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S z e r k e s z t ő i  I r o d a :

Ferencziek atezája 44. sz. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek.

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézendők. 

Előfizethetni helyben: a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal űr a városház épületben, Lili János tir a budai külvárosban, 

Böhm C. F. ár a szigeti külvárosban lévő kereskedésében, valamint a vidéken minden postahivatalnál.

I C i a d - ó  Í j. i  T7- a, t  a. 1 : 

Böhm C. F. ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenében.

Apostolok oszlása után.
A tanterm ek ajtai bezárultak, a 

tanuló fiatalság, a haza reménye, ha
zatért övéihez, az édes házi tűzhely
hez. a szülék megelégedésében elvenni 
jutalm át a szorgalomnak, az igyeke
zetnek, vagy pironkodni és vezekelni 
a restségért, a mulasztásért, a benne 
helyezett bizalom kijátszásáért.

A kisebb és nagyobb jó  tanulók
nak jó mulatságot kívánunk a szép 
szünnapokra, a vezeklőknek, a piron- 
kodóknak több szorgalm at; azokhoz 
azonban, kik ez iskolai év végén be
végezték pályájukat, az egyetemi tan- 
folyamot, s e?ek közt különösen a 
végzett jogászokhoz egy pár komoly 
szót akarunk intézni, melyeknek figye
lembe vételét saját érdekünkben, va
lamint a szülök részéről kérve kérjük.

A végzett jogászokra nézve ezek 
a napok, nem a vidám és gondtalan 
pihenés napjai, hanem a tépelődés, a 
legkomolyabb, m ert egy egész életre 
kiható elhatározás napjai.

Megérkezett az ünnepélyes nagy 
pillanat, az elhatározást továbbra már 
elodázniok nem lehet, nem szabad: 
pályát kell választaniok.

A habozásnak véget kell ve tn i: 
az elodázásnak a késedelemnek min
den napja egy-egy elveszett nap az 
életből.

Mivé legyenek? Mily pályát vá
lasszanak ?

Erre a kérdésre, melynél nagyob
bat és fontosabbat, az élet alig tár 
elénk, kell feleletet adniok.

Józanul és okosan gondolkozó 
embereket e fontos kérdés eldönté
sében két tekintetnek kell vezérelni.

A hajlam és a tehetség.
A bajiam, bár egyik főtényező, 

de egy magában még sem elegendő 
arra . hogy valaki abban, valamely 
pályára hivatottságot lásson, tehetsé- 

— szükséges hozzá, hogy nyugodtan 
ráléphessünk a.’ «' l é t é t ü n k é t  meg
nyert életösvényre.

A tehetség még kevésbé elég, egy 
m agában, hajlam nélkül. A bármily 
kiváló tehetséggel, de valódi kedv és 
lelkesedés nélkül folytatott m unkál
kodás (a mit pedig csak a hajlam ad 
meg) nagy igazi sikereket ritkán ér 
el, kiválóan végzi, végezheti m unká
ját, de mindig csak szakmamunkát 
végez. E  kettőnek szerencsés egyesü
lése és összetalálkozása szükséges arra, 
hogy megszülessék a hivatás.

De arra, hogy valaki jól válasz- 
szón, s ez által jövendő boldogságá
nak legfőbb föltételét megszerezhesse, 
még egy harmadik faktor is nélkülöz- 
hetlen, a képesség, felismerni m aguk
ban az igazi hivatást, azaz: a bajiam 
és tehetség összhangját.

Mert a fiatal ember sokféle tüné
keny benyomások behatása alatt áll.

Kiválóbb sik e rek , eredmények, 
kitüntetések, szerencse, miket egyik 
vagy másik pálya kiválóbb képviselő
jénél felragyogni lát, könnyen elragad
ják, ingadozóvá teszik, ide-oda hajlít
ják, s egy pillanatban feledtetik vele 
azt, a miért még tegnap fiatal szive 
egész elragadtatásával rajongott.

Rendre ügyvéd, biró, tisztviselő, 
tanár, iró s Isten tudja mi minden akar 
lenni.

S utoljára is, a rendkivülibb ese
teket kivéve, majdnem egészen a vé
letlen, a szerencse dolga, hogy az 
utolsó elhatározásnál az igazi ösvényt 
válassza.

Minthogy ez igy van, a leghelye
sebb s legczélszerübb dolog a még e 
fontos kérdésre nézve egészen tisztába 
nem levő fiatal embereknek oly téren 
kezdeni meg a pálya futást, a hol, még 
azon esetben is, hogy ha később egy 
más hivatásnak engedne ; már pálya
ösvényre lépnek is. az ott töltött idő 
nem elveszett idő, a szerzett tapasz
talatok és ismeretek, nem válnak rá 
nézve fölöslegesekké, vagy épen ha- 
szontalanakká.

Ez a pálya a közigazgatási pálya, 
j Az e téren szerzett tapasztalatok és

ismeretek, bármely más működési térre 
lépjen is később az illető, mindenütt 
javára fognak szolgálni, 8 további 
önképzésüket mindenütt könnyitni 
fogják.

A közigazgatási pálya alatt nem 
azt értjük csupán, a mit eddig ez el
nevezés alatt a végzett jogászok értet
tek t. i. kizárólag a megyei szolgálatot. 
Ezt mi már magasabb fokozatnak tart 
juk, melyre már, hogy azon valaki 
sikerrel működhessék, nem elég az 
elmélet, oda már bizozos gyakorlati 
ismeretek és tapasztalatok szükségesek.

É rtjük  a községi jegyzőséget. Azt 
az állást, melyen az ember a közigaz
gatás minden ágában kiképezheti ma
gát , s melyet, ha valaki emberül 
betölteni képes, joggal tekinthet a 
feledhetetlen emlékű Nyári Pállal oly 
lépcsőnek, melyről egész a miniszteri 
bársonyszékbe feljuthatni.

Itt, ez állásban óhajtanám  én a 
magát közigazgatásra szánt magyar 
fiatalság pálya kezdetét látni.

Nem csak azért, hogy majdan a 
megyei hivatalba, ha polgártársai bi
zodalma őt oda szólítja, m int gyakor
latilag is kiképzett ember léphessen, 
hanem főkép azért, hogy e fontos állás, 
mely szerény rangja és dotácziója da
czára az igazi jó közigazgatás talp
kövét képezi, végre illetékes és a kellő 
qualifikáczióval és nélkülözhetlen elő
ismeretekkel biró egyének kezébe 
jusson.

Mert hogy a községi jegyzők tá r
sadalmi állása, fájdalom, még ma sem 
áll oly tekintélyes magaslaton, mint 
azt épen a közigazgatás érdekei meg
kívánnák, annak első fő, mondhatni 
egyetlen oka az, hogy a jegyzői állást 
ma még nem nagy kivétellel oly egyé
nek foglalják el, kiket az állásra nem 
benső hivatás vezetett, kik arra a 
szükséges előismeretekkel nem bírnak, 
kik annak úgy társadalmi, mint köz- 
igazgatási nagy fontosságát még csak 
felfogni sem képesek azon erkölcsi 
érzékkel és erővel pedig, mely őket a
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ö z v e g y  asszony deli lánya 
Búsul a pitvarba',

Hol elsápad, hol kipiru l 
Göm bölyű  k is  arcza.

„Jaj hideg lel. fázom —
G ólya  ül a házon !"

S zegény asszony, özvegy  asszony, 
Beteg leány anyja,

Suhángot fog és a gólyát 
Hessegetl, hajtja.

„N e  te madár, hess el —
Fészek  ide nem ke ll!"

Á r v a  leány, beteg leány 
Bújával a lig b i r ;

Föl-föltekint a gólyára.
A ztán  csak sóhajt, sir,

l;Gyalázatot hoz rám  . . .
Jaj elég az orczám  !"

A  ház előtt pej paripán 
Elrugtat az ispán ;

K inos fohász, sú lyos átok 
K é l a leány ajkán.

„S zép  szavának hittem . . .
V erje  meg az Is ten !!"

ö z v e g y  asszony beteg lánya 
Vánszorog a házba.

Aztán  ledül félholtan a 
R ózsás  nyoszolyára.

„K e lepe l a gólya . .  .
Csi-csl, ring a p ó lya !“

Varady Ferenoz

A h, m ennyi csáh . . .
Ah, mennyi csáb e félhomályba':
E halk, merengő csendbe', 
Meg-megreszked a gyertya lángja 
Virágillattól körUUengve . . .

Kanárid szárnyát Összevonva,
Hallgatva figyel, árnál ;
Csak egyet-egyet szól titokba 
S szeme lassan álomra zárul.

Virágidra minden titka 
Leszáll a bűvöletnek,
Kaméliáid rejtve-nyitva 
Mind édes szerelmet lehelnek.

Csodálatos, édes testvéred 
A lassan nyiló máivá:
Mint varázs-szóra mostan ébred,
Ez édes pillanatra várva.

Zárt szirmait a kéjes vágyak 
Egyenkint feloldozzák 
És üdvözletül illatának 
Hús álját szórja hozzánk.

Hallod, hallod oh édes angyal 
Léptit a szerelemnek ?
Siess elé mosolygó ajkkal,
E vendég minden bút feledtet!

Prém József.

E g y  rejtélyes gyilkosság.
Irta : Balázs Sándor.

Az 1855-ik évet majdnem egészen 
Grefenbergben töltöttem, még a tél egy 
nagy részét is.

Télen át kevés ott a vendég; alig 
voltunk mindössze százan.

De az aránylag csekély számban majd
nem az egész világ s az összes nemzetek 
képviselve voltak. Természetesen a czivi- 
lizált világot és népeket értem.

A tél rendkívül zord és hideg volt. 
November végén már az összes begyeket

a hó borította, mely teljesen csak május 
végén tűnt el, s akkor is csak néhány 
hónapra. Szilézia ezen része rendkívül 
rideg éghajlattal bir.

Télen át a vendégek és betegek rend
kívül egyhangú és szomorú életet folytat
nak Grefenbergben. A  nappalokat az oly 
sok pepecsléss©*. járó kúra még csak vala
hogy le^röite, de azok az esték, azok a 
végbetetlen bosszú esték és éjszakák, me
lyek délután négy órakor kezdődnek és 
reggeli nyolez óráig tartanak!

Egyedüli szórakozásunk az úgy ne
vezett kaszinó volt.

Ide jártunk olvasni, kártyázni, domi
nózni, társalogni, udvarolni és unatkozni.

A hölgyek között volt ugyan egy pár 
még mindig szép nö is, de a legnagyobb 
rész —  csak fürdő-vendég volt, s csak e 
szerint részesült több vagy kevesebb figye
lemben és udvariasságban, a minő ügyes
séggel bírt a társalgásban, kártyajátékban 
és a tánezban.

Mert hát tánczoltunk is! igen bizony 
minden szombaton este; és pedig oly szen
vedéllye l, dühvei, hogy a nők közül még 
egy-két mankóval járó fiatal hölgy sem 
birt ellenállani a táncz ingerének és a rá
beszélésnek, részt vett a négyesekben.

Mert tánezosnök dolgában nagyon 
meg voltunk akadva. Csak minden négy
öt férfira esett egy nö, s ezek is többnyire 
mind betegek voltak. Mintha C3ak Kali
forniában lettünk volna!

