel szemben is csakhamar meghiúsulnak 
szép reményeink s nagyon csalódunk szá
mításainkban, ha az ilyen esetek ismét
lődésének meggátlása érdekében a szük
séges intézkedések és intézmények életbe 
nem léptetnek. Ilyenek a borok hamisitá 
sára szolgáló szerek eladásának korláto
zása, borvegyvizsgálati állomások létesí
tése, s átalán egy a bortermelést és bor
kereskedést szabályozó törvény alkotása.

A tisztelettel alulírott társulat meg 
van arról győződve, hogy a kormány e

tekintetben a közvélemény hangosan nyi
latkozott kívánalmainak immár megfelelni 
akar, mindazáltal a teendő intézkedések 
teljes sikerét kérdésesnek tekinti, ha a ki
válóan bortermelő vidékek saját helyi érde
keik és kívánalmaik felemlitésével nem 
nyújtják a kormánynak azon adatokat, 
melyek ily nagyfontosságu törvény alko
tásához szükségesek.

Igv Pécs Baranyának mint az ország 
egyik kiváló borvidékének a legsürgőseb
ben kielégítendő igényét egy Pécsett fel
állítandó borvegykisérleti állomás szerve
zése képezi. Köztudomású ugyanis, hogy 
a hazai borokat az előfordult hamisítások 
következtében, csak előzetes vizsgálat után 
fogadják el a külföldi vevők. S ezen vizs
gálatok mindig az áru rendeltetési helyén 
lesznek eszközölve. Hogy ez az üzleti for
galom megkívánt gyors menetét akadá
lyozza s az eladó sok más érdekeire is 
káros hatással van, az kétségtelen. Ezen 
eljárás most leginkább Svájczban, Tirol
ban, Stájerországbau, tehát a barauyai bo
rok legjelentékenyebb fogyasztási vidékein, 
dívik.

Megyénk bortermelésének, borkivite
lének s ezzel a borvegykisérleti állomás 
mielőbbi felállítása szükségességének fel
tüntetésére ide igtatjuk a következő hi
vatalos statistikai adatokat:

A szőllővel beültetett terület nagysá
gát tekintve megyénk a harmadik helyet 
foglalja el hazánkban. Ugyanis az 1870. 
évi felvétel szerint volt Baranyában 34 
ezer kát. hold szőllő, a legújabb catas- 
trális felmérések szerint azonban 51 ezer 
holdra megy a baranyai szőllők területe. 
A szőllőterület ily rohamosan történő na
gyobbodása nyilvánvaló jele aunak, hogy 
népünk leginkább a talaj- és birtokviszo
nyoktól kényszerítve mindinkább a szőllő 
termeléshezfordul s abban keresi jövedel
mének főforrását.

Az 1876-ki (különben rósz termesü 
évben) megyénk összes nyers terményei
nek értéke 6.368,450 ftra lett becsülve. 
Ugyanezen évben 201000 hectoliterre rú
gott bortermelésünk, melynek értéke har
madfél millióra tehető, tehát ezen évi ősz 
szes nyers terményeink pénzbeli értékéből 
egy harmadánál több a borra esik.

Az 1873-iki évben már kedvezőbb 
volt a bortermés. És pedig termett 

534.874 ausztr. akó fehér bor 
148.096 „ „ vörös „
164.416 „ „ siller „

Ossz. H47.386 ausztr. akó, mely az akkori 
5 fttól 6 ft 50 kr.-ig való eladási középár 
szerint 3 millió 126522 ftnyi értéket kép
viselt. Itt újra megjegyzendő, hogy 1873- 
ban megyénkben a szőllővel beültetett te 
rület jóval kissebb volt mint jelenleg.

Ezen imént felsorolt adatokat csuk 
illustrálásául, támogatásául hoztuk fel a 
következő állandó középszámitási alap iák, 
mely szeriut, ha megyénk szőllővel beül
tetett területének minden catastralis hold
jára, tekintetbe véve az uj Ultetésü és par
lagon heverő szőlőket, csak 20 akónyi 
termést számítunk, akkor az átlagos évi 
termés 1,020,000 akóra tehető. Mármost, 
ha a lakósság egyharmadát vesszük bor- 
fogyasztónak s minden fogyasztóra even
ként 5 akut számítunk, akkor a belfo- 
gyasztásra eső 459580 akót levonva az 
össztermelésből, marad kivitelre 560420 
akó, mi, akóját 7 ft. eladási árral felvéve, 
3,922,490 ftot képvisel.

Pécs maga 2262 cat. holduyi szőllo- 
területén termel éveukiut átlag 50—80000 
akó bort, mely majdnem mind kivitelre 
kerül.

Mindezek úgy hisszük eléggé meg
győző adatok arra nézve, hogy a mély 
tisztelettel alulírott társulat által fentebb 
felemlített s bortermelésünk kívánt fejlő
dését nagyban akadályozó hiányok és 
bajok orvoslására illetékes helyen a szük
séges lépések mielőbb megtétessenek.

Az e tekintetben teendő intézkedések 
legfontosabbikára: a borvegykisérleti ál
lomás szervezésére vonatkozólag bátor
kodik a mély tisztelettel alulírott társulat 
a helyi körülmények szemmel tartásával 
a következő javaslatot a Tak. Törvény
hatóságnak nagybecsű figyelmébe ajánlani:

Pécsett mielőbb egy borvegykisérleti 
állomás volna szervezendő, mely műkö
dését a megye egész területére s a boron 
kívül másnemű élelmi szerek vizsgálatára 
is kiterjesztené.

Az intézet berendezéséhez szükséges 
költségeket, körülbelül 200 ft, a városi és 
megyei törvényhatóság fedezné.

Az intézet fentartási költsége részben 
adóztatás utján lenne fedezendő. És pedig 
minden cat. hold szőllőre pl. 2 kr. lenne ki
vetendő, mely adó tekintve, hogy avegy- 
kisérlcti állomás minden bortermelő érde
keinek megóvására szerveztetnék — na
gyon is méltányosnak mondható s minden 
bortermelő által készséggel is fizettetnék.

Az állomás élén egy okleveles vegyész 
állana, melléje pedig egy megbízható 
szolga adatnék. Az intézet hatósági fel
ügyelet alatt állana. A hivatali eljárás 
következőleg volna megállapítandó :

Ha pl. valaki kivitelre szánt borairól 
akar u. n. egészségi bizonyítványt, akkor 
ezt az állomáson bejelenti. Az állomási 
szolga menten az illetőnek hordóiból mus 
trát vesz, azokat lepecsételi s a sziutéu 
lepecsételt hormuslrákat az állomási fő
nöknek adja át, ki azokat vegyi vizsgá
lat alá veszi s az eredményhez képest a 
bizonyítványt kiállítja, mely aztán a bor 
vizsgálati állomás pecsétjével ellátott hor
dók kíséretében az illető szállító által a 
vevőnek megküldetnék.

Minden ilyen vizsgálatért külön dij, 
pl. mustránként 10 kr. volna fizetendő.

Ha valaki vidékről akarna bizonyít
ványt, akkor az a községi elöljárót meg

keresné, hogy az eladásra szánt boraiból 
való roustravételnél jelen legyen s hogy 
a bordókat, valamint a mustrákat tartal
mazó üvegeket a községi pecséttel ellássa. 
Az igy lepecsételt mustrákat pósta utjáu 
isbeküldhetué az illető az állomáshoz, mely 
nek azokat legkésőbb 24 óra alatt meg
vizsgálni kellene.

Ezen vegykisérleti állomás, a köz
egészségügyi hatóság által az élelmi sze
rek készítésével, elárusitásával foglalkozók
tól koronként vizsgálat alá vétetni szokott 
étel és italoemüeket díjmentesen megvizs
gálná Az állomást egy hatóságilag m tg- 
állapitaudó díjjegyzék szeriut vegyi vizs
gálat teljesítésére bárki is igénybe vehetné.

Az állomás főnöke évi 500 ft, a szolga 
pedig 300 fttal alkalmaztatnék, me'y ősz- 
szeg az előbb említett adóztatásból volna 
fedezendő. Az egyes vizsgálatok után kü
lön fizetendő csekély dijakból a vegyi 
szerek és eszközök beszerzési költségei 
fedeztetnének ; a fenmaradó összeg pedig 
a főnök és szolgája közt fizetésük ará
nyához Képest elosztandó lenne.

Az állomási helységről, lévéu az az 
illető vegyész lakásával egybeköthető, ma
ga az állomási főnök tartozik gondoskodni.

Az állomás minden működéséről s be
vételeiről rendes könyv és számadások 
vezetendők s azok időukéut az illetékes 
hatósághoz beterjesztendők lennének. — 
Megjegyzendő itt, ha ezeu állomás veze
tése pl. a helybeli reáliskolai vegytan-ta
nári állással köttetnék össze, hogy az eset 
ben az eiőbb felhozott fentartási költségek 
jóval redukálhatok.

A vegykisérleti állomás szervezése ál
tal az itteni vevők, borkereskedők is bizto
sítva lehetnének a vételre kínált borok 
hamisítatlan voltáról, a meunyib.m — ha 
aggályuk volna — a bornak megvizsgál- 
tatására utasíthatnák az eladót.

Továbbá a helyes borkezelésre is 
fölötte jó hatással leuue egy ilyen állomás. 
Köztudomású ugyanis, hogy a bor minő
sége az egyes évek időjárási viszonyaitól 
függ s azokhoz képest fejlődnek ki azok 
bau többé kevésbé a természetes vegyi 
alkatrészek, s igy a borgazda, ha jó bort 
akar produkálni, arra vau utalva, hogy 
valamely vegyi alkatrészben szegény bort 
olyannal vegyítsen melyben az bőségesen 
van kifejlődve. De ezt csak akkor teheti, 
ha tudja, hogy mily mennyiségű alkatré 
székből állanak az egyes évek termései. 
Mit aztán az állomásnál néhány krajezár, 
ért meg is tudhatna. Erre auuyival is in 
kább súlyt fekteiüuk, mert kormánykörök
ben tett nyilatkozat szeriut a kilátásba 
helyezett „bor törvény•* a bornak idegeu 
vegyi alkatrészekkel való keverését és elég
gé rosszul úgynevezett „mesterséges javi 
tását“ is megtiltani fogja.

Ezen vegykisérleti állomás működését 
végre az egyél* gazdasági növényeken ne
tán mutatkozó kóros jelenségek vizsgála
tával is foglalkoznék.

Szóval igen tág és jelentékeny mű
ködési kör jutna egy ily állomásnak, mint 
az egyébiránt a müveit külföldön látható is.

Ezen tisztelettel előadott javaslatunk 
kiviteli módozatát illetőleg azon szerény 
nézetünknek vagyunk bátrak kifejezést, 
mely szerint a Tekintetes Törvényhatóság 
megyei és városi bortermelésünk ügyén 
nagyott lendítene, ha a felsoroltakat szives 
figyelmére méltatná, ugyanezen értelemben 
egy tervezetet készítene, azt a megyei 
Tek. Törvényhatósággal egyetemben a 
magas minisztériumhoz jóváhagyás végett 
felterjesztené és pártolás végett a többi 
törvényhatóságokkal is közölné.

Ugyan ezúttal a Tek. Törvényhatóság 
a pécs-baranyai bortermelők azon óhaj it 
is tolmácsolhatná a magas iniuiszteriu u 
előtt, miszerint az a bortörvény javaslatá 
nak készítésénél a borok hamisítására 
szolgáló ártalmas vegyi szerek árulásáuak 
korlátozására is figyelemmel legyeu s hogy 
általán e javaslatot mielőbb terjessze be 
tárgyalás végett a képviselőházhoz.

Tek. Törvényhatóság! Társulatunk 
czélja többek közt megyéuk és városunk 
közgazdaságát, iparát, kereskedelmét fi
gyelemmel kísérni, az orvoslást, segélyt 
igénylő jelenségekre nyilvánosan rámu
tatni s főleg az ipari és keresk. érdek
körök nézeteinek, óhajainak illetékes he
lyeken kifejezést adui.

A miért is kérjük a Tek. Törvény- 
hatóságot, ha ezen beadványunkban fog
laltakat mint egy jelentékeny érdekkör jól 
megfontolt óhajaként tekinteni, tárgyalás 
alá venni s kivitelre emelni méltóznék, 
megjegyezvén még, hogy nem vindicáljuk 
magunknak annak absolut jóságát, hanem 
ellenkezőleg azon kellemes várakozással 
vagyuuk eltelve, hogy a Tek. Törvény- 
hatóság ismert bölcs belátásával módosí
tani és pótolni fogja abbau azt, a mit mi 
talán nem helyesen fogtunk fel vagy a mi 
figyelmünket kikerülte.

Melyek után megkülönböztetett tisz
telettel vagyunk

a Tek. Törvéuyhatóságnak 
alázatos szolgája

a pécsi keresk. és ipartársulat nevében 
Záray Károly, Aidinger János

titkár. eluok.
*

Az ipartörvény módosítása czéljából or
szágszerte megindult mozgalomhoz s főleg 
a 11. orsz. iparos congressus javaslataihoz 
a pécsi keresk. és ipartársulat is csatla
kozván, ez érdemben városunk képviselője 
által a következő kérvényt intézte az or

szággyűléshez :
Mélyen Tisztelt Képviselőház!
A f. évi május 31-én Budapesten tar

tott II orsz. iparos congressus határoza
tai immár a Mélyen Tisztelt Képviselőház
hoz beterjesztve lévén, mint csak legújab
ban alakult társulat nem mulaszthatjuk el

az alkalmat, az azokhoz Való hótzájára- 
lásunknak ez utón kifejezést adni.

Az említett cougressus határozatai a 
hazai ipar létfeltételeit alapjában megtá
madó bajok, hátrányok s főleg az 1872-ik 
évi ipartörvény hiányosságából eredt s az 
ipar szellemi és anyagi haladását úgyszól
ván teljesen lehetetlenitő súlyos állapotok 
megszüntetésére ezélzó javaslatokat tar
talmaznak.

Ezen, szakemberektől eredt javaslato
kat mi iparosok olyanokai tekintjük, m e
lyek nemcsak hű tolmácsai az uralkodó
közvéleméuynek, hauem melyek az érett 
megfontolás s a gyakorlati igény paraucs- 
szava folytán jővén létre, nagyon illenek 
a létező viszonyok keretébe s czélirányo- 
saknak is Ígérkeznek.

Mélyen tisztelt képviselőház ! Ma mír 
általános a meggyőződés a hazai ipar,,, 
sokban, hogy ha az eddigi rendszer a [[. 
orsz. iparos congressus által beterjesztett 
javaslatok szerint minél előbb meg nem 
változtatik : a hazai ipar az Útjában mind 
sűrűbben gördülő akadályok következté
ben, nemcsak hogy előre nem haladhat 
hauem ma holnap erkölcsi és anyagi me^ 
semmisítésnek lesz kitéve.

A miért is alázattal esedezüuk:
Ha a II orsz. iparos congressus javas

latait mielőbo tárgyalás alá venni, lehető
leg egész terjedelmében elfogadni s tör
vény erőre emelni méltóztatuék, hogy i-y 
a hosszas, sorvasztó vajúdás után" va?a- 
hára ismét törvényes rend lépjen felzavart 
viszonyaink helyébe.

Reménytelt hittel és bizalommal nézünk 
e szerény kérvényünk tárgyának óhajt ,tt 
sikeres eiiutézése elé.

Pécsett 1880 január 5.
A pécsi kereskedelmi ipartársulat ne

vében
a rnélyeu tisztelt képviselőháznak ki

váló tiztelettel
alázatos szolgái

Záray Károly Aidinger János.
társulati titkár társulati elnök.

Különfélék.
— Z z újévi üdvözletek megváltási

ból az erről kiadott adakozási névjegyzék 
szerint a városi szegények részére befolyt 
601 frt. 85 kr. — Ez összeghez a pécsi 
és veszprémi püspökök egyenkiut egyszáz 
forinttal járultak — Mint utólag be
folyt adakozások Szuly Jánostól 2 frt., 
Farkasuő urhölgytől 1 frt. Svastics somo
gyi töldbirtokostól 2 írt feljegyzésére ké
rettünk meg a kiadott jegyzék kiegészítése 
végett.

— Gróf Zichy Jenő úr a székesfe
hérvári volt orsz. kiállítás elnöke a pécs- 
baranyai kiállítók iránt való különös fi
gyelme jeléül e hó 24 én este városunkba 
érkezik s másnap személyesen osztja ki a 
kitüntetési jelvényeket. A kiosztásnak le
hetőleg Uuuepélyessé tétele czéljából több 
pécsi kiállító holnap értekezletet tart. A 
grót úr, ki — miut halljuk — a püspök 
úr ő méltósága vendége lesz, két napot 
szándékozik itt tölteni, mely idő alatt az 
itteni nagyobb ipartelepeket fogja meglá
togatni. Lgyauezen idő alatt a budapest- 
pécsi vasút ügyében értekezlet is lesz 
tartva, melyen a gróf az általa ezen ügy
ben tett kezdeményezésről jelentést tesz 8 
általán a teendőkre nézve nézeteit előadja.

— A  méreggel festett borok confiská- 
tiója, illetőleg elfolyatása és a büuösökuek 
teuyitő vizsgálat általi kiderítése felett a 
legmélyebb csend uralg. — Tudjuk jól 
mit jelent ez, gyanítjuk az eszközöket, mik 
titkon mozgásba hozatnak a végből, hogy 
a mérges ital meg ne semmisittessék és 
a mi fő, hogy a méregkeverők kibújjanak 
a törvényes büntetés alól. — Mi azoubau 
figyelemmel fogjuk kisérni a dolog fejlő
dését és akkor fogunk hozzá szollani, mi
dőn azt kellene észrevennünk, hogy előle- 
ges intésünk daczára sem teszik meg azok 
k ö t e l e s s é g ü k e t ,  kiknek ez a fel
adatuk.