Igen természetesen a nők, a táncz- 
teremben rendkívül kapósak voltak, de 
tudták, érezték is s ugyancsak felhasznál
ták a tánczvigalmak estéit, hogy meg
bosszulhassák magukat azokon, kik a hét 
más estéin nem voltak elég figyelmesek 
és udvariasak irányukban. Ezek számára 
egyetlen táncz sem jutott, hanem csupa 
kosár.

És oly pajzánok és kegyetlenek vol
tak, hogy még csak nem is titkolták, hogy 
ezt bosszúból teszik, a kártya- és domino

m agukat tönkre tevő, s másoknak oly
kor kiszámithatlan károkat okozható 
visszaélések kísértései ellen mególtal- 
mazhatnák, vagy épen nem, vagy nem 
elegendő mértékben bírnak. A legtöbb 
köztük eltévesztett életpályájú, gyak
ran elzülött ember, ki az oly szép á l
lást csak végső és egyedüli menedék
kép keresi fel.

Innen a sok sikkasztás, visszaélés!
Mi máskép lenne mindez, ha jog

végzett, tehát a teljes qualifikaczióval 
és feltehetőleg a szükséges erkölcsi 
érzéssel és fedhetetlen becsületesség
gel biró emberek igyekeznének ez ál
lást elfoglalni.

Mily nyeremény lenne ez, úgy a 
társadalmi, mint a közigazgatási tekin
tetben is!

E zt legjobban magok a képzett 
és lelkiismeretes jegyzők érzik, s min
dent is elkövetnek annak megvalósí
tására. Az oly ügyesen és gonddal 
szerkesztett „Uj községi közlönyében  
D o b o z y István a szerkesztő, emye- 
detlen kitartással igyekszik a m agyar 
gentry fiatalságát e szép pályára édes
getni, minden számában kiemelvén és 
fejtegetvén azon feladatok fontosságát 
és jelentőségét, melyek a szerény jegy
zői álláshoz kötve vannak, melynek 
társadalm i súlya és tekintélye azonban 
m indjárt m agasabbra emelkednék, ha 
az müveit egyénekkel 8 jobb családok 
gyermekeivel lenne betölthető.

Adja Isten a közügy érdekében, 
hogy ez óhajtás mielőbb beteljesedjék, 
hogy lelkes felhívása ne legyen pusz
tában elhangzó szó!

A telekkönyvek  rendezése tudva
levőleg az ország legégetőbb kérdései közé 
tartozik. A „N — tü értesülése szerint ezen 
nagyfontosságu kérdés már (szerintünk 
vegre valabára) közelebb törvényhozási 
megoldást fog nyerni, amennyiben az ezt 
tárgyazó törvényjavaslat szövegezése iránt 
az igazság, gyminiszteriumban folyt tár
gyalások már (bizony sokáig késtek) be
fejeztettek s ezen javaslat is fel van véve 
az országgyűlés jövő évi munka-prog- 
rammjába.

A fegyver és vadászati adó kiveté
sére bejelentések az 1883/4 évre a városi 
adóügyi hivatalnál f. évi julius hó utolsó 
napjáig nyújtandók be. Ily bejelentések 
még azok által is benyújtandók, kik a 
folyó évre még a régebbi törvény értel
mében voltak fegyveradóval megróva. 
Mindazok, kik ebbeli bejelentéseiket a 
kitűzött határidőben benyújtani elmulaszt
ják, az idézett törvény 43. §-ábon meg 
szabott pénzbírsággal fognak büntettetni.

K ü lfö ld i liirek.
Mint Londonból táviratilag jelentik, 

az angol alsóház ülésén Gladstonne a 
Szuez-csatornára vonatkozó egyezségre 
nézve kijelenti, hogy az országnak minde
nekelőtt azt kell megfontolnia, vájjon az 
egyezség nyujt-e Angliának kárpótlást, 
továbbá megfontolandó a kérdés a Lesseps- 
hez és a franczia nemzethez való viszony 
szempontjából, mely nemzetet Angolor
szághoz régóta barátság fűzi, melynek 
gyöngitéBére Angolország hihetőleg sem
mit sem teend. Wilson nem azért utazott 
Párizsba, hogy újabb alkudozásokba bo
csátkozzék, hanem hogy megtudja, vájjon 
Angolország a kérdést szabadon és párat
lanul itélheti-e meg. Wilson jelentése sze
rint Lesseps a legbarátságosabb módon 
kinyilatkoztató, hogy a helyzetet teljesen 
felfogja s nem tartja az angol kormányt 
kötelesnek arra, hogy az uj egyezséget a 
parlamentre ráerőszakolja. A Szuez-csa- 
torna-társaság tagjai elé haladéktalanul 
javaslatokat fog terjeszteni a második 
Szuez-csatornának az engedélyezett terü
leten belül leendő kiépítése tárgyában, 
noha később valózsinüleg újabb terű 
letek átengedése fog kéretni az egyiptomi 
kormánytól. A  hajózási illetékek tervezet 
leszállítása a nyereség növekedésével fón- 
tartatik. A  második csatorna kiépítéséhez 
szükséges töke beszerzése részvények 
vagy kötelezvények kibocsátásával eszkö
zöltetnék s az azokra való jog fentartá- 
sánál Anglia, mint részvények tulajdo
nosa, szintén részesittetnék. Mig az egyez
ség eleinte teljesen elítéltetett, újabban 
kereskedelmi körök részéröl lépések té
tettek, hogy idő nyere8sék, mely alatt 
talán kedvezőbb föltételek volnának el
érhetők. A kormány elhatározta tehát, 
hogy a parlament beleegyezését az egyez
ségre nézve nem fogja kikérni, mert az 
egyezség nem találkozik általános helyes 
léssel és sokan halasztást kívánnak ; leg
inkább pedig nem kéri ki azért, mert az 

! ellenséges parlamenti viták Angolország

játékoknál szenvedett, vagy a mi még 
rosszabb, képzelt mellöztetésükért.

De mikor oly rosszul tudtak domi
nózni és kártyázni épen azok, a kik a 
legszebben legkönnyebben tánczoltak! Az 
ember ily pártner szövetségében épen két 
annyit vesztett, mint a mennyit az ügyes 
játékosokkal nyerhetett volna. S a kár 
mellett még azután jól kinevették és szid
ták az embert!

Hanem azért czélukat mégis elérték. 
A legrútabb s ügyetlenebbnek is mindig 
jutott mullattatója és partnere.

Szóval unalmas és változatosság nél
küli volt az élet.

Kivételt csak az 5—6 óra közti idő 
képezett. Ekkor érkezett a pósta, s hozta 
az újságokat és a leveleket.

Ez lázas és izgalmas óra volt. L evé l! 
Ú jság!

Levél valamely kedves kézből. Vagy 
újság a nagy világból, az elveszett Para
dicsomból !

Oh kedves újságok, be nem tudunk 
titeket kellőleg megbecsülni városon, bent 
a világban.

De bezzeg falun, hófedte hegyek közt, 
ott ti is gazdag kárpótlást nyertek nyári 
és városi mellőztetéseitekért!

Valóságos h&rcz és küzdelem fejlődött 
ki minden egyes hírlapért a mint a póstás 
legény szétbontota várvavárt csomagét.

Ebben a küzdelemben a szegény nők 
határozott hátrányban voltak, nem azért, 
mintha a férfiak elég udvariatlanok és 
gyöngódtelenek lettek volna, s számi túl
súlyukkal vagy testi erejükkel visszaélte- 
nek, hanem mert a nők nem lóvén képe
sek leküzdeni kíváncsiságukat, mindenek 
előtt a levélcsomagokra rohantak, s igy a 
hírlapok mind a férfiak szabad prédájára 
jutottak. Nekik már csak akkor jutott 
kezükbe, mikor már a férfiak mind ki
olvasták.

Pedig ez az olvasás jó sokáig tartott. 
A lapok akkor igen érdekesek voltak.

Akkor folyt a krimiai hadjárat, de

ez még mind semmi, akkor történt ama 
rejtélyes gyilkossági eset is Moszkauban, 
mely az egész világot heteken át izga
lomban, mondhatni lázban tartotta.

Erről szól ez a kis elbeszélés.
Valami Goronzow herczeget találtak 

egy reggel ágyában megmérgezve, a cian- 
kálit tartalmazó üveg éji asztalkáján volt 
félig kiürítve, mellette levélke, melyben 
a herczeg reszkető kezekkel Írott sorok
ban jelenti ki, hogy önmaga vetett véget 
életének.

Ez az öngyilkosság annyival nagyobb 
szenzacziót gerjesztett Moszkau felsőbb kö
reiben, mert a fiatal herczeget mindenki 
a legboldogabb embernek tartotta, s egy- 
átalában nem volt lehetséges kitalálni, 
vagy elképzelni az okot, mi öt e végzetes 
lépésre bírhatta.

A  fiatal herczeg alig pár hóval az 
előtt nősült meg, egy fiatal, gyönyörű és 
gazdag grófnőt vévén feleségül, a kit sze
retett, s a kiről mindenki tudta vagy leg
alább hitte, hogy szintén szerelemből nyúj
totta kezét a herczegnek.

Vagyoni viszonyai a legjobbak voltak 
s egészsége semmi kívánni valót nem ha
gyott fenn.

Mindenki csodálkozott ugyan a meg
foghatatlan öngyilkosságon, de azért a 
holt testet a legnagyobb fénynyel és ün
nepélyességgel a családi sírboltba el
temették.

A herczeg sajátkezüleg irt végren
deletet hagyott hátra, s abban négy-öt 
millióra menő vagyonát nejéuek hagyo
mányozta.

Ez is rendben találtatott, mert sem 
a herczeg kézirata, sem a rajta lévő her- 
czegi pecsét ellen nem tett senki kifogást.

A bánatos és vigasztalhatatlan fiatal 
herczegnö a végrendelet felolvasása után 
rögtön elutazott, hogy idegen földön ké
résén vigaszt és szórakozást.

E gyors elutazás azonban feltűnt és 
különös suttogásokra és mind jobban-job-



érdekeire nézve hátrányosak lennének, 
a mennyiben oly kérdések merülhetnének 
föl, melyek a hatalmakkal való barátsá
gos viszony föntartásának nem válnának 
javára. Gladstone dicséröleg nyilatkozott 
a csatorna-társaság és Lesseps magatartá
sáról és kijelenté, hogy a kormány kivé
teles állását Egyiptomban nem fogja arra 
használni, hogy a csatorna-társaság va
lamely jogát megtámadja vagy gyöngítse. 
A kormány nem is tehet semmit, mi öbz- 
szeegyeztethetö nem volna azon minden 
oldalról elismert ténynyel, hogy a csatorna 
valamennyi nemzet javára épült és hogy 
a csatornával összefüggésben álló kérdé
sek általános európai érdeküek. —  North- 
cote Gladstone állításait birálgatá s azon 
véleményének adott kifejezést, hogy a kor
mány magatartásának megvitatását szük
ségesnek tartja. — Erre a ház napirendre 
tért és a várt kabinet válság elodáztatott.