— A székesfehérvári orsz. kiállításon 
részt vett kiállítóink száma 86-ra rúg, kik 
közül 5 en díszoklevelet, 4-en aranyérmet, 
23-mau ezüstérmet, 39-en bronzérmet kap
nak. Kik éremmel nem lettek kitüutetve 
elismerési oklevelet kapnak s ilyenek 34 en 
vannak. Ezeken kívül 10 pécsi iparossegéd 
munkás érmet kap. Összesen tehát 123 
kitüntetési jelvény lesz kiosztva. Oly szám 
ez, melynél nagyobbat csak a fővárosi 
iparosoK mutathatnak ki.

— Hantossy Lajos pénzügyigazgató- 
sági számtisztet, kinek szerencsétlen ese
téről tudósítottuk olvasóinkat, tegnapelőtt 
szállították el a lipótmezei országos té- 
polydába.

— Helyreigazítás. A pécsi jótékony 
uőegylet 1879. évi összes tagjairól kiadott 
kimutatás „Évi befizetések" rovatában az 
összegek kitüntetésénél több rendbeli nyom
dahiba csúszott be, mely hibásan nyoma
tott összegek az al ibb megneveze t egyleti 
tagokra vonatkozólag ekként igazitatnak 
ki s helyesbítetnek, u. m.: Gróf Schrni- 
deg Júlia 2 ft 40 kr., — Schnaidt Maii 
alelnök 3 ft, — Stirling Mari 2 ft 40 kr.,
— Stromayer Zsuzsanna — ft — kr. — 
Spiesz Etelka 2 ft 40 kr., — Spitzer Róza
— ft — kr. — Dr. Szeredy József 5 ft.. 
Szitányi Karolin 2 ft 40 kr., — Szlaby 
Ferencz ez. püspök 5 ft., — Szeifritz Au- 
talné 2 ft 40 kr., — Báró Skerletz Sarolta 
2 ft 60 kr., — Szauter Gusztáv 2 ft 40 kr.,
— Stern Berta — ft — kr.,

— A folyó hó 15-én tartott nöegyleti 
álarezos bál, mely a farsangi évad lég* 
kedélyesebb mulatságai közé tartozott min
denha, az idén sem hagyott fen semmi 
kívánni valót előzői után. A báli helyi
séggé alakított színházi termet díszes 
számú közönség tölté meg, mely az álar



c208ok bobóságai által felvillanyozva foly
tonosan a legderültebb kedélyhangulatban 
volt. Éjfél után táncz vette kezdetét, mely 
fokozódott jó kedvvel késő hajnalig tar
tott. A rendezésért a nőegyletet a legna
gyobb elismerés illeti. A póstai vevények 
kiváltása ugyan egy kis tolongásra adott 
okot, de ez a jó kedvet nem lohasztá, 
sőtt ez is a bál sikere mellett tanúskodik.

— Az idei jogászbál, mint az alább 
közölt kimatatás tanúsítja a mostaui szó 
moru anyagi viszonyok közt a jogász se
gély egylet javára szép eredmény nyel vég 
ződött, daczára annak, hogy a megelőző 
évekbeli jogász hálok közönsége az idén 
nagyrészt hiányzott. A jelenvoltak mind 
azáltal — mint értesülüuk — igen jól mu 
latiak és pedig a régi jó idők szokása
ként kivilágos — kivirradtig.

— A t. cvi január 10 én tartott jo- 
gászbálon felülfizetettek. ü.mászy Miklós 
űr a bál költségeinek fedezetére adomá
nyozott 150 írt. a további adakozások 
és félül fizetések: Dulánszky Námlor 20. 
ltibay Ferencz 20 ír. Fóliák Ján. 23 frank 
aranyban ; Kovács Zsig. 10 ft. br. Bézsán 
N. Ján. Delimanits Ist. egyenkéut 10—10 
irt. Erretb tJános 7 ít. Ferczel Miklós 
5 ít Dr. Koharits Károly egy drb cs. 
kir. arany Dr. Daetnpf Sándor Németh 
József Mihálffy Lajos, Bősz Lipot, Dr. 
Hölb'ing Miksa, Dr. Sehaurek Bódog, 
Fekete Mihály, Szivér István, Nidosy Kál
mán, Szauter Gusztáv, Jcszuszky Ferenc'. 
5—5 ft. Báutfay Simon, Lammer Frigyes 
4 _ 4  ft. Siskovics Tamás Csernyus An
dor, Ocskay Antal, Fo lor Pál Tauszig 
Ármin Littke Fér. Kézbányai Ján. Erretb 
Dezső 3 —3 ít. Simonfay Ján. Czvetkovies 
Gyula, Fischer Dr. Mutsenbacher Viktor, 
Spitzer Kár.N. N.,Tibiassy J. Dr. Szeredy 
József, Aidinger Ján. Ludvig Ján. Zsol- 
uav György, Dr Lontsár József, Németh 
Ignácz, Dr. Jóban Dr. Lukáts Adolf, Dr. 
Kossutányi Ignácz, Zsoluay Miklós, Dir- 
day Sándor, Szántó Autal 2—2 tt. Likl 
János, Egry József, Werner Magdolna 
1 _ 1  ft. — Összes bevétel 825 ít 50 kr. 
és 1 db. cs. kir. arany és 3 drb. lOírau- 
kos arany összes kiadás 667 ít 15 kr. 
marad tiszta jövedelem 158 ft 35 kr. 1 
drb. cs. kir. arany és 3 drb. 10 frankos 
arany. — Fogadják a nemesszivli adako
zók az akadémiai ifjúság legforróbb kö
szönetét nemes adományaikért.

_ Az „7. Pécsi Veterán és Segélyzö-
Egylet* folyó 1880. évi január 24 én, a 
„Hattyú* teremben pénztára javára táuez 
vigalmat reudez, melyre a t. ez. közönség 
tisztelettel meghivatik. A szünóra alatt 
150 számmal (á 20 kr.) 6 palaczk valódi 
írauezia pezsgő fog kisorsoltatui és pedig 
úgy, hogy miuden 6 kihúzott szám 1 pa- 
laczkot nyer. Személyjegy 50 krjával .s 
családjegyek 1 írt. 60 krjával előre vau- 
hatók január 17 tői kezdve Fo-selt Kein 
hold egyleti pénztárunk urnái az (irgalma- 
sok utczá ában, a pénztárnál pedig 6 1 
krjával. Jo ételek, italok és zenéről gon 
doskodva vau. Kezdete 8 órakor. Ezen 
jótékony vállalat szives pártfogásáért kéri 
a t. ez. közönséget mély tisztelettel a reu 
dező bizottság.

— Egy kántor tanító a ki szereti a 
nyúlpecsenyét. Ez éppen nem is nagy cso
da, de az a különös benne, hogy ő egyút
tal a fegyver és vadászadó, de még bér 
fizetés nélkül is jár vadászgatui a mai sa
nyarú világban, mert ugylátszik neki erre 
szabadalma van. — E szerencsés ember 
a bodonyi mester. — Egyszer megfogták, 
akkor a bíróság felmentette, mert zálogot 
nem vettek rajta (?!) másszor ismét a ku- 
koriczások közt lőíegyveresen fürdő helyet 
ment keresni. — Múlt évi szept. 11 én 
három fegyveres társ és négy kopó ta 
nuval orvadászt keresni ment. A bíróság 
mindezt elhitte a szerenc lés embernek, sőtt 
azt is, hogy neki szept. 11-ig már váltott va 
dászjegye volt, holott szept. 19-én beadott 
kérvényére azon hó 2l-éu kapta meg azt. 
— Bizony helyén volna, ha a bíróság 
jobban megóvná jó hírét és tekintélyét, a 
mester pedig vadasszon inkább —- a tan
teremben, mert kitalál fogyni a bírói párt 
fogásból.

— A székesfehérvári orsz. kiállításon 
részt vett pécs-baranyai kiállítók ezennel 
tisztelettel értesittetnek, hogy a kitüntetési 
jelvények e hó 25-én (vasárnap) d. e. 10 
órakor a városházának közgyűlési nagy 
termében lesznek kiosztva. Mindazon ér
dekeltek, kik ez alkalomra meg nem je
lenhetnek, kéretnek azt velem tudatni, 
hogy kiiüutetési jelvényeiknek posta utján 
való elküldetéseiről goudoskodhassam. Zá- 
ra y  K á ro ly  Pécsett, oskola-utcza 6. sz.

— Nyilvános köszönet. Sylvester esté
jén a malom utczában egybegyült tombola 
társaságnál sorsjegyek eladása által befolyt 
öt forint ötven kr. o. ért. kezemre egy 
névtelen levél kíséretében — a helybeli 
szegények alapja javára leendő elhasználás 
végett átszolgáltatván, ezen összeg átvé
telét a midőn nyilvánosan nyugtatom — 
egyszersmind az említett alap nevében — 
a kegyes adományért — köszönetemet is 
kifejezem. — Kelt Pécsett, 1880 ik évi 
január hó 10 én. Aidinger, polgármester.

— Ama párbaj pisztolyok, melyekkel 
a Verhovay-Majthényi párbaj vivatott a 
budapesti íeuyitőtörvényszékuél vaunak le 
foglalva corpus delicti gyanánt. A fegy
verek gróf Almássy Kálmánéi s felölök 
mint szakértőt, kihallgatták a Ludvig féle 
puskaüzlet vezetőjét. A szakértő azt val
lotta, hogy a párbajpisztolyok biztosságra 
nézve fölérnek a legszigorúbb pontosság
gal készült ezéllövő pisztolyokkal s velők 
találni lövéshez különben is értő ember
nek gyerekjáték és e pisztolyokat Majthé- 
nyi segédei hozták magukkal!

— „ Képes Családi Lapok. “ Alig egy 
éve, hogy Mehner VUmos^budapesti könyv

kiadó ezen czim alatt, szépirodalmi és is 
meretteijesztő képes lapot indított meg, s 
az már is oly elterjedésnek örvend, mi
nőnek hason iránya vállalat e honban 
eddig még nem örvendett. — Tekintve 
azon számos előnyt mit e la i megrende
lése nyújt, előfizetési árát olcsónak nevez
hetjük. — A most megindult uj évfolyam 
is a nők részére ingyenes divatlappal, szí
nezett divatképekkel és szabásmintákkal 
bővíttetett. E rendkívüli kedvezmény csu
pán azon nagymérvű pártolás által lön 
lehetővé, melyben e lap eddig is részesült. 
Első évfolyama 7000 példánybm kelt el, 
— de hihető, miszerint előfizetőinek száma 
rövid idő múlva megkétszereződik. — Aki 
bővebben akarja e szépirodalmi vállalatot 
megismerni, az forduljon a kiadóhivatal
hoz, mely készséggel küld mutatvány szá
mot. Megjelenik Budapesten Mehner Vil
mosnál. (Kalap utcza 4. sz.)

— A dunagőzhajozási társaság idei 
osztalékáról Írja a — „N. Fr. Presse11 
hogy az valósziullleg 8°/# lesz. Az osz
talék végleges raeghatár izása különféle 
körülményektől van feltételezve, igy pél- 
dáu1, a kőszén árának emelkedése vagy 
leszállásának kérdésétől is.

— Bankfiók Aradon. Az Aradon 
felállitandó bankfiók szervezése úgy lát
szik, — nemsokára meg fog történni, miu
tán az osztrák-magyar bank vezértanácsa 
értesítette az aradi kereskedelmi és ipar
kamarát, egy felügyelő a szükséges hiva
tali helyiségek kiszemelésével már rnegbi- 
zatott.

— A vukovár-szamosi csatorna 
ügyével foglalkozott újabban a mér- 
uök-egyesület s annak létesítését közgaz
dasági tekintetből nagy fontosságúnak 
tartván, miudenekelőtt a Kulpa hajózha
tóságát nyilvánította helyreállitandóuak. 
Miután ezen rövidebb viziut által gabo
nánk szállítási költsége tetemesen leapadna 
ez a külföld konkurenciájával is köny- 
uyebben megmérkőzhetne.

— A kényszeregyezségi minimális 
hinyid ügyében — Posner Károly 
Lajos lovag és Schvarcz Hermán ur, mint 
a végrehajtó bizotság küldöttei a képvi
selőház elnökénél, Szlávy József urnái 
megjelentek, hogy a kereskedők által az 
országgyűléshez felterjesztett kérvényüket 
a kényszeregyezségi minimális hányad 
ügyében, ügyeimébe ajánlják. Szlávy ur 
nevezett urak előtt kijelentett, hogy a 
kerskedelmi világ jogos kívánalmainak 
lehetőleg eleget tenui iparkodni fog.

— Az osztrák államoasut és a szerb 
vasúti csatlakozásokról Írja, a „N. W. Z.“, 
hogy Tisza és Péchy minisztereknek jelen 
légi bécsi tartózkodása az osztrák állam 
vasút terveire dötl'ő befolyással lesz. Va
sárnap az államvasut elnöke Wodianer 
Mór br. és a vezérigazgató Kopp ur az 
illető terveket a magyar minisztereknek 
beterjesztették, melyek szerint vagy a 
szerb csatlakozás volna a legrövidebb vo 
nalon vezetendő, vagy a budapest-belgrádi 
vonal koucessiója adandó meg, vagy győri 
vonalé. — Ennek kilátásba helyezte a for
galmi igazgatóság Budapesteni felállítását.

— Rothadt gyümölcsök. Orczy Elek 
báró, szép birtokaira az egri törvényszék 
egy budapesti kereskedőezég keresete foly
tán elreudelte a bírói árverést. Az árve
rések márczius hóban tartatnak meg több 
hevesiuegyei községbeu. S mindez 1201 
írt tőkekövetelés miatt !•“ szörnyülködik 
egy lap a nélkül hogy megnézné mi vau 
az 1200 Irt előtt bejegyezve! Bizony a 
túlérett és rothadt gyümölcsnek le kell 
potyogni.

— Gyilkos lá/tinánt. A győri Bőmel- 
bergeset ismétlődött Szerb-Pozseuánában e 
hó 2-áu. Pozséna egy vendéglőjében P. 
J. a 43. gyalogezred egyik hadnagya kár
tyázott Bleszky vámfelügyelővel. A had
nagy 45 krajezárt vesztett, melyet később 
Ígért megfizetni. Bleszky azonban mind
járt követelte a 45 krajezárt. Ez annyira 
felbőszítette a hadnagyot, hogy Bleszkyt 
gazembernek nevezte. A vámfelügyelő 
viszonoszta a czirnet. A hadnagy dühe 
ekkor már nem ismert határt. Kardját 
behozatta, két katonát szuronvnyal állít
tatott a játészoba elé, miga vendéglő előtt 
két másik katona állt őrt, s midőn a szo
bából az összes jelenvoltak kiutasittattak 
a hadnagy kardjával széthasította a vám 
felügyelő fejét. A szerencsétlen Bi szkyt 
azután ily állapotban hurezolták a kato
nák a kaszárnyába. Bleszky sebében meg
halt. Az ügy vizsgálat alatt vau. így írják 
a lapok, az az, hogy még befogva sin 
csen a gyilkos! Ne neked közös hadse
reget megszavazó Deák és Tisza párt! 
Nem volna e jobb, ha miuden egyes ige
nedet egy fekete sárga közös lajdinánt igy 
fejbe kocczintotta volna?

— A kisbirtokosuk országos földhi- 
teliutézete beküldötte szerkesztőségüukhez 
az alapítók kimutatását, és értesít egyút
tal, hogy egy-egy példánya miuden ala
pítónak megküldetett. — Ezen kimutatás 
bán miudazon alapítók nevei lévén felső 
rolva, kik a létesítő bizottságtól átvettjegy- 
zékekben foglaltatnak, felhívja rnind- 
azou esetleg létező alapítókat, kiknek ne
vei e kimutatásbau felvéve niucsenek, hogy 
e tekintetben felszóllamlásukat január 30 ig 
az intézethez juttassák. Továbbá felkéri azon 
alapítókat, kik ezen kimutatásban mint 
hátralékosok vanuak feltüntetve, hogy az 
esetre, ha üzetéseket teljesítettek volna, 
ezen körülmény miatt is a fizetési elismer
vény hiteles más Jatának előlmutatása mel
lett a kitett határidőig felszóllaljauak, mi
vel ellenkezőleg tovább is hátralékosoknak 
fognak tekintetni. — A beküldött kimu
tatás és aunak pótléka szeriut az alapít
ványok főösszege: 1,659,500 forint a tel- 
lyesitett befizetések összege: 324,655 fo
rint. — A nyomtatványban megjelent ki

mutatás b3zárá9a után beérkezeH alapit-* 
ványok és befizetések j sgyziké: azért, mert 
a befizetők egyike sem megyénkből és 
vidékükről való, közölni olvasóinkra nézve 
nem tartottuk érdekesnek.

— A Tisza-a'ra nagyobb dicsőségére 
nemcsak Pest, — hanem Krassómegyébeu 
is modern szellem leng. Feljelentés folytán 
megvizsgálták a megyei pénztárakat, és 
ezrekre menő hiányt konstatáltak. A pánik 
általános; maga a főispán erősen kompro
mittálva van, a hivatalnokok közül néhá- 
uyau megszöktek, többen pedig nem merik 
mutatni magákat. Az összes pénztárköny
vek nagy rendetlenségben vaunak.