Az angol túlzó kapzsiság arra szeretné 
a kormányt ösztönözni, hogy miután most 
Egyiptom tettleg hatalmában van, ne is
merje el Lesseps gr. korábban szerzett és 
a szultán helybenhagyásával is szentesített 
kizárólagos csatorna-építési jogát a közép 
és vöröstenger közt, ez azonban nagy 
nemzetközi bonyodalomra vezetne s az 
angol kormány tekintve India és Irland 
válságos helyzetére nagyon óvakodik a 
franczia köztársasággal háborúba keveredni, 
megmutatja ezt a madagaskari bonyoda
lomnál is, mert noha külső tekintélyét 
fentartandó újabban több hadihajót kül
dött az ottani vizekre, mégis cserben 
hagyja a francziák ellen ott izgatott angol 
hittéritöket, kik pedig csak az angol kon
zulok titkos utasításai szerint jártak el, 
sőt kitűnt, hogy a hóvák is csak az angol 
konzul biztatásaira kezdették meg a fran
cziák kiutasításával és kínzásaival az el
lenségeskedést.

Azon kebellázitó barbárság, melyet 
az angol pénz-szomj múlt évben Alexandria 
nemzetjogellenes bombázásával és Egyip
tom elfoglalásával tanúsított, meghozta 
gyümölcseinek elsejét. Az angol Indiából 
behurczolt kolera végre megtámadta az 
angol csapatokat is Kairóban és Szuezben, 
elterjedése kétséget nem szenved, az an
golok ugyan titkolni fogják a holtak szá
mát, annyi azonban bizonyos, hogy a ko
lera az angolok számából sokkal jobban 
fog tizedelmi, mint a háború. —  Egyéb
ként most már Kairóban naponta 500 ával 
a közeli falvakban százá\al halnak el 
kolerában, Alexandriában csak szórványos 
tüneteit észlelték. A  Nílus vize kezd áradni 
s ettől reményük a kolera megszűntét.

Péterváron junius havában 60 embert 
tartóztattak le ama gyanú miatt, hogy a 
forradalmi párt tagjai. Az elfogottak nagy 
része katona ; van köztük 6 tengerésztiszt 
s két testőrtiszt a Preobracsenszky ezred
ből. Az elfogatásokat eddig titokban tar
tották.

Kálnoky gr. osztrák-magyar külügyér 
julius 24-én utazott el Gast<‘iba, hogy ott 
Vilmos német császár feletét kikérje arra 
nézve, hol és mikor történjen ez évben 
a két császár találkozása. Megállapodás 
abban történt, hogy a két uralkodó aug. 
8-án találkozik Ischlbon, Kálnoky a né 
met császártól a vörös sasrendet kapta.

Külföldi hírekhez soroljuk, bár a bel
földön történt, de nyilván külföldi izgatás 
következményében. —  Egy eddig isme 
rétién fiatalember, valami Radicsevics 
Brankó bécsi tanuló meghalt, ezt mivel 
nehány Ívnyi nagy szerb irányú vertet irt

bán terjedő mende-mondákra nyújtott al
kalmat.

A mende - monda és suttogás pedig 
folyvást növekedett és terjedt, kivált at
tól kezdve, a midőn köztudoraássá lön, 
hogy a néhai herczeg fiatal titkára, ki az 
előtt a hcvczeggel egy ezredben szolgált, 
s kiről a herczeg végrendeletében ak
ként intézkedett, hogy évdíját és teljes 
ellátását a család kebelében élete fogy
táig megtarthatja, pár nappal a herczegnö 
elutazása után szintén oda hagyta a her- 
czegi palotát, s elment, a nélkül, hogy 
bárkivel is tudatta volna utazása czélját.

A közvélemény e két gyors és kü
lönösnek látszó elutazás között összefüg
gést látott, s a suttogások mind hango
sabbá, a mende-mondák pedig lassanként 
határozott gyanúvá és váddá alakultak át.

Eleinte nagy tartózkodással, csakha
mar azonban mind határozottabban egye
nesen gyilkosságról kezdtek beszélni. A 
herczeg özvegyét, a fiatal herczegnöt vá
dolták, s czinkostársaként egész határozot
tan a herczeg titkárát nevezték meg.

Az elhunyt herczegnek volt egy fivére, 
őrnagy a tizennegyedik dzsidás ezred
ben ki testvére halálakor a Kaukázus
ban volt ezredénél.

De a mende-monda és suttogások 
végre oda is elhatottak.

Egy szép napon az őrnagy egész 
váratlanul Moszkauba érkezett, hogy mint 
mondá, egyszer mindenkorra véget, ves
sen a mende mondáknak, és azon súlyos 
vádaknak, miket sógornője ellen terjesz
tettek.

Azon kezdte, hogy elment a törvény- 
széki elnökhöz, s megmutattatta magának 
bátyja végrendeletét.

Az irás, aláírás bátyjáé volt, de mi 
dön a pecsétet jól szemügyre vette, hir
telen megdöbbent. A pecsét hamisított 
volt. Az oroszlán lábáról, mely a pajzsot 
tartja, hiányzott az ujj.

Lerántotta ujjáról pecsétgyűrűjét, le

nagy Dusán szerb czár birodalmának 
visszaállításáról, felfújták nagy költővé 
és tetemét elhozták Bécsböl Újvidékre, 
onnan Karlócza melletti regényes hegyvi
déken nagy hűhóval ismét eltemették. 
Volt szónoklat, halottitor sat., mindamellett 
nyilvánosan csak mérsékelték magukat az 
izgatók, mikor azonban zárt körben ban- 
kettiroztak özönnel folytak a szónoklatok 
Szerbia, Montenegró, Bosznia, Herczego- 
vina, Istria, Krajna, Karantbán, a szlo
vén stíriai részek Horvát-tót-dalmát or
szágok és magyarországi délirésznek nagy 
szerb birodalommá egyesítésére. —  Ot* 
voltak a szerb küldöttek és montenegroiak 
is. — Nagyhangú szavakkal és papíron 
meg is csinálták már Nagyszerűiét, csak 
hogy nincs annyi szerb a világon, hogy 
felapritásukat a magyar huszár szablya 
nem győzné akkor, midőn az ezer éves 
ország integritását a h á l á t l a n  s z e r b  
v e n d é g  megtámadni vakmerösködnék. 
Az 1848 —49-ben tizfelöl is megtámadott 
magyar ujoncz megadta a rácznak a meg 
érdemelt megfenyitést, ha ez nem volt 
elég, kaphatnak a viszketeget érző nyug- 
talankodók még többet is ama jókból. 
Zorkát, a montenegrói kecske szuverén 
leányát, Karagyorgyevics szerb tróuköve- 
telö aug. 1-én veszi feleségül. Ott lesz a 
czár képviselője is.

Egészségügy és a tanitó.*)
Kultur - haladásunk a statisztikában 

mindig szebb és szebk színben mutattatik 
fel, s figyelemre méltatva a taneredményt 
s párhuzamot vonva a másfél évtized előtti
vel, kétséget nem szenved a javulás. —  
Népünk művelődik, az ipar halad, a ke
reskedés nagyobb és nagyobb lendületet 
nyer 8 egyben-másl-an a müveit külfölddel 
vetélykedni képesek vagyunk s még az 
erkölcsösség elnyomásában is már - már 
utolérjük a többit. —  De a művelődés, 
szellemi haladás daczára , rajtunk van 
mégis a régi kornak egy sötét bélyege, 
mely tönkre silányitja a statisztikát.. — 
S ez az egészségügy körül található fel.

A falusi nép —  mely hazánk zömét 
képezi —  még ma sem hisz az orvosi 
tudományban s hódol a hajdani kor babo
nájának.

A ráolvasás, az öntés, meg a szószá
tyár vén asszonyok által századok előtt 
kigondolt gyógymód (?) még mindig gya
korlatban van, e kuruzslás nem ment ki 
a divatból. Az ember nem tudja elgon
dolni, mi okozza e régi hóbort százados 
fennállását?! Midőn az orvosi kar annyira 
kiképzett nálunk, hogy bármely állam ka 
rával vetélykedni képes, csak nem lehet 
bizalmatlanságnak tulajdonítani?! Hiszen 
nem akadunk ma már oly gyakorlatlan 
orvosra, ki a gyomortisztitáshoz szükséges 
gyógyszert alkalmazza minden betegségnél, 
mint valaha történt.

Én legalább nem is a bizalmatlan
ságban találom a bibit, hanem abban, hogy 
az orvosok nem a nemzeti létre, hanem 
inkább a saját anyagi hasznukra fordítják 
a fösúlyt s rideg kötelességet teljesítenek 
az emberek közt. — A befektetett tökének 
igaz, hogy kamatozni kell s ép azért az 
nem h i v a t á s ,  hanem h i v a t a l .  Ezen 
állitás mellett bizonyít azon tény, hogy az 
orvos urak ellenségei a homeopathiensok- 
nak 8 minden áron megakadályozni ipar-

•) Adjuk e csikket eszmecseréül anélkül, hogy 
nézeteit mindenben osztanánk. Szerk.

nyomatot csinált, gondosan összehasonlí
totta a végrendelet pecsétjével.

Semmi kétség. A pecsét hamisított. 
Nemcsak az oroszlán lábáról hiányzott 
egy ujj, de a paizs körvirágai is kieseb
bek voltak.

Azután mégjobban szemügyre vette 
a végrendelet mását és aláírását, össze 
hasonlította azt bátyja utolsó levelével, 
mely éppen nála volt s meggyőződött, 
hogy az egész végrendelet nem egyéb 
ügyes utánzatnál.

Rémitö gyanú és félelem szállta meg 
szivét: hátha a herczeg nem önkezűleg 
vetett véget életének?!

E gondolat egész vérét felforralta 
és dühbe hozta őt.

Azonnal közölte az elnökkel gya
núját.

Az elnök szintén összehasonlította az 
Írást és pecsétet, s szintén úgy találta, 
hogy mind kettő hamisitott.

Mit tegyünk ? kérdé az elnöktől.
Mindenek előtt szigorú vizsgálatott 

fogok tartani
Minő botrány . . .
S ja, az kikerülhettem A dolog oly 

világos, mint a nap. S ha még bármi 
kétség lenne is lehetséges a herczegnö 
azt eloszlatta meggondolatlan elutazásával.

Nem találja ön meggondolatlanságnak 
uram, ily egyenesen és határozottan vá
dolni a herczegnöt?

Meggyőződésem uram, s ha minden 
látszat ellenére a herczegnö mégis ártat
lan lenne, akkor bizonyára sikerülni fog, 
ez ártatlanságát bebizonyítani. Hol van 
most a herczegnö?

(Vége követkeiik.)

A  nemzet leányaihoz.
Lejárt a Kornéliák, Patócsi Zzófiák, 

Frangepánnék korszaka. Egy sajátságos 
kimerülést megelőző izgatottság uralja nap 
jainkat. Régi erényt még panorámában 
sem mutatnak. Zsebet kifordítva lehet vi-

kodnak ezek müködhetését. Ismerek papot 
a Kunságban, kinek száz, meg száz ember 
köszöni felgyógyulását s noha már az 
orvosok egész raja akasztott port nyakába 
az emberiség eme jótevőjének, nyitva tartja 
ajtaját a betegek elölt, mert nem anyagi 
érdekből adja a tanácsot a hozzá folya
modók seregének, hanem emberbaráti sze
retet s azon okból, hogy minden jó haza
finak kötelessége erőteljes , munkabíró 
tagot adni a társadalomnak.