— Az exkhedive nagyon otthonosan 
rendezte be magát a nápolyi Villa Favo- 
ritában ; van közel egy kis mecsetje, mely
ben ő háznépével minden pénteken áhita- 
toskodik. Közelebb Kairóból érdekes ima 
szőnyegeket hozatott, általában beszélik, 
hogy Izmait pasa a mióta az uralkodás 
gondjait lerázta, igen istennek tetsző éle
tet folytat s az előirt imákat nagy pon
tossággal mondja el napjában ötször. Nagy- 
gondot okoz szegénynek a 39 felesége, 
kiknek őrzésére nem tarthat eunuchokat; 
két öreg szolgálót hozatott el Kairóból, 
kik aztán a háremek gondos mamái. Az 
is ézép dolog, hogy keresztény állambau 
a hol a többnejUség. mint bűntény szigo
rúan tiltva van, egy kicsapott basa köz
botrányra 39 féleséget tarthat!)

— A sors szeszélye néha bizarr és 
megrendítő dolgokat müvei. A közel múlt 
napok egyikének reggelén számos fiatal 
bécsi orvosnál megjelenik a levélhordó, s 
mindegyiknek egy nyílt lepecsételetlen 
levelet és egy gyászjelentést nyújt át. A 
levél azou jelentést tartalmazza, hogy dr. 
Grillparzer L. weidlingaui orvos eljegyez
te egy tekintélyes bécsi polgár leányát; a 
gyászjelentésről pedig azt olvashatták, hogy 
Grillparzer Lajos weidlingani orvos 31 
éves korában megmérgezvén magát, meg
halt. Dr. Grillparzer Lajos, a költőnek 
másodunokaöcscse volt. Hogy mi vitte e 
kétségbeesett lépésre, azt nem képesek 
íelderiteni. Eljegyzés után azonnal végre 
hajtotta a borzasztó tettet, s a sors ke
gyetlen játéka úgy intézte, hogy a halál
ról és az eljegyzésről szóló hirl barátai 
egyszerre kapták meg.

— Tátovirozott orrú herczegek. Az 
angol arisztokráczia köreiben sajátságos 
hir kering. Ilire jár ugyanis, hogy a 
walesi hg. fiai, Viktor és György, akik 
ép most a „Bachaute11 korvett födélzetéu 
utazgatnak, látván, hogy a matrózok min 
degyike horgonyt, keresztet, vagy nevé
nek kezdőbetűit taetoviroztatja karjára, 
vagy mellére egymásuak az orrrára köl
csönösen egy-cgy horgonyt tátoviroztak. 
A királyi család ez eset miatt vigasztal 
hatlan. Valószínűleg tréfa az egész, de a 
lapok úgy is közük mintha csakugyan 
megtörtént volna.

— A gyártott vaj mindinkább terjed.
Hollandiában, Bécsben is számos ily gyár 
van melyek a vajat jobbára a stearin- 
gyárak ocsraány zsirhulladékából készí
tik: csupán a Beutbeim grófságban létező 
ity gyárak naponkint 12,000 kg. vajat 
gyártanak és hoznak forgalomba. A gyárt
mány kellőleg festve, hollandi vaj név 
alatt Németországban nagy kelendőség
nek örvend. (Jó étvágyat nem kívánunk 
hozzá, mert a d  ____  ó német gyomor
nak ez sem árt meg.)

— Elfeledte, hogy asszony. Érdekes 
episod fordult elő egy társaságban, 
vígan voltak, tánczoltak javában, az idő 
már éjfélre járt. Bélép egy fiatal házas 
odalép az egyik égő szemű, ében hajú, 
mosolygó hölgyhöz mondva : „Kedves fiam, 
már be vau fogva jó volna bazamennünk.“ 
A kis eleven hölgy, zavarba jő, néz szemre- 
fejre és végre a férj legnagyobb bámulatára 
megszólal: „Kérem az édes papa még nem 
jött értem.11 Csak egy hónapos házasok 
voltak.

— A monakói herczegnő válóperét két 
évvel ezelőtt Kómában tudvalévőleg azon 
az alapon iuditotta meg, hogy a há
zasság kényszer utján jött létre. A múlt 
évi május hóban tartott biboruoki kougre- 
gáczió a házasságot semminisnek jelen
tette ki, de miután a lierczeg ez Ítélet 
ellen kifogásokat emelt, a pápa az ügyet 
újabb bibornoki szék elé terjesztette. E 
második itélőszékbeu di Pietre, Ledo- 
chovszky, Kandi, Simoeni és Mértél bibor- 
uokok e hó 3-áu megerősítették a tábor
nokok első határozatát. A pápa helyben
hagyása után, mely legközelebb várható 
az Ítélt jogerőre emelkedik.

Pécsi színház.
Szombaton megint oly darabot láttunk, 

amelyet uagyobbára csak vidéken szoktak 
előadni.

Megmondjuk miért!
„A zsidó apácza* vagy „II. József 

császár11 oly kérdést peuget, amely a tár
sadalmi viszonyok egész halmazát érinti 
és a legkényesebbek egyike bizonyára. 
Midőn igy tehát a legháládatosabb 8 leg
nemesebb tárgyat szolgáltatja az iró szá
mára, úgy másrészt próbára teszi mérsé- 
keltségét, Ízlését, komolyságát.

Mert könnyű dolog belenyúlni a cso
móba de anuyival uehezebb eligazodni 
rajta, s úgy intézkedni, hogy miuden ér
dek kíméletben részesüljön, hogy a társa
dalmi kérdések súrlódásba ne keveredje
nek. S e részben nem állíthatni, hogy a 
fentezimzett darab túlmenue a kellő hatá 
ron.

Nem is ez okozza, hogy fővárosi szín
padon nem járja.

Bökkenője abban rejlik, hogy szer
kezete pongyola és nem egy íalószinüt-

lenséget tartalmaz, melyet müveit közön
ség nem egy hamar tehet magáévá. Más
részt pedig a vallást is nagyon közelről 
érdekli. Az isten hűtlen és méltatlan szol
gáit ostorozni lehet, de magát a vallást 
olykép színpadra állítani, hogy megvetésben 
részesüljön, nem szabad. A vallás legyen 
vallás — mondja Kölcsey — s ne pellen
gér tárgya. Nem szólunk erről vagy arról 
a vallásról, hanem átalában. S mivel ami 
szinirodalmunk egészen más valami, mint 
a belien volt, tehát valláserkölcsi dolgok 
nem képezhetik tárgyát.

A zsidó apáczának minden látszóla
gos törekvése mellett egyik főfogyatkozása 
az, hogy a vallást összetéveszti azokkal, 
a kik magával a vallással is visszaéltek. 
S legyen ez elég annak kimutatására, hogy 
mily hibákban szenved e színmű. Színre 
hozatala körül tulságot nem tapasztaltunk, 
ami elég dicséret a közreműködőkre nézve. 
Vedress a császár szerepét megfelelő áb 
rázolással játszta. Balázsy az öreg zsidót 
igazsággal, érzéssel mutatta be ; Német a 
fiatal zsidó, Toldy a lelkész. Bokor a szer
zetes, Csókáné az apácza, Tőkés E. a zsi- 
dóné, Vihary a néma szerepébeu működ
tek közre.

Szerdán Szigeti József régi jó nép
színműve: „Vén bakancsos és fia a hu
szár*, a Németh pár jutalmára. Ily zsúfolt 
házat, mint e jutalomjáték alkalmával, 
még a jelen szerencsés évadban sem lát
tunk, s elmondhatni, hogy ember ember
hátán volt fönt és alant. Más baj nem 
esett, ami szintén valódi szerencsének 
mondható, ha tekintetbe vesszük, hogy 
társulatunkról már kellemetlen hírek kez
denek szárnyalni miudeufelé, amennyiben 
a fővárosi lapok egyikében is azt olvas
tuk, hogy valamelyik tagja, nem józan ál
lapotban szerepelt a színpadon. Tartózko 
dunk miuden vonatkozástól, megjegyezvén, 
hogy ilyesmi sem a közönségnek sem a 
társulatnak nem válik becsületére. Mit fog
nak mondani oly közönségről, amely előtt 
ily botráuyok napirenden lehetnek ? De 
mivel itt csak a társulatot érheti felelőség, 
tehát első sorban magában a társulatban 
kell őrködni a szelleműek, amely minden 
botránynak elejét veszi. A szerepnemtudás 
is egyike a bajoknak, melyek gyakran 
botrányba csapnak át, s nem kerülhetők 
eléggé.

Ami a jutalomjáték szellemi oldalát 
illeti, az is miudenkép sikerültnek mond
ható. A Németpár Friczi és Lidi szerepé
ben remekelt, s az előadás minden részé
ben összevágó volt. Némethné bokrétával 
jelent meg és férjével együtt számtalan 
kihívásban részesült.

J  .4 T  É  l í  K E V D.
Szombat, januar I7é-u Hamis asszony 

Lukácsi S. legújabb énekes vig- 
játéka i t t  e l ő s z ö r .

Vasárnap jan. 18-án Lumpácius vagabun- 
dus vagy: 3 jó madár Nestrói 
bohózata.

Hétfőn, január 19 én Pajkos diákok ope
retté és Színésznő v gjáték.

Kedden, január 20 áu Fekete rendőrség. 
Franczia színmű.