És épen ilyenekre van szükség!
Fordítsa csak figyelmét bárki a jelen 

munkaidőben a mezőben izzadók felé! 
Hány munkást fog ott látni naponkint, 
ki a nap égető hevében melengeti a láztól 
reszkedö testet s hány csecsemőt fog ta
lálni, ki a kévék tövében a megbetegedés 
veszélyének van kitéve ? —  A lázas anya 
beteg testből ad tápot gyermekének, hogy 
elcsititsa azt, ő maga meg a langyos víz
zel enyhíti fájdalmait. S van-e ki rajta 
segítsen? —  Beteg az anya, beteg a gyer
mek s ágyhoz szegzödik mind a kettő. Az 
orvos a járás székhelyén van s 50— 60 
község epedezhet utána. Ki tudja mely 
napon lehet öt megtalálni, hisz annyi köz
ségben száz felé szakadva is kevés. A 
községet pedig meglátogatni az oltási na 
pon kívül nem lehet soha.

Ily viszonyok között mit tegyen a 
szegény nép ? Oda vitesse magát, a beteg, 
hogy a mi kis egészség maradt benne, a 
kocsi azt is kirázza belőle? Vagy kiho
zassa az orvost magához? Isten mentsen! 
hisz akkor két-három látogatásra kevés 
lesz az l/< telek kepéje.

K i hát itt a segélyzö? ki nyújt 
gyógy kezet a szenvedők felé? Egyedül 
az Isten?

Ily körülmények között mondjunk 
ítéletet a nép müveletlensége fölött s 
kárhoztassuk a kuruzslást! Nem, így nem 
lehet.

Ha az embert megtalálják a polgári 
kötelesség teljesítésére, meg kell keresni 
akkor is, midőn az munkájától megtöretve 
a tarló nyoszoláján jajgatni, kínlódni 
kénytelen. Vagy ez újabb teher, újabb 
költség lenne? — Nem az!

Ha körorvosok állása nem rendszere- 
síttetik, — mi a fökötelesség lenne — 
úgy van a kultusminiszter úr „táborában4*
20,000 ezermester, kik elsajátíthatják még 
azt az 1001-ik „mesterséget44 is s a mi
nimum írott malasztért az emberbaráti 
szeretetet is gyakorolni fogják.

Ha egy nemzet újjá alakítása, egy 
társadalom elkorcsosulástóli megóvása, egy 
laza kultur haladása annak a szegény, s 
még a tollrágó diurnistától is lenézett fa
lusi tanítónak tétethetett kezébe; ha a 
pállnkaivás elleni harcz, a háziipar fej
lesztése a méhészet, selymészet, gyümölcs
fa-tenyésztés, kertészet, magyarosítás, meg 
Gönczy tudja mi minden annak a „nyo
morult44 tanítónak kötelesség keretébe té
tetett be, váljon nem lenne-e még az egy: 
az e g y s z e r ű  g y ó g y m ó d  is oda be
vonható ?

De igen!
Taníttassák a képezdében s tanultas- 

sék otthon az állomásban levő tanitók ál
tal. Tartassák erre póttanfolyam egy orvos 
vezetése alatt; vonassanak be arra a tani
tók, ott adassék kezökbe oly könyv, mi
lyet a homeopathiensok használnak s ér- 
telmeztessék meg annak a laikusok előtt 
ismeretlen kitétele, hogy a naponként 
előforduló betegségek mily szerekkel gyó- 
gyittassanak s a gyógyszer mi módon,

selui. Ősi telek pusztul. Adósságra van 
váltva az egykori jólét. Házi tűzhelyeink
től kaszinókba menekülünk.

Valódi felfordult világ. Tálán sarká
ból zökkent ki a vén föld és a végzet 
nem tudja helyreállítani a mindenségben 
támadt zavart.

Tovább mentünk a hol Róma állt 
hanyatlása előtt. Az romlófélben volt, mi 
rom vagyunk. En itt állok a rom felett, 
a szétdult válóperekben, viszálkodásokban 
kifejezett családi élet romjai felett, nem 
mint ítélő bíró, nem mint bosszúálló szel
lem, csak bűnös képében és keresem bűn
társaimat. Mellettem nyüzsög a bűn, hem
zseg a tévedés, garázdálkodik az erkölcs
telenség, a hazugság lakadalmat ül a 
csalással, megkondult az igazi hazaszeretet 
temetésének gyászharangja.

Sötét képhez illő sötét Bzavak ezek 
és korántsem negélyezett bús-magyarko
dás. Nem negélyezek, szivem mélyéből 
beszélek, hiszen és is egy vagyok azok 
közül, kiről lehullni készül a patriarchális 
jelleg, és a ki erömhöz képest tömjénezek 
a rosszul értelmezett mivelödés lánczárói 
elszabadult ördögeinek.

Keresem bűntársaimat, lesütöm sze
meimet, a földön keresem és megtalálom 
az égben, mert ide emeljük mi a nőt .  
Keresem tehát a nőt és megtaláltam . . . .

Félre most udvariássagnak parókája, 
el veled lovagiasságnak szablyája, kölcsö
nözzél harsány hangot javulásra vezető 
szellemem, hogy a csipkebokor lángjából 
kiolvashassam a mindnyájunkat megmentő 
igazságot . . . .

Sokszor beszéltek, Írtak arról a tárgy
ról, a miről én beszélek most, de soha 
alkalomszerűbben, mint most a mikor a 
román királyné a n e m z e t i  n ő n e v e l é s  
é l é r e  ál l t .

Lehet-e szebb gyémántja a koronának 
annál az erőnél, mely meggyujtja újra a 
háziasság tüzét, lehet-e felemeíőbb tudat, 
annál a hatalomnál, mely megöli a há
zasságtörés kígyóját, felemeli a nőt újra

mily mértékben s mily időközben alkal- 
maztassék? Mi egy vagy más betegség 
előjele, mennyi az ütérverés ennél vagy 
amannál stb. — Mindezek a póttanfolyam- 
vezető orvostól elsajátíthatók leunének.

Azonban a póttanfolyam is pénz, a 
könyv is pénz, hol vegyük mindezt?

Íme!
Mint tudjuk, a kultuszminisztérium 

eddigelé „34.000 forintot44 adott ki a 
magyarnyelvi póttanfolyamra. Ez szerintem 
fölösleges kiadás; mert ha a törvény ki
mondja, hogy mindazon tanitó, ki 3 év 
alatt a magyar nyelvet szóval és írásban 
el nem sajátítja s arról a kitűzött idő 
után képesítési bizonylatot felmutatni n« in 
tud, állomása pályázatra kihirdettetik, —  
nem lett volna sárba dobva a nagy összeg 
s a 2071 tanító közül nem 785 sajátította 
volna el a magyar nyelvet, hanem —  az 
állásvesztés miatt —  mind. De nem vált 
volna nevetségessé sem a tanulás. Nevet
ségessé, mert p. egy szomszéd kollegám 
most harmadizben megy magyarizálni s 
ha most is annyi fog reá ragadni, mint a 
két évben, akkor egy szót sem fog tudni 
magyarul mire haza ér. — S hogy nem
csak a szomszéd „sajátította el a magyar 
nyelvet k i e 1 é g i t ö 1 e gu azt hiszem, an
nál is inkább, mert a szerb nyelvűek 
•/,,-énél még a megtanulási akarat is 
hiányzik.

Fordittassék tehát ezen pénz —  (ha 
már el nem kelt volna) az általam említett 
póttanfolyamra s igy lehet a tanítókból 
éietmentőt és tanácsadót képezni. Ez tönkre 
teszi a kuruzslást s nem fog a gyermek 
feje felett azon lábosban olvadni a kuruzsló 
viasza, a mely a Pál gazda „szemmel vert44 
marhájának tőgye alatt bocsátotta fel a 
bűvös füstöt s nem fog a lázas beteg or
vosságul gyufaoldatot bevenni.

Ennyit az egészségügy érdekében.
Váczy János

falusi tanító

Névlajstrom a
az 1883-ik évi julius 1-töl egész 1884-ik 
évi junius 30-áig behívandó pécsi esküdt

széki tagoknak.
I - s ö  o s z t á l y .

Dr. Johann Béla, Grünhuth Ignác/., 
Készíts Szilárd, Bedö Károly, Bodó István, 
Egry József, Schönherr Mihály, Repíts 
Vincze, ifj. Scholcz Antal, Radocsay Mátyás, 
Krasznay Mihály, Meiszner Imre, Máletter 
Rudolf, Németh Ignácz, Sey László, Er- 
reth Kálmán, Kovácsics József, Reberits 
Imre, dr. Erreth Lajos, Mestrits Imre, 
Lechner Antal, Kindl Ferencz, Schaprin- 
ger Mór, Rátli Mátyás, Bubregh Antal, 
Engel Sándor, Majorossy Imre, Plainer 
Lajos, Schneider István, Piribauer János, 
Krausz Simon, Ruwald Alajos, Szeifritz 
Antal, Tiglmann Alajos, Hartl Ferencz, 
Böhm Bódog.

II - i k o s z t á l y .
Taizs Mihály, Luzsovits László, Budai 

Béla, ifj. Horváth Antal, Szucsics Károly, 
Náray Gyula, Suha Rezső, Vogl n. János, 
Zavaros Péter, dr. Krasznay Jeuő, dr. 
Lövy Lipót, Tamási Ferencz, Fischer F e
rencz, Blum Gyula, Vörös Mihály, dr. 
Ludvig Ferencz, Bedö Imre, dr. Kossu- 
tányi Ignácz, L ili János, Jeszeszky Fe
rencz, Kovácsics Károly, dr. Díiempf Sán
dor , Gerdenits József, Hinka László, 
Aidinger János, Galamb Gyula, Körösztös, 
Imre, Stern Károly, Littke Ferencz, dr. 
Bors Emil, Auguszt Antal, Dulanszky

arra a magaslatra, a hol állt; a honnan 
a Zolák, Fóvalok, Montepinek, Ponsonok 
lelökték. Újra ragyogni fog az a láng, 
mely dicsfénynyel veszi körül a nőt, mely 
tüzet éleszt a nemesen gondolkodó férfi 
kebelében, a javulás tisztitó tüzét. Ez a 
fény fogja elvezetni a családi élet Ígéret 
földére.

K ik vagyunk ma és kik voltak apá
ink. Ők a természet törvényein belől az 
aggastyánságban is csak olyan ártatlanok 
voltak, mint a serdülés szemérem pirban 
ragyogó korában. Az eredendő bűn, az 
emberiség törvénye, és nem divata volt.

A  szív melegítő napként égett akkor, 
és ma, piaczi lámpa, melynek fénye oly 
csekély, hogy bátran követhet el mindenki 
bűnt.

Azt a mosolyt, mely meghódította a 
nemesen dobogó férfi szivet, ma már a 
bölcsőben törli el a Phrynék, Laisok és 
Nanák kultusza.