Szerdán, jan. 21-én B érc zy  Ö dön juta
lomjátékául bérletszünetbeu Bőr
egér, operette.

Csütörtök, január 22-én közkívánatra má
sodszor Rosenkrancz és Giil- 
derstern, vígjáték.

Péntek, januar 23-án S z ü n e t .
Szombaton jan. 24-én V ö lg y i J ó zse f  

jutalomjátékául 200 év múlva 
vagy: női emancipatió kora 
jeles bohózat Balázs Sándortól, 
i t t  e lő s z ö r .

I R O D A L O M .
=  „A Gazdasági Mérnök* ez évi két első 

szama a következő tartalommal jelent meg-: Gaz
dasági érdekeink és a szépirodalom. — A mezei 
komócsinról [képpel] Dr. Kodiczky Jenőtől. — Ada
tok a közvágóhidak építéséhez. — A napfoltok be
folyása az áradásokra. — Egy modern franozia 
park [képpel], Péter Dénes halasi földbirtokos ta
lálmánya. — A frankfurti uj vasárcsarnok. — Az 
építési modorokról. Pfatf Ferencztöl. — Termel- 
meljiink olcsón ! Diószeghy Sándortól. — A péklaj 
öntözési telep első évi tanulságai. Péch Józseftől.
— A hamu, mint trágya-anyag. Koritsanszky J.-tól,
— Mi idézte elő a Körös és Maros legutóbbi á ra
dását ? — Jégház vagy jégverem ? — A magvak 
rétegzése. — A búza kapálásáról [6 képpel]. — 
Vegyes közlemények. — Gabona és termény üzlet 
hazánk és a külföld piaczairól. — Építkezési vál
lalatok. — Bérlet és eladás. — Pályázatok. — 
Értékpapírok és pénznemek árfolyama stb. — A 
„Gazdasági Mérnök* megjelenik minden héten 
csütörtökön, díszes kiállításban, képekkel, változa
tos tartalommal. Előfizetési ára félévre 4 fr. Mu
tatványszámmal kívánatra szívesen szolgál a ki- 
adóhivatal [Budapest, Üllői ut 24.] —

=  Az „Apolló* zenemű folyóirat ez évi első 
számának megjelenésével adja elölizetésrei felhívá
sát. — A beküldött elgő szám mind a nagyság, 
mint a küldésében nevezetes haladást tanúsít, ezen
túl előfizetőinek évnegyedenkint egy-egy műmel
léklettel kedveskedik, egy-egy jeles zeneköltó ma
radandó becsű és gyönyörű kivitelű mellképével. 
E képek elegáns tartályban összegyűjtve, utóbb 
igen érdekes művész-albumot képezendenek. Az 
„Apolló* havifüzetekben jelen meg, melyek [mind
egyike 5—6 zenemüvet s ezek közt több dalt is 
tartalmaz. Az előfizetési ár egész évre ti frt., fél
évre 3 frt. Az előfizetési pénz az „Apollo* kiadó- 
hivatalaba [Budapest, 1. kerület, Verbóczy-utcza 
179. sz. a. czimezve] küldendő be.

=  A .Községi Közlöny* f. é. 2-ik számá
nak tartalm a: Nehány őszinte szó B. L. — Kor
mányintézkedések. -  Húzhat-e az állam uzsora
kamat után tőke-kamat adót ? — Egy lati ügyek.

A biharmegyei községi U kjrjsgytők e ’ /U ttas 
decz. bó 16-én Nagyváradon tartott közgyűlésen 
felolvasott elnöki jelentés. Juhos Ferencz. — Le
velek a szerkesztőhöz. U —LII. — A fővárosi sze- 
retetház. annak czélja és eszközei, — Irodalom. 
Főváros Közegészségi Közigazgatasa 1978-ban. Irta: 
Patrnbány Gergely tiszti főorvos. IV. — Rendele
tek tára. — Vegyesek. — Ajánlkozasok — Szer
kesztői üzenetek. — Tárcza. Megjelenik minden 
vasárnap. Előfizetési ára egész évre 6 frt. félévre 
3 frt. Kiadóhivatala : Budapest Koronaherczeg 
utcza 3 sz. Ajánljak a körjegyzők és községi elöl

járók figyelmébe.
=  „M agyar Lexikon* Somogyi Ede által 

szerkesztett és Rautmann Frigyes kiadásában meg
jelenő ezen igen korszerű és hézagpótló vállalat 
44 és 45-ik füzetét vettük. Ezen füzetek mellék
leteit Ázsia térképe és gépek rajzai képe tik. — 
Ára egy füzetnek 30 kr.

=  ...Arany Biblia" czim alatt a szentirás 
kiadásába vállalkozott Mehner Vilmos budapesti 
tevékeny könyvkiadó, feltüntetve a legnagyobb mű
vészek képeiben. E mű 345 —460 milliméter nagy
ságban jelenik meg és pedig az első része : az ó 
szövetség 25 füzetben, lüzetenkint két képpel s 
hoz'atartozó szöveggel. A katholikus kiadást dr. 
Toldy László, a protestánst Szász Károly rendezi 
sajtó alá. — A vállalat czélja a festészetnek bib
liai tárgyakat ábrázoló remekeit rézmetszetben 
egyesíteni és igy a legnagyobb művészeket legjobb 
müveikben bemntatni. Egy füzet ara 1 frt. 20 kr. 
azonban e mű füzetekben nem adatik, hanem az 
aláírás 25 füzetnek vagy is egy-egy résznek meg
vételére kötelez. Megrendeléseket a könyvkereske
dők elfogadnak, a hol az első füzet megtekinthető.

=  L’J zenem üvek. Taborszky és Parscb 
zeneműkereskedésében Budapesten megjelent: Rá- 
kóczy induló. Ábránd zongorára és hegedűn, szerzs 
Huber Karoly. Ára 1 frt. 50 kr._________

k ö z g a z d a s  á g T
— Gypszbángák Szilágymegyében. Ha- 

zánkban még megszámlálhatlan forrása a 
keresetnek és jólétnek kiaknázhatlan, ki
vált a mi bányászati kincseiket illeti. így 
Szilágymegye igen terjedelmes és bő gypsz- 
telepekkel bir, melyekből kitűnő ásvány- 
trágya, továbbá építészeti és szobrászati 
czélokra alkalmas égetett s őrlőtt gypsz 
lenne előállítható — de szoborművekre al
kalmas jó anyag is bőven található Ki
vált Zsibó és Paptelek közt vaunak ily 
telepek. Eddig ezek, pl. Vártelek és Csig- 
leny községek lakósai által mészégetésre 
használtatnak. De ha a gazdák a luczer- 
nára, lóherére és rétekre oly hasznos gyp- 
szet keresnék, a mészégetők csakhamar a 
gypsz előállításához fognának, miután a 
gypszhez kevesebb tüzelő és idő szükséges.

— Halaknak konzerválása fagyasz
tás által. A czélból, hogy nyáron köuy- 
nyen, de télen nehezebben kapható fino
mabb halfajták télre épen tarthatók legye- 
uek, Nev-Yorkhan a halkereskedők három 
uagy tagyasztó házat állítottak. Ezek jól 
szerkesztett jégvermek, melyekben nyáron 
uagyobb halbőség idején a halakat össze
halmozzák. A kiválogatott halakat fagyasz
tó serpenyőbe helyezik, darált só és jég
gel betakarják. A fagyott halakat azután 
szükséghez képest szedik ki ajégtartókból.

3S T  3 7 - i l t - t é r / )
N y ila tk o z a t .

Alólirottak ezennel kijelentjük, misze
rint a Dr. André Alajos és Igalits Vazul 
urak közötti becsületügy, miután a „Pécsi 
Figyelő* f. évi 2-ik számában megjelent 
nyilatkozatban említett mulasztás igazol
tatott — inai napon előttünk lovagias utón 
kiegyenlittetett.

Mohács, 1880. január 13 án.
Varga Alajos. M. Draskovich János. 
Zubánovits BHa. Stajevits László.

Egy rendörfubiztos, a  k i,h ivatalosan  élezel. 
Rónaki Ignácz a neve, bajusszá elég nagy, jó volna, 
ha esze és műveltsége is mértéket tartana vele. — 
Január 14-én többekkel felidézve voltam hozza, 
hol kérdőre vont bennünket az inas gyerekek os- 
koláztatásának mulasztása miatt. — Én válaszol
tam. hogy inas gyerekem jelenleg nincsen, a ki 
volt azt betegsége miatt atyja haza vitte. — Ekkor 
hogy bizonyos ügybeni illetéktelen beavatkozást 
miatt vallott csúfos kudarczát megbosszulja, azzal 
kezdett kiélczelni: „csodálom hisz maga a többi 
közt a legzsirosabb. ha még egy darabig igy megy 
üzlete, az egész Malom-utczát megveszi," mire 
válaszoltam, hogy aligha lesz belőle valami, mert 
a fekete hurkának most nincs keletje. Mi köze 
Rónaki urnák az ón zsírosságomhoz és vagyonom 
növekvéséhez hivatalosan, azt a t. olvasó megítélé
sére bízom.
_______________________________ Láng Lajos.