A franczia ledérség kiszorította a 
magyar szemérmet. Eltanultuk a francziá- 
tól a mi rósz és pár évvel közelebb fo
gunk állni Babylonhoz, Lesbos szigetéhez, 
mint Páris. Nem a fenséges, hanem a 
sáros Vénus, istennőnk.

A román királyné összeakarja dön
teni ezt a templomot, hogy három nap 
alatt igazi rendeltetése szerint épitse fel. 
Nem fog itt sekrestyés lenni az érdek, 
nem templomatya a i.agyravágyás. Ez a 
nőnevelés, melynek ólén bíboros, herme- 
lines, koronás asszony áll, a nőt vissza
viszi rendeltetéséhez, a férfi küzdelmeinek 
osztályrészesévé, a házasság angyalává, a 
takarékosság tündérévé teszi. Mindenik 
életének regényében ismétlődni fog az ős
anyák tiszteletre méltó története. A há
zasságtörés drámái felé függöny gördül, 
uem kerül többé játékrendre. És ha fordul 
is elő kivétel, lesz, mit elitéi, és nem 
véd a társadalom.

Szép kép az ó kor mythologiájában, 
hogy az Istenek ételét Hébe készité. Még 
az Isteneket is elbájolta az, hogy nem

Adolf, Erőssy József, Fekete Mihály, Zsol-
nay Vilmos, Nendtvich Sándor.

I I I  - i k o s z t á l y .
Salamon József, Klein Jakab, Decleva 

Vilmos, Gadó Nagy József, dr. Feszti 
György, Keseríts Károly, Weidinger Nán
dor, Piácsek Gyula, Haksch Emil, Hegedűs 
Imre, dr. Krasznay Miklós, Weiler n. János 
Pleiniger Ferencz, Dischka Győző, Blau- 
liorn Antal, Koncz András, Bolgár Kálmán, 
Vasváry György, Zsol nay Imre, itj. Né- 
methy József, Jankovits Hugó, Perczel 
Kálmán, Nagy Jenő. Schmidt János tanár 
Hoffmann Károly, Wurster Antal, Szauter 
Gusztáv, Littke József, dr. Kohárits Károly, 
Lechner Gyula, Simonfay János, Weidin
ger Ferencz, Kissfaludy István, Forray 
Iván, Kiss József.

IV  - i k o s z t á l y .
Dr. Czierer Elek, Hölbling Viktor, 

Fodor Pál, Öllé István, Kengyel Mór, dr. 
Kereky M ihály, dr. Goldberger Ignácz 
Jeszenszky Géza, Kerese Kálmán, Likí 
János, Csigó János, Szuly János, JilJy 
Alajos, Horváth Géza, Mendl Lajos, dr. 
Schwarcz Frigyes, Seh Károly, Ferenczy 
István , Blauhorn Lajos, Förster Béla, 
Németh Gyula, Pintér József, Schwarcz 
József, br. Skerletz Károly, Eibach Emil, 
dr. Mutschenbacher Viktor, br. Purczel Béla, 
Erreth János, Soostó Gyula, Engel József, 
Sillay József, dr. Kransz Jenő, Szakváry 
Emil, dr. Toldy Béla, Sipöcz István, Ré- 
deky Alajos.

Törvényszék i csarnok.
Előadandó büntető ügyek :

Julius hó 30-án.
Benedek Márton ellen hivatalos kö

zeg elleni erőszak.

—  A tisza-eszlári bűnügy végtár- 
gyalása befejezéséhez közéig. A tanuk és 
vádlottak mind ki vannak hallgatva. A 
bizonyítási eljárást, vád és véd beszéde
ket kedden alkalmasint befejezik. Az 
Ítéletet valószínűleg pénteken hirdetik 
ki. Hir szerint a közvádló a vádat el 
fogja ejteni. Ezzel szemben az a nézet 
uralkodott, hogy a nyíregyházai törvény
szék ezen botrány daczára marasztaló 
Ítéletet fog hozni. Eötvös védőügyvéd j 
Scharf József nevében kérvényt adott be 
Zoltán alispánhoz, hogy fiát, Móriczot, egy 
rokonánál helyezzék el. Az alispán a 
kérvényt elutasította. Eötvös az elutasító i 
végzést távirati utón megfellebbezte a bel
ügyminiszterhez.

Ama kihívó s vakmerő, elbizakodott
ság, minden mértékét felülmúló modor, 
melyben a védők szomorúan kitűntek s 
mely csak a közvádlói tisztével merő el
lentétes kir. ügyészi pártfogásban s azzal 
való elöleges megállapodásokban leli ma
gyarázatát, végre odáig vitte a dolgot, hogy 
a kir. ügyészségi helyettes Szeiffert által, — 
a ki különben a nyíregyházai „Ébredjünk14 
szerint nem egyéb hitehagyott zsidónál, — 
vérig felbosszantott Onódy országos kép 
viselő elvesztvén türelme fonalát, Szeif- 
fertet két tanú által kihivatta és midőn 
ez hímezve hámozva hivatalának krokodil
bőr paizsa alá bujt, személyesen tettleges- 
ségekkel megfenyegette. —  Ezen termé
szetesen részünkről is elitéit és kárhoztatott 
esemény világra szóló óbégatást keltett 
fel a szövetkezett álvád és védelem részé
ről, minek eredménye az volt, hogy Szeif 
fért ezentúl akárhova megy, fegyveres 
börtönörökkel őrizteti féltett tetemét, mire

idegen kéz, de egy közülök való készí
tette ételeiket. A  divat-világ fél- és -gész 
istennőitől kezdve, le a jólétnek örvendő 
állam-családig, ma nagyon kevesen gazda
asszonykodnak.

Elfeledték a nők, hogy az az étek, 
mit saját kezükkel főznek, bájital a férfira 
nézve, és ha nem kozmás, örökre meg 
őrzi a szerelmet. Az a férfi, ki nejét, any
ját, nővérét, folytonosan a háziasság apró 
bajaival látja bíbelődni, nem kerüli ott
honát. A hímzésen szorgoskodó tündér- 
ujjakat mindig szívesebben csókolom, mint 
a patience kártyát keverő, vagy rosszul 
zongorázó kezet . . . .

Sohasem kárhoztatnánk el, ha a házi 
asság titkát anya emlőiről szívná a leány. 
Ez nemesíti a szivet, fogékonyabbá tesz 
a műveltségre, ha nem is a tanárnők tarka 
műveltségére, megkönnyíti s élvezetessé 
teszi az olvasást. Az olvasásból valódi 
bölcsességet tanulnak, melynek mint anyák 
hasznát veszik. Sokkal nemesebb hatással 
van az olvasás, ha könnyű munka köz
ben, mint balzacon, vagy karszéken el
nyúlva történik.

A zörgő kulcscsomag, a gondozott 
fehérnemű, nem Ízléstelenül túl tömött, de 
egyszerűen lakályos szoba, a melynek 
minden sarkából a női szorgalom tűnik ki.

Ez az a mivel a veszni készülő vilá
got megmenthetik . . . .

A jótékonyságnak titokba tartása, 
tenni a szegényért zaj nélkül, nem úgy, 
hogy egy fillérnyi adományért a bál igazi 
meghatározásához térjünk: e g y  nemz e t  
g a z d a g s á g a  r o n g y o k b a n  k i f e 
j e z v e .

így elmúlnak a divatos betegségek, 
a nőnek legyen otthona a mennyország, 
és mi levetett sarukkal fogunk oda be
lépni. Keleten még a kalifa is kívül 
hagyja ezt.



felhatalmazva lett, ezenkívül Tisza bel- 
ügyér ötét extra a főispán különös védelme 
alá helyezte, ellenben az igazságügymi* 
niszter azon igen helyes feltevésben, hogy 
Szeiffert megtámadtatását csak is maga 
idézte elő minösithetlon magaviseletével, 
megelégedett a főügyészi helyettest oda 
utasítani, hogy kötelességében a végtár
gyalás befejeztéig járjon el és netaláni 
Béreiméit törvényes utón orvosoltasaa.

Egyébiránt a múlt heti végtárgyalás 
ismét egy csomó hamis tanuszerzést hozott 
teljes világításba s legnevezetesebb az, 
hogy inig a köz vád lói szerepet felcserélt 
Szeiffert a hamis tanúvallomást töredel
mesen beismerő két tanú ellen a vádat 
azonnal emelé, egy szóval sem kérte a 
hamis tanuszerzö és a vesztegető zsidók 
ellen a fenyitö eljárást, sőt már a valla 
tás közben a védőkkel egy kompániában 
előre fenyegették az igazság mellett ta- 
nuskodókat a fenyitö eljárással, mig a 
nyilván megvásárolt zsidó tanukat felbá
torították és támogatták. — A végtárgya
lás fényesen igazolta, hogy borzasztó mérv
ben működött a zsidópénz és még sokkal 
nagyobbszerü Ígéretek s végre is a Bécs, 
Fáris és Londonboli zsidó fenyegetések, 
mik főleg a pénz és kormány embereire 
lehettek nagy befolyással. —  Legújabban 
ismét 36,000 darab franczia aranyat küld
tek e czélra Párisból. —  A nyíregyházai 
„Ébredjünk4* ezen igen nevezetes közle
ményt hozza:

„Egy titok, melyet mégis igen sokan 
beszélnek.

A t.-dadai álhulla leusztatása és fel
találása előtt néhány nappal, egy fejetlen 
hulla fogatott ki T. Löknél a Tisza hul
lámaiból.

A leletről magán feljelentés tétetett 
Both Menyhért akkori kir. ügyésznél.

A szerencsétlen ügyész elég gyenge 
volt ezen körülményt dr Heumann Ignácz 
jelenlegi védő ügyvéd és dr. Flegmáim 
Miksa törvényszéki orvos előtt elbeszélni.

A  most említett két zsidó, mihelyt 
e hivatalos titok birtokába jutott, azonnal 
lóhalálban sietett ki Tisza-Lökre és . . .

Mikorára a kir. ügyészség a vizsgá
lóbíróval oda érkezett: a fejetlen hullá
nak se hire, se hamva nem volt sehol.

A titkot —  hiszszük, hogy jóhisze- 
iniileg —  eláruló szerencsétlen Both Meny
hért, ezen eset után öngyilkos lett.

Ezen fejetlen hullát azon Szűcs Mi
hály fogta ki, aki most a zsidóságnak 
iegodaadóbb tanúja.

E fejetlen hulla elveszése után rövid 
időre történt az álhulla-usztatás, melynek 
< rtelmi szerzőjéül igen sokan azokat tart
ják, akik a szerencsétlen kir. ügyészt 
megelőzték.

E körülményekből mindenki levon
hatja magáuak a következtetést.4*

Ezen hir hitelességéből sokat levon 
azon körülmény, hogy teljes valódisága 
nincsen igazolva.