A Pécsi Figyelő ez idei első számá
ban rám vonatkozók s z e ré n y e n  k l le -
je z v e  nem felelnek meg a valónak. 
______________ Dr. MOCSiKY ANTAL.

Bérbe adó vendéglő.
Szigeti Ország ut 5 szám alatti „F E «  

H E T E  MÁMHOZ** czimzett vendéglő 
április 1-től kezdve egv vagy több évre

bérbe adandó.
Értekezhet! az iránt Czirják Ignácznál 
tulajdouosnál siklósi utcza 29. szám. alatt.

19. (3—1)

*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem válla 
íelelössséget ______ a izerk.l

S z e r k e s z tő i  p ó z ta .
. . .  I . . . .  a. A vígjátékot szép nyelvezete 

daczara sem tartja elóadhatónak az igazgató, mert 
a darab technikája hiányos és az ekkopi előadást 
lehetleniti.

Scblesinger Fáai Siklós. Reolamszagu nyíl- 
vanos köszőnstek a „Nyilt-tér*-be valók.

NAUV FEKEN.CZ
laptulajdonos.

HAKSCH EMI L KI S J ÓZS EF
felelőt MMkeutó. Sierkeeatő t a n .



K itüntetett érdem-éremmel.

Kellemetlen szájszag
f ő f á j á s  és minden szajbelexséjr ellen.

N c h u lh o f  K á r o l y  R ó b e r t
manchesteri lakos által feltalált

osztrák császári és 
záróiig szabi

in s í  .var királyi In
dáimat nyert

SOPIANA-SZÁJSZESZ
H  a t  á  8  » :

1. A Sopiana-azajszesz a száj- és orrüre^nek 
(od\as avagy müfogak, dohányzás vagy bármi más 
okból eredó) minden bűzét nyomtalanul eltávolítja.

2. Erósbiti a petyhüdt foghust és az ingó fo
gakat, az utóbbiaknak visszaadja természetes fehér 
színüket, meggátolja a fogkó képzódéset. védi a 
fogak zomanczat és óv a fogfájás ellen.

3. A száj- és orrüreg mindennemű súlyos (skor- 
butikusi banialmait gyógyítja, üdíti és pirosítja a 
foghust és edzi a nyákhártyákat.

4. A mar létező fogfájást eltávolitja, ha a fájó 
fog és szomszéd fog húsa pár csepp, vízzel nein 
e leg y íte tt szájszeszszel megnedvesittetik.

6. Diphteritis és írás torokbajoknal igen si
keres gargarizaló szer.

Megrendelések elfogadtatnak: Dr. S c h u lh o f  
Adolf orvos urnái és minden gyógyszertárban P é 
c s e tt .  W eisz  Ferencz urnái M ohács. P e t r á s z  
gyógyszerész urnái S ik ló s , H e in d h o fe r  Hébert 
urnái Zom bor. T ö rő k  J. gyógyszerész és Ede*- 
k u ti L. uraknál B u d a p e s t,  P ie b a lla ^  György 
gyógysi. urnái S z é k e s f e h é r v á r o t t .  Főraktár: 
Dr. S c h u l h o f  Adolf urnái P é c s e t t .  67.14—0)

A kávéforrás
ban

n a p o n ta  fr is s

bécs-ujhelyi tormás 
kolbász

és hüt te ldorf i  sö r
4 (3—3) kapható.

Kölcsönök ingatlanokra
7ü0-tóli kamat mellett
p écsi fe ltv ö sé g e k r e  100 Irto n  fe 
lü l i ,  — v id é k r e  a zo n b a n  e g y e 
lő re  c sa k  ÍSOO fo r in to n  fe lü li  bár
mily összegben hosszabb idejű törlesz
tési felvételek mellett is, nyerhetők 

a p écs-b a ra n y a i
k ö z p o n ti ta k a r é k p é n z tá r n á l  

P é c s e t t .  21. (3 -1 )

lá z  ss ingatlan eladás.
Néhai Csonka József örököseinek tu

lajdonát képező s Pécsváros határában 
fekvő következő ingatlanok, úgymint : 1) 
Szigeti országúton 88 szám, alatti korcsma 
ház. 2) Szigeti külváros Xavér utczai 21 
számú ház. 3) Csurgói szolid és piucze. 
4) Postavölgyben 2 szolid és 2 pincze. 5) 
Csoronikai szőlő és pincze. 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 Simou- 
fay János ügyvédnél Pécsett, megye utcza 
12. szám alatt. 6. (3—3)

230/880 szára. 17. (1 -1 )

H irdetm ény.
Pécs. sz. kir. város tanácsa részéről 

köztudomásra kozatik, bogy a város kö
zönsége tulajdonát képező úgynevezett 
„Szutter“ féle legfelső tettyei malom folyó 
évi április hó 1-től számítva három egy
más után következő évre, vagy is bezáró
lag 1883 ik évi mártins hó végéig fo ly ó  
é v i j a n u á r  h ó  2 8 -á n  re g g e li  ÍO 
ó r a k o r  a városház II ik emeletén lévő 
gazdasági hivatalban zárt ajánlati tárgya
lással összekötött nyilvános árverés utján 
bérbe fog adatni.

Miért is ('elhivatnak a bcrleni szár- 
dékozók, hogy erre vonatkozó zárt aján
latukat az eddigi .'100 fi t. bér összegnek 
megfelelő 10*/#-nyi bánatpénzzel ellátva 
és azon kijelentéssel, hogy a feltételeket 
teljesen ismerik, legkésőbb folyó év ja 
nuár hó 27-én délután 5 óráig a polgár- 
mesteri hivatalban annál is bizonyosabban 
beadni el ne M ulasszák, miután a netalán 
később érkező ajánlatok figyelmen kivlil 
fognak hagyatni.

Fclhivatnak továbbá az árverezni szán
dékozók, bogy az árverés napján fentebb 
jelzett bérnek megfelelő 10°/0 nyi bánat
pénzzel ellátva jelenjenek meg.

Végre köztudoinásra hozatik, hogy a 
szerződési feltételek az árverés napjáig 
Lecbner Gyula kiküldött tanácsnok urnái 
megtudhatók.

Pécs sz. kir. város tanácsa 1880. évi 
január hó 10-én tartott Illéséből.

Pécs sz. kir. város
T u í e u .
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A pécsi kőszénbánva és 
részvénytársulat P écsett

eladja a tulajdonát képező hengergyára, berendezett gép
gyára é8 vasöntödéje gépeit és szerszámait.

A hengt rgyárban van három Puddliug kemencze, két forrasztó és egy

lángkcmencze öntött és kovácsolt vas felszerelvényei 
szerszámokkal; három henger alakú gőzkazán, 
két gőzszivattyu, egy Nasmyth-féle gőzpöröly 
egy egész közép hengersor i s  db. hengerrel; egy egész 
kis hengersor 31 db. hengerrel; a két beugersor kézi szer
számai egy kettős hidegviz szivatyu két lóerejil külön 

gőzgéppel, vas víztartó, különféle vas és réz csövek.
A gépműhelyben van egy állólö lóerejü gőzgép, henger

aiaku kazán forralóval és vízmelegítővel és szi-
vatyuval, 47 meter Transmissio 79 és 59 m/m vastag 

függő lágerekkel szijjas kerekek olajozók stb.; két nagy eszterga 
pad 8 és 5 5 meter bosszú gyalult vaságygyal 553 m/m magas, 

három kisebb esztergapad 7‘2, 4‘6 és 2-6 meter bosszú

gyalult vas ágyakkal 302, 289, 276 m/m magas, k é t  g y a l u  pad 
3895 és 1264 m/m bosszú asztalokkal, egy C StiV tirillO tSZ O  g ö p ,  

egy fali fúrógép vas asztallal, az eszterga és gyalu padok

összes szerszáma, 14 csavarsatu szerszámokkal, hat 
kovácstuzhely szerszámokkal, egy ventilátor, egy nagy
lyukasztógép, eKy pléh hajlitógép három hen
gerrel, kazán kovács szerszámok, ..égy asztalos 
gyalupad szerszámokkal.

Az öntödében van két Cupolkemencze részlete, külön

féle öntőkasznik, kokillák, nehézitő vasak stb. szij
jas kerekek és szijjak végre faminták.

Veuni szándékozók kéretnek Írásbeli ajánlataikat is so

február hó 15-ig alulírottnál beadni és abban a V é t e l á l ’t  és flZ(3” 

tési feltételeket határozottat) és világosan kitenni.

A fenn elősorolt tárgyak egyenként és részletenkint
is eladatnak, ily ajánlatokban kéretik a venni kívánt tárgy pontos
körülírása. Az egészet megvásárlóknak előny adatik.

Az eladandó tárgyak Pécsett a társulat gyárában megtekinthetők, hol 
is K Ü F F E L  E M I L . igazgató úrtól minden irányban részletes fel
világosítás nyerhető.