—  Nyíregyháza jul. 24. Az iratok
felolvasása után, melyek a bizonyítási 
anyaghoz tartoztak, véget ért a hosszú 
tárgyalás. Utoljái a maradt a fötanunak, 
Scharf Móricznak megesketése tárgyában 
a vita. Szeylfert felhozta a tíu serdületlen 
korát, vallomásának ingadozásait s az 
eskü alá bocsátás ellen nyilatkozott. A 
védők hasonló szellemben szóltak. Hivat
koztak jogi és erkölcsi szempontokra, a 
a tíu vallástalanságára, melyek vallomá
sát aggályossá és esküjét értéktelenné te
szik. Móricz mindezeket közönynyel hall
gatta végig. Apja azonban elvörösödött, 
öklei összehuzódtak, a többi zsidó vád
lottak pedig boszutól lihegve méregették 
a fiút. Eötvös beszédében arra ragadtatta 
magát, hogy Móriczot a „ vármegye tanú
jának4* hivta, mint akit a megye tanitta- 
tott ki. E kifejezést az elnök visszautassá, 
mint amely sértő ug£ a megyei hatóságra, 
mint az alispánra. Általános volt az izga
lom, mikor a bíróság határozat-hozatal 
végett visszavonult. Egy óra hosszat tar
tott e tanácskozás. Ezalatt a teremben 
csoportok támadtak s élénken vitatták 
a kérdés büntetőjogi oldalát. A vádlottak 
tejüket tenyerükbe hajtva búsan várakoz
tak. Csak az öreg Scharf volt egyre iz- 
gatottabb, hisz csak perczek választják el 
a rettentő eshetőségtől, hogy tulajdon fia 
esküdje fejére a gyilkosság vádját. Egy
szer csak felhangzott Scharf erős szava: 
„Jól vigyázz, tíu, téged meg foguak mér
gezni, mikor már nem lesz szükség rád 
azoknak, kik erre tanítottak.u Az atya 
böszülten rohan a fiúra; Móricz eddig a 
korlátra támaszkodva játszott ujjaival s 
ásitozott, —  most összerázkodik és sápad
tan hátrál a sarokba apja elöl. Hiába esi 
titja öt az őr, később Szeyffert és Lázár 
ügyész, —  Scharf feldúlt arczczal tépi 
haját, szakállát s felordit: „Szégyen gya
lázat, az apától elrabolni tulajdon gyer
mekét!** Lázár ügyész rendreutasitja: 
„Hallgasson, mert kivezettetem.** Scharf 
visszafelel: „Hát vezettessen, de az apá
nak vau joga keseregni elkárhozott fia 
felett, aki kosz hamis esküt tenni ellene.** 
Ez ember ekkor képes lett volna Móri
czot megfojtani, egészen meg volt vadulva 
s félelmes hatást tett a daczos óriás.

Lem is szűnt meg dühöngni, mig Lá
zár ügyész paraucsára az őr ki nem ve
zette. A  közönség visszafojtott lélekzettel 
hallgatta az apai érzelmek e fellázadását. 
Általános volt az izgalom s nagy mozgás 
támadt, midőn a bíróság újból megjelent. 
Óriási szenzációt keltett a végzés, mely 
Móriczot eskü alá nem bocsátja, különö
sen az indokolás lepte meg az antiszemi

tákat. Ezzel a törvényszék —  úgy hiszik 
—  elejtette a gyilkosság vádját és fenn
maradna csupán a hullacsempészet. — A 
felmentendő vádlott saktereket a zsidók 
elszállítják innen Amerikába!

A  „Pécs i D alárda" N agy- 
Kanizsán és Gráczban.
Pécsről Nagy - Kanizsára a dalárda 

24-en délután l/2 2 órakor érkezett. A nagy- 
kanizsai „Társas kör** küldöttsége fogadta 
a dalárdát, a kör vállalta el a hangverseny 
rendezését, az elszállásolást. Magán foga
tokon, hosszú menetben vonult a dalárda 
a városba, melynek lakósai a legélénkebb 
érdeklődést tanúsították a külföldre utazók 
iránt. Délután a „Társas kör** dísztermé
ben rövid próba volt, a dalárda tagjai 
beirták neveiket a kör vendégkönyvébe.

*
*  *A  „Pécsi Dalárda** julius 24-én tar

totta meg körútja első hangversenyét Nagy- 
Kanizsán, a „Zöldfa** kertjében. Már jelen
tettük, mily szívélyes volt ott a dalárda 
fogadtatása a „Társas kör** által. De a 
hangverseny mindenkit meglepett, ily si
kerre alig lehetett számítani. Az idő na
gyon kedvzett a hangversenynek ; a dalárda 
pontban 8 órakor vonult be az elöl vitt 
zászló alatt a „Zölfá**-ba, ott már szám
talan látogatót talált s még száz meg száz 
vendég érkezett. A  programm következő 
volt: „Éde3 lánykám** Huber Károlytól, 
„Kosiéin in Wald** Abbttól, „Lehullott a 
rezgő nyárfa** s még három népdal : „Fájó 
emlékek** Zimaitól, „Waldesgruss** Abttól, 
„K i a gonddal** Riegertől.

A  százakra menő közönség a kerti 
helyiség legtávolabbi részein is a legna
gyobb csendben figyelt az előadásra, az 
első dal azzal a helyes vegyülékkel, hogy 
a művészi hanghordozásnak bő álkaimat 
nyújt, teljes hatást ért el, mely a közön
séget a később bekövetkezett tüntetésekre 
hangolta. A harmadik dal után elkezdő 
dött az újrázás, a közönség zajosan táp 
solta és hivta a karmestert s midőn ez a 
kihívást megköszönte, felhangzott a taps 
újból, Koffert kívánta látni mindenki, Hof- 
fer is kénytelen volt ismételve megjelenni 
az emelvényen. A „Fájó emlékek4* tenor 
soloja után ismét a kitűnő tenorista Hof 
fér volt a kihívások tárgya. Ekkor a ren
dezőség egy rózsabimbókból raesterileg 
készített lantot kötött a dalárda zászlajára 
következő feliratú fehér atlas szalaggal - 
„ Nagy-Kanizsa a „ Pécsi Dalárdá**- nak 
1883. julius hó 24-én.** Minden dal után 
felhangzott az újrázás, a dalárda első 
konczertje a legfényesebb sikert vívta ki. 
Este az „Arany koronádban társas va 
csora volt számos fel köszöntővel, melyek 
közül legsikerültebb Kovács kir. járás- 
biróé volt. Másnap hajnalban a dalárda 
Gráczba utazott, hol a megérkezéskor a 
„Gráczi magyar olvasókör** és a híres 
„Mánnergesangverein** részéről küldöttsé
gek üdvözölték élükön elnökeikkel. Grácz
ban 26-án este nagy hangverseny tartatott.

*
* *A gráczi hangverseny eredményéről 

a következő sürgönyt kaptuk.
— Bruck-Mur. Ju liu s 27. A hang

verseny óriási közönség elölt igen 
szépen sikerült. A  lelkesedés leírha
tatlan! Népdalaink rendkívül gyújtot
tak. Szűnni nem akaró tapsvihar k i
sérte előadásunkat s minden egyes 
dalunkat ismételni kellett.

Különfélék.
—  Dalárdánk utón. Vasárnap dél

után a „ H a t t y u “ -ban szép számú közön
ség előtt a „ P é c s i  Dalárda** bemutatott 
külföldi utjának ének-műsorából nehány 
részletet. így, Huber Károlytól: „A z  édes  
l ány  kám “ -at, Abt Ferencztöl: Vineta- t ,  
több jeles magyar népdalt, Thern Károly
tól: Da l ünne pe n- t ,  Abt Ferencztöl: 
S t ándc he n- i ,  Huber Károlytól: Sza- 
b a b s á g d a l  -t, melyek mind igen jól si
kerültek s zajos tapssal tüntetettek ki. 
Kedden reggel, útra keltek. A huszonnégy 
tagból álló utazó dalárdát a városi zene
kar vig zeneszóval s nagy számú közönség 
kisérte a vasúti állomáshoz, hol az isme
rősök búcsút véve egymástól; kocsiba ült 
és elrobogott a „Pécs i  Dalárda.** Sze
rencse, hir és dicsőség kisérje őket utjokban!

— Séta-zene. A városi zenekar úgy 
látszik belátta, hogy nékünk mégis csak 
igazunk van abban, hogy elvárjuk tőlük 
a sétatéri zenét ; hétfőn 6 órától ’/2 8 
óráig játszottak z ezen túl is mindenkor 
hétfőn játszom fognak. így aztán „j ó 
ba r á t ok4* maradunk!

— A miniszter ur ígérete. A város
nem régiben kérelmet intézett a közokta
tásügyi minisztériumhoz a belvárosi uj 
néptanoda építkezési költségeinek fedezé
sére szükséglendö 35,000 frt állam kölcsön 
iránt. T r e f o r t  Ágoston ö minisztersége 
az időben, hogy itt járt városunkban, meg
tekintette többek közt az uj tanodát is — 
és megígérte a kölcsön kieszközlésót. A 
kölcsön ezzel biztosra lön véve. A napok
ban leérkezett a kérelemre a siralmas 
válasz, mely szerint a kölcsön —  megta
gadtatok íme: szegény város tervez, a 
miniszter végez! Úgy látszik a miniszter 
ur bal-lábbal kelt fel az napon, a melyen 
P é c s  szab. kir. város kérelmi ügyében 
ily kegyetlenül határozott, meg még az 
í gé r e t é r ő l  is megfeledkezett. Mi azonban 
korántsem vesszük ezt oly hibának, mint 
a mely az őszülő miniszter kegyes jószívű

ségén csorbát ejtene, a világért sem! csu
pán annak tudjuk be, hogy öregszik az 
ember s kopik a memória. A város tanácsa 
fel fog ismételten Írni és egy kis „iczi- 
piczi** hivatkozással emlékezteti a minisz
ter urat arra a bizonyos — Í g é r e t r e .  
. . .  Az Ígéret szép szó, ha megadják úgy 
jó  ! (Minek a városnak e kölcsön, mikor 
van saját heverő pénze?)

—  A közmunka és közlekedésügyi 
minisztériumtól a napokban érkezett le a 
folyó évi közmunka-előirányzat helyben
hagyása.

—  A helybeli katonai föparancs- 
nokság irodájából értesittetett a város ha
tósága, miszerint felsőbb helyről megér
keztek a laktanyák használata fejében járó 
megtérítési összegekről szóló elszámolási 
iratok. A  tanács az iratokat áttekintette, 
azonban az összegekkel nincs megelégedve, 
a miért is visszautasítja ezen elszámolási 
iratokat és felfolyamodik.

—  Állatkínzás. Vérlázitó baromi 
botrányt követett el csütörtökön délután 4 
óra tájban a Madar ás z - f é l e  nyomda 
előtt egy vérszomjazó ripacsos mészáros- 
suhancz. A siheder két összekötött szarvas- 
marhát hajtott a vágóhidra s mert a nyo 
morult barmok nem léptek kedve szerint, 
eléjük kerekedett s a nála lévő bunkós 
bottal úgy fejbe verte azokat, hogy szinte 
csörgött róluk a vér s állítólag a szemük 
is kifolyott. A  brutális állatkínzásnak nagy 
néptömeg volt a szemlélője s többen ke
ményen megintették a dühöngöt, ki ta
lán ott az utczán agyon is verte volna 
a tehetetlen barmokat, ha neszét nem vette 
volna, hogy rendőrt keresnek. —  Kár volt 
a fiúnak megszeppenni, hiszen a rendőrség 
ebben a nagy melegben délutánonként 
mélyen — a l s z i k !

—  Arady Gerö, jövendőbeli szin- 
igazgatónknak furcsa esete volt a közel
múlt napokban Esztergomban. Engedélyt 
kért a városi hatóságtól szinielöadások 
tartására, a városi tanács az engedélyt 
megadta, kikötvén, hogy 15 nap alatt az 
elöadáskat, a nyert engedély elvesztésének 
terhe alatt megkezdeni köteles. Arady az 
előadásokat nem kezdte meg, a feltéte
leknek nem tett eleget s igy a hatósági 
engedély megszűnt. A határidő lejárta 
után Tóth Béla színigazgató kérte a 
helyhatósági engedélyt és meg is kapta. 
Napok múlva b'-állit Arady és előadáso
kat hirdet, a tanács ezt megtudja, rögtön 
eltiltja az engedély nélkül való előadá
soktól. Az eset az alispán elé kerül, ott 
rádiktálják a városi tanácsra, hogy jólle
het Arady a kikötött 15 napi záros ha
táridőben nem kezdte meg elöadáait, neki 
az engedély megadandó. Egyidejűleg meg
kereste a katonai térparancsnokságot, hogy 
e g y  s z a k a s z  k a t o n a s á g o t  t a r t 
son k é s z l e t b e n  és rendelje azt Ma- 
ttyasóvszky Vilmos járási szolgaliró ren
delkezése alá. A szolgabiró pedig utasít 
tatott, hogy a hirdetett előadást tartassa 
meg, ha pedig a városi tanács ellenezné, 
katonai karhatalommal is élhet. A szolga 
biró ki is vonult, ügyelt, hogy leszen-e 
ellentállán. Időközben a városi tanács 
rendkívüli ülést tartott, de miután az idő 
igen elöhaladt és a nagyobb botrányt is ki 
akarta kerülni, nem szegült ellen a város 
önkormányzatát sértő alispáni intézke 
désnek. Azonban a miniszterhez feliratot 
intéz és erélyesen követeli a sürgős elég
tételt. A város közönsége természetesen a 
tanácsot védi, de azért vannak sokan, kik 
indokoltnak találják az alispán eljárását

—  Vass György, a város szolgála
tában álló derék albiztos saját kérelmére 
—  őrmesteri minőségben felvétetett a m. 
kir. csendőrséghez —  Nagyváradra.

—  Ürült. Pénteken délután szállított 
rendőrségünk egy őrültet, névleg K r a u t  
szak Károly helybeli polgárt. A szeren
csétlen beteg erővel a püspök elé kíván
kozik, kitől küldetést remél nyerni Rómába 
vagy Jeruzsálembe. Majd csak a Lipót 
mezőre!

—  A gyepmester malheurje. A
múlt héten nagy munkában voltak a lu- 
kedlik, a „k. k. Truppen-Spital4* —  
„Itt**-jeit tisztogatták és szombaton éjjel 
szállítás közben a Vasváry- f é l e  ház 
előtt az egyik kocsi tengelye eltörvén 
összerogyott s a tartalom a kövezetét el
borította. Másnap reggelre annyira-meny- 
nyire „t i s z t á b a** tették az utczát, mind
azonáltal pár napig oly dögleletes szag 
volt a környéken, hogy a járó-kelő kö
zönség majd elájult. Az egyiptomi kolera 
sürgönyileg értesítette városunk közönsé
gét, hogy többet ilyen eset ne történjék. Van 
valami a dulogban!

—  A jólelkü finánczminiszter nagy 
fennen hirdette, hogy julius hó 15-től az 
eddig 7 krajezáros yara szivarokat potom 
4 krajezárért fogják vesztegetni. Váro
sunkban is raegostromolták a nagy tőzsdét, 
de biz hiába, mert: a hol nincs — ott ne 
keress! Hallomásunk szerint csak ia fő
városban áruitatnak e szivarok.

—  A rendőrség Jigyelmébe. Az 
előző években rendőrségünk betiltotta a 
balokányi tóban való fürdést. Az idén 
nem látjuk a tilalomnak semmi nyo
mát. A gyermekek anyaszülte mezí
telenül ugrándoznak a posványos vízben 
a lovakkal együtt, melyeket ott mosnak. 
Ekép mig egy részről a sártócsában fü- 
rödve könnyen meg is betegedhetnek, más 
részről a s z e mé r e m ellen vétenek.

—  Véres verekedés. A hét elején
éjnek idején a czirkusz közelében a hen

tes-legények közt csúnya harcz és háború 
folyt le. Mintegy tizen voltak a háborus- 
kodók s közülük egy, névleg H o r v á t h  
Mihály halálos sebet kapott. Valamelyik 
bicskás megszurta. A  megsebesült össze- 
rogyotf s a többiek megugrottak. Később 
az éjjeli őrjárat rábukkant a vérében fet- 
rengö sebesültre, aztán beszállította a 
közkórházba.

—  Halálozások. Dr. Rónay József
mohácsi járásorvos, a belvárosi prépost- 
plébános testvéröcscse e hó 19-én reggeli 
61/, órakor hosszas szenvedés után, élte 
44-ik évében meghalt. A boldogultnak 
hült tetemeit a város lakóssága és a járás 
intelligenciája nagy részvét mellett e hó 
20-án d. u. 4 órakor kisérte az örök 
nyugalom helyére. — Do b o s  B ó d o g  f. 
julius hó 26-án életének 64-ik évében 
jobb létre szeuderült. A boldogult hült 
tetemei ma tétetnek örök nyugalomra. — 
Béke lebegjen poraik fölött!

—  Rendőri piacz-szemle. A rend
őrség naponta szemlét tart a piaczokon s 
gondos figyelem alá véve az áruezikke- 
ket, az esetleg hamis, vagy a közegész
ségre veszedelmes tárgyakat azonnal el
kobozza. Múlt szombaton egész garmada 
halmozódott Össze a városházán a rendő
rileg elkonfiskált érettlen gyümölcsökből. 
Hamis tejfel, büzhödt hal és szarvasmar- 
ha-hus is foglaltatott le, még pedig nem 
csekély mennyiségben.

—  Országos vásár. Jövő hó 5-én, 
azaz holnaputánhoz egyhétre kezdődik 
városunkban az országos vásár, melynek 
forgalma, az előző évekbeli ez időre eső 
vásárokból következtetve, valószínűleg igen 
kedvező leend.

— A harkányi fürdőből. Mai na
pig vannak fürdő-vendégek 1247 sze
mély, átutazók 2416 személy. Harkány, 
1883. julius 26-án.

—  A nyelv hatalma. Egy amerikai 
lap szerint Nevadában egy medve tola
kodott Luoky asszonyság udvarába. A férj 
nem volt odahaza, az asszony a két lá
bon álló medvét a gazduramnak nézte a 
kinek megvolt az a jó szokása, hogy gyak
ran virágos jó kedvben ballagott haza. Az 
asszony, mihelyt meglátta a részeg férjnek 
gondolt medvét, ugyancsak pergetni kezdte 
nyelvét. A medvét e nem várt fogadtatás 
úgy megijesztette, hogy futásnak eredve, 
meg sem állt, mig 2 mértföldnyi távolság
ban nem volt a feieslö asszonytól. Ki- 
nézése hetekig olyan volt, hogy a többi 
medvék ijedten kitértek előle.

—  Mohács-szabari lóvonatu vasút. 
Frank Manó és társai mohácsi lakósok a 
múlt évben a magy. kir. közlekedési mi
nisztériumtól engedélyt nyertek egy a 
szabari kőbányáktól a mohácsi Dunapar- 
tig vezetendő lóvonatu vasút előmunkála
taira. A vállalkozók ezen előmunkálato
kat befejzték, a vasút közigazgatási bejá
rására a megye küldöttséget rendelt ki, 
mely f. hó 7-én és 8-án járt el megbízatásában.

—  A pécsi uj szőlőhegyrendszabá- 
lyok életbe léptetés * dolgában teendő lé
pések felett tanácskozandó, a pécsi szőlős 
gazdák egyletének választmánya e hó 
29-én (vasárnap) délelőtti '/2 11 órakor 
ülést tart, melyre a választmányi tagok 
részvéte annál kívánatosabb, mivel éppen 
a hegy rendszabályok czélszerü és helyes 
életbe léptetésétől függ azoknak hatálya 
és nagy fontossága a szőlősgazdákra nézve. 
—  Nem szabad megengedni, hogy azok 
most írott malaszttá váljanak, mert ezzel 
a pécsi bortermelés veszendőbe mente meg 
lenne pecsételve.

—  Hó-esés júliusban. Hogy mily 
szeszélyes Háromszéken az időjárás —  
írja a „Szék. Nemzet** —  annak illuszt
rálására az utóbbi napok meteorologiai 
följegyzései világos példát szolgáltatnak. 
Julius 16-án az egész országban a leg
nagyobb meleg (29' C.) nálunk volt, mig 
17-én estére a hőmérő a völgyekben 8, 
magas hegyekben 0®-ra sülyedt. Ennek 
következménye lett aztán, hogy a Három
széket köritö Kárpátok déli felében hó 
esett. Tegnap a Bucsecs és a szomszéd 
hegyek a feliegok elvonulásával kimutat
ták fehér arezukat s fagyosan mosolyog
tak be a háromszéki rónára, mintegy 
üdvözletül az aratók vig dalára. Ma reg 
gél 7 órakor a hőmérő már 25°-ot mutatott.

—  Hegyszakadás. A múlt hét egyik 
napján Duna-Földváron a kálvária-hegy 
közelében levő lakók a hajnali órákban 
nagy dörrenésre ébredtek föl. Ugyanis a 
hegynek egy jó nagy része elvált a part
tól 8 egyenesen alázuhant Zsarnai Pál 
ottani csizmadia mesternek közvetlen a 
hegytövében épült istállójára. Az istálló
ban volt ugyanekkor a kocsis meg két 
ló, mellette pedig a pinczehelyiség, hol a 
gazda két darab tehenét szokta tartani. 
Minnezen helyiségeket az alázuhanó föld
tömeg eltemette s csakis 10 órai meg
feszített munka után bírták a helyisége
ket a földtől megszabadítani; de a kocsis 
és a két ló már agyon .voltak nyomva s 
élettelenül találták meg őket, mig a tehe
neknek semmi bajuk sem esett. A kocsist 
másnap nagy részvét mellett temették el.

—  Webb kapitány, a jelenkor leg- 
kiválóbb úszója, aki 1870 ben szerencsé
sen átúszta a La-Manche csatornát Calais 
és Dover között, julius 24-én 100,000 
ember jelenlétében a Niagara zuhatagait 
akarta átúszni 10,000 dolláros fogadásból. 
Kísérlete azonban balul ütött ki. Borzasztó 
küzdelem után elnyelte öt egy örvény a 
halálra rémült tömeg szemeláttára.

A  közönség köréből. 