Kelt a pécsi kőszénbánya és gépgyár részvénytársulat igazgatósága 
lészéröl 1879. évi november 21-éu tartott üléséből.

10.(3—2) Koszits Szilárd, társulati titkár.

Szigeti külváros
Országút 6 ik szám alatt egy bolti helyi
ség fölszerelve fűszer és vas , ortéka ál- 
ványokkal és 3 szob i, 2 konyha, 3 kamara, 
padlás, alsó cs felső pincze 1 ső áprilistól 
(0—1) bérbe adandó.

K eskeny
útifű - mellczukorkák,

a tüdő és niellbajok, köhögés, fojtóköhögés, 
rekedtség és tiidöhurut biztos gyógyszerei

A term észet á lta l a  szenvedd emh<rl»4g 
te rem te tt m egbegacüthetlen  keskeny útifű 

azon m ég  eddig  fel nem d e ríte tt titk o t fo g la lja  
m ag áb an , m U zería t a gége és légcső rendszer 
g y u llad t n y a k h a rty á já ra  való  azonnali gyors 
es enyhítő  ha táa  g y a k o rlá sáv a l az ille t , beteg  
szervek gyógyu lásá t m inden tek in tetben  lehe» 
to leg  e lő seg íti.

Miután gyármányun- 
knál a  ezukor és keskeny 
útifűből! tiszta vegyülé-
k rő t kezeskedünk , különös ------ -- — —
flgyelem be a ja a l ju k  ha tó ság ilag  b e jegyze tt véd jegyünket sa . dobosén 

a lá írá su n k a t,  m ert csak ezek ig azo ljak  a n n a k  v a lód iságát.

Schmidt Vidor & fiai,
«». k. tzitb&dal gyárosok Béct, Wicden, Allegasie Í&. I 

Raktár: Sipőez István gyógyszerész, Lili János, 
Spitzer Sándor és Reeh Vilmos uraknál.t ' rtöiVV-Oi - 1 '1 4-

Szerfelett figyelemre méltó tüdő betegek 
és megrögzött köhögésben szenvedőknek, ezen 
eddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors 
hatásánál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná- 
zott gyógyszer: tüdő-hurut nyálkásság, minden 
tüdövész bajok, nehéz légzés és köhögés ellen.

százak köszönő iratai bizonyítják ezen szernek 
feltűnő hasznos és tryors hatását, úgy gyerme

kek mint felnőtteknél.
Egy eredeti téyely ára 50 kr.

Dr.Miller ovbalzsams görcsök ellen
Becsben 18fi8-ban vegytanilag megvizsgáltatott. 
A legrövidebb idő alatt megszünteti a legma 
kacsabb gyomorgörcsöt, puffadást, mell- és szív 

szorulást.
Egy nagy üveg ára használati utasi 
tássul 1 frt. 5U kr. Kisebb üveg 80 kr. 

Valódi minőségben egyedül következő rak
tárakban kaphatók:

l ’é c s e t t  valódi minőségben kapható R ó  eh  
V i l m o s  fiiszerkereskedésében úgy mint B a- 
j á n  K l e m e n t z  és B o b o z s  uraknál, 
S z e g e d e n  G a s z á n  K. Lotto üzletében, 
E s z é k e n  G a b e t z k y  és D i e n e s  J.

gyógyszerész uraknál. 11. (16—21

Jó tűzi fa olcsó úron
k a p h a t ó

Pintér József
f a l s e r e s i k e d ő n é L

264. (0—5)
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P É C S E T T , É J S Z A K A  !

A „Pécsi önkéntes tűzoltó testület14
fo ly ó  1 8 8 0 -1 U é v i fe b r u á r  h ó  1-én

a tornacsarnok pompásan díszített és kivilágított 
helyiségeiben

a ti n n

i

eszközön alapja javara
fényes álarezos

túuczi inaim at
rendez.

Ezen álarezos tánczvigalom jutalom osztással vau összekötve 
ts kap minden egyes résztvevő a bemenetnél egy sorsjegyet.

TEKINTETBE VÉVE:
bogy az egész tiszta jövedelem a felszerelési alap növelésére íor- 
dittatik, az egylet számos részvétet remél; miért is minden ügy- 

barátot és pártolót ezeun 1 tiszteletteljesen meghív.

Kezdete pont 8 órakor.
Belépti d ij: személyenként 8 0  kr., este a pénztárnál 1 írt.

Egyszerre váltott 3 jegynek az ára egyenként 70 kr. 

Belépti jegyek előre válthatók:
Kaufmaun József, Redő Imre- és Redő-kávéházban, Schmidt Rudolf 
és Üeeh Vilmos uraknál, valamiut a tánczvigalom estéjén a pénz

tárnál (Tornacsarnok.)
Ez alkalommal a zenét DÁK KŐ GY U L A  zenekara látja el.
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Minthogy a női szépség egyik kiváló kellékét, a szép najzatot igen sokan 
nélkülözik s ezen hiáuyt az egészségre n :m kevéssé ártalmas hajdiszekkel pótolják, 
s minthogy többeknek vagy nem nő, vagy kihullik hajuk, a mi velem is néhány 
évvel ezelőtt súlyos betegség következtében megtörtént, mindez engem arra kész
tetett, bogy oly kenőcsöt találjak fel, mely a hajtalajban levő bajt élt .olitsa s igy 
a hosszú és siirü haj képzésre képessé tegye, a növekvő haj kiszáradását mindenkorra 
megakadályozza s ekként hullámzóvá, hajlihonynyá s tartóssá tegye; s ez sok kísérlet 
után fényesen sikerült is, mert az általain föltalált kenőcs kittinő hatása követkéz 
tébeu 3 év alatt 145 cm. hosszúságú <!ú< hajam nőtt; mivel pedig találmányom jó 
tulajdonságát nemcsak magamon és leányomon, hanem közelebbi ismerőseimen is 
tapasztaltam, kötelességemnek tartottam ezen teljesen ártalmatlan anyagokból álló 
kenőcsömmel a uyilvánosság elé lépni, a mi végből

„M a riá n -fé le  hajnövesztő k e n ő c s 4
czim alatt ezen találmányomra a szabadalmat kértem s azt Nrnlgu földmivelés- 
ipar és kereskedelemügyi m, kir. Miuisterium 2805 ik számú rendelkezése szerint 
az egész osztrák-magyar birodalomra meg is nyertem.

A ki tehát minden káros következmények nélkül nagyon hosszú és szép dús 
hajzatra szert tenni óhajt, annak ezen általam készített kenőcs használatát lelkiis
meretesen ajánlhatom, mert meg vagyok győződve, hogy annál, a ki azt utasításom 
szerint használandja, a legnagyobb eredni :uy el nem marad s bálával 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  A ra 2 f r t .  Vidékre 10 kr. csomagolási dij is
„ k i s  „ „ 1 „ számittatik.

1. (12—2)________________ ________ S i l l a y  S z e m & iiy i M á r ia .

r
Érdemjel

r  E D D 1 C  M É G  P i B A T L i J Í  !

A IVIaager W.-féle — .
______ cs. kir. kizár. szab. valódi, tiszta | Érdemiel j

H niely a orvosi tekintélyek által megvizsgáltatott és k ö n n y e n  
e m é sz th e tő sé g e  folytán gyermekeknek is ajánlható, mert a 
legtisztább, legjobbnak*) elismert gyógyszer m e ll s  tü d ö b a jo k  

^ g o 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 -  
b a jo k , g y e n g e sé g  stb. ellen.

E gy ü v eg  á ra  1 fr t . kapható gyári raktárban: B éesb en  
H e n m a r k t 3  szám  a.**) valamint az osztrák-magyar birodalom 
legtöbb gyógyszertárában és jobbnevtt föszerkereskedésekben.

P É C S E T T  kapható : K o v á c s  M. gyógyszertárában, R eeh  
V ilm o s, B la n h o r n  31. és Nlm m i J á n o s  föszerke- 

reskedésében. B a já n :  R o z sé k  és G e l le r in a n u  gyógyszertárábau, M i- 
c l i i ts  föszerk. M 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 o tt  : L á z i ts  V. O c s o d á l  és R ag ó  föszerkeresk. S o m b o r b a n :  
W e i d i n g c r  A. és F a l c e o n i  keresk.

*) Újabb idő óta több ezég bárom szögletes üvegekben tisztátalan és hami
sított cs'ikamájolajt árul. Kikerülendő e megcsalatást, kéretik a kö
zönség csak olyan üveget mint D ó r seb-féle c s u k a m á j o l a j j a l  meg- 
töltöttnek tekinteni, melyen a cég védjegye, dtigaszjegy és a használati 

utasítás a M a a g e r  nevet viseli.
**/ Ugyauitt van a schaflianseni nemzetközi sebkötő szerek, és a nevyorki 

Hallés Rukl-féle „Sozodont gyár“ főraktára, és a schemuiczi líartenstein és 
társa féle „Legimunose gyár“ raktára. 223. (12—8)

T zím  Mihály nyomdájábau Pécsett, (Majláth-tér 2. szám) 1880.