G yors közlekedés.
Ugyancsak naiv emberek vagyunk mi, 

hogy örülünk annak, hogy a budapest- 
pécsi vasút éjjeli vonatot rendezett be, a 
lapok „hosannát** zengedeznek a nagyszerű 
vívmánynak! A nappali vonat indul innen 
11 óra 5 perczkor és érkezik Pestre —  
minden késés nélkül — 8 óra 52 percz
kor —  az eddigi g y o r s a s á g b ó l  elvet
tek 31 perczet, nehogy ki legyünk téve 
a szédítő sebesség veszélyeinek. Az éji 
vonat pedig indul 6 óra 43 perczkor és 
érkezik reggel 8 óra 15 perczkor Buda
pestre, tehát c s a k  13 és fél óra alatt 
teszi meg a 224 kilométernyi utat. Bámu
latosan nagyszerű eredmény, áldassék érette 
Thaly Emil igazgató ur! ki oly nagy
szerűen ért egy uj vállallat népszerűsíté
séhez. Még egy ily o mn i b u B - v o n a t  és 
bátran el lehet rólunk mondani: boldog 
pécsiek! hiszen a konczessziókor és előtte 
úgyis úsztunk már a boldogság áradatában, 
ránk fér egy újabb szerencse is.

E gy kocsin utazó.

Irodalom.

Irodalm i tárcza.

Paristól —  Samarkandig.
(A legújabb utazási műről.)

— Világhírű utazások u j folyama. —  Budapesten
R é ia i testvérek kiadása. —

Az elméleti tudományok századában 
mindent meg lehet már könyvből tanulni. 
Nincs a gyakorlati életnek oly foglalko
zása vagy mestersége, melynek mi módon 
és miként leendő üzéséröl félreismert gé
niek útmutatást ne írtak volna. Vadászni, 
halászni, korcsolyázni, talán még háza
sodni is könyvből tanulhatunk, miért ne 
tanulhatnánk azt is, hogy miként kell 
utaznunk!

Pedig én ezt nagy művészetnek tar
tom. Ennél nagyobbnak csak az otthon- 
maradás művészetét. Mert hát szellemileg 
kevés oly fejlett ember van, kik könyve
ikből nemcsak a tudományt, de a tudást 
is merítik; a tapasztalat ellenben gyakor
latilag, —  ha kell, virgácscsal tanít.

A midőn mindenki utazásról, vándor
lásról beszél, —  a midőn a könyvek és 
hírlapok mindig CBak Itália szépségét, a 
hideg észak, a forró délvidék csodáit, 
pompáját magasztalják, —  a midőn a 
szöveg holt betűjét megeleveníti a hü kép, 
elénk varázsolja az ott megörökített tájat 
minden gyönyörével; ha szomszédaink 
mind cserbe hagynak, az egyik hajón 
jobbra, a másik vasúton balra siet el tő
lünk, magunkra hagy háznépünk, legkö
zelebbi emberünk is, — és a vándorlás, 
utazás kellemeit talán már magunk is is
merjük; ha felébred bennünk a vágy, 
érezzük a levegőváltoztatás szükségét, sze
münk uj képeket szeretne látni, valami 
belső ösztön más emberek, más életmódok 
felé vonz; — de meg ha a „bonton** is 
megkívánja, hogy éveukint legalább egy
szer ott hagyjuk az otthont, egy is, más 
is ellenállhatatlanul hat be reánk, —  bí
zón, igen nehéz dolog a honmaradás. Ne
héz, ha otthon kell maradnunk, de még 
nehezebb, ha volna még egy hely, hová 
a megszokott körből, megunt falak közül 
menekülni lehetne.

Roppant erőfeszítésbe kerül ilyenkor 
az otthonmaradás.

El kell mennünk, valami bűvös hata
lom vonz.

Ha idealisták vagyunk, már előre ki
festjük képzeletünkben mindazt a gyö
nyört és boldogságot, a mit az utón ló
gunk élvezni; no persze, ilyenkor nem 
lehet a vágynak ellentállani.

Ha higgadtan gondolkozunk és már 
némi tapasztalatunk is van e téren, akkor 
tudjuk ugyan, hogy az utazás terhei, a 
rendes és véletlen akadályok, nehézségek 
sokat lerontauak az élvek tisztaságából és 
a valóság távolról sem oly szép, mint a 
milyennek azt a képzelt, az ábránd fes
tette, — de azért mégis utazuuk: szóra 
koznunk kell, pedig talán soha nem is 
gyűjtöttünk.

Az utazás kellemetlenségei, esélyei, 
annál kedvesebbé teszik majd az otthont, 
a nyugalmas életet. Ha beköszönt a tél 
és a meleg kályhát legszívesebben öleljük 
keblünkre, hadd legyen akkor -valami, a 
mi a nagy világra, a végtelen tengerre, 
a hófedte hegyekre, a pázsitra, virágra 
emlékeztet. Otthonunk kedvéért utaztunk.

A ki teheti, utazzék. De nem min 
denki teheti, legalább nem olyankor, mi
dőn kedve lenne ahoz — ezek tanulják 
meg az otthonmaradás művészetét, marad 
janak otthon szívesen örömest és a csa
ládi élet, a háziasság nemes élvezetét ne 
zavarja meg az utazásra való folytonos 
gondolás, a haszontalan ábrándozás, mely 
megrontja a lelket, elöli a szellemet. Csak 
igen kevés szerénység lenne minden em
berben és be tudnánk érni a kevéssel is, 
sokkal könnyebben boldogulnánk, sokkal 
megelégedettebbek lennénk. Persze, a k i
nek otthona nincs, annak hiába festjük a 
házi élete varázsát, gyönyöreit. A  ki pe
dig CBak azért utazik, hogy találjon vala
mit, a mivel azt a benső űrt kitöltheti, 
mit folyton érez, a minek nyomasztó ha
tásától sohasem szabadúlhat, — a ki csak 
azért utazik, hogy a szórakozások köze
pette lelke elveszítse rugékonyságát, szel
leme élénkségét, — azt bízón akkor se 
irigyeljük, ha naponta annyit költhet is,



mint a miből egy szegény hivatalnok egész 
éven át élhet.

A  ki nem utazhatik, maradjon ott
hon. Nézze meg az őt környező világot 
közelből, közvetlenül. Még az a parányi 
világ is, melyen születtünk, éltünk, növe
kedtünk, sokkal negyobb, mintsem teljesen 
megérthetnénk; oly nagy, hogy lelkünk, 
szivünk minden képességének, tehetségé
nek elég munkát ad — csak meggyőzzük 
azt.

Az a gyorsvonat, mely mellettünk^ el
robog, mely után talán fájó szívvel, irigy 
kedve, sajogva nézünk, sebesen halad, 
messzire elmegy, elérhet a világon talán 
mindent, de nem ér el egyet: a bizalmas 
otthont. Az utas kénytelen visszatérni, ha 
azt újra fellelni akarja, —  visszatér, 
mintha tévedését látta volna be. Ez is 
egyik talánya szivünknek, hogy a boldog
ságot gyakran meg kell zavarnunk, ha 
jövőben íb élvezni akarjuk.

A kinek otthona és családja van és 
teljes tudatával bir ez üdvös boldogságnak, 
annak nem kell további útmutatás arra, 
mint lehesen otthon maradni. Az tudja 
jól, hogy idejét, pénzét nem fordíthatja 
jobbra, kötelességének nem felelhet meg 
jobban, mintha családjának szenteli; hogy 
nem lehet nagyobb élvezet, mint a feleség, I 
a kedves asszonyka hálás szeretető, a 
gyermekek virúlása, fejlődése.

Es a kinek családja nincs? A  ki 
idegen otthon i s ! ----- nagyon messze ve
zetne, ha a mindennapi életet az oldalról 
is megvilágítani akarnám; teljesen el
vezetne czélomtól. — Az otthonmaradás 
művészetében rejlik az utazás művészete, 
azé az utazásé, melyért egy lépést sem 
kell tenni a házon kívül. Azé az utazásé, 
melyben mindenki réaztvehet, a nélkül, 
hogy sok pénzébe kerülne; azé az utazásé 
melynek minden élvét, minden gyönyörét 
otthon élvezzük puha karosszékükben, 
hűvös lugsunkban — vagy a vidáman 
pattogó kandallótüz, a kedves gyermek
csevegés hangjai mellett. — Olvassunk 
utazási müveket! Olvassunk erdekes út
leírásokat !

Egy ily jó könyvvel kezünkben pár 
perez alatt tovább jutunk, mint a meny
nyire a villámvonat ragadhatna; az úti 
élményeit ügyesen elbeszélő szerző veze
tése mellett nem vagyunk időhöz, hatá
rokhoz kötve. Vám8orompók, akadályok, 
nehézségek magoktól tűnnek e l , utunk 
szabad, szabad —  mint maga a gondolat.

Nos, ily utazásra hívom fel önök figyel* 
mét, kedves olvasóim, most is. Szép ut 
lesz előre mondhatom. Párizstól indulunk 
— Samarkandig meg sem állunk. Azaz, 
hogy megállunk. Asszony vezet minket, 
az asszony pedig sokkal kíváncsibb, mint
sem mindent nem akarna látni, hallani, 
néha —  tudni is.

Ujfalvyné Bourdon Mária, a szelle
mes franczia írónő vállalkozott a cicerone 
szerepére. És benne megbízhatunk. Any- 
nyira verette férjét, hogy kedvéért ott 
hagyta Párist, lemondott boudoirja kedves 
magányáról, és útra kelt a hideg észak, 
a vén Ázsia, az emberi nem bölcsője felé.

Ujfalvy utazását, melyet ő a franczia 
kormány megbízásából tett, felesége irta 
le. Es a mit a komoly férfi, a tudomá
nyos kutató, a buzgó búvár unalmasan 
rajzolna, mondana el, a felett az asszony 
könnyed modorban siklik el, személyisé
gének, egyediségének legérdekesebb vo
násait a legmegnyeröbb, a legvonzóbb 
módon örökíti meg az élettelen papiroson, 
melyen a betűk lábra kapnak, megragad
ják képzeletünket és elvisznek oda, hol 
feltárul előttünk a kelet mysticus társa
dalma, pompája, hite, vallása.

Csak nehány füzet az, mi e műből 
eddigelé megjelent. De ha szabad ezek
ből a többire következtetnük —  a mit 
azt hiszem, bátran megtehetünk —  ismét 
oly pompás munkával szaporodik irodal
munk, milyenre még a külföld is büszke 
lehetne. —  Mi a leírás egyszerű, szelle
mes modorában ép úgy gyönyörködtünk, 
mint a szöveget diszitő természetű, remek 
kivitelű képekben, a melyekre talán nem 
is kell az olvasók figyelmét külön felhív
nom. Egyszeri megtekintésük állításomat 
fogja támogatni.

Ez lenne tehát a legkellemesebb, a 
legolcsóbb utazás ! Persze nevetséges az, 
ha valaki ennyire subjective Ítél meg 
másokat is. Az agglegények felkaczagnak, 
az élvvágyó fiatalság gúnyosan mosolyog ; 
a boldogtalan férjek tálán meg is átkoz
nak tanácsaimért, de hát talán csak ne
kem is lesznek pártolóim, védőim. Ezek 
kezébe teszem le ügyemet: Páristó Samar
kandig az ő társaságukban utazom.

Z e m lé n i P . G y u la .
=  Az „  0r8Zág-Világ “  XXII-ik füzete díszes 

kiállításban, pompás illustvációkkal gondos szer
kesztésben megjelent. Illustrációi közül nem egy 
& fametszás remeke, ilyen a „ Kör.y vtárban “ czimű; 
(ifjú hölgy kíváncsian kutat egy nagy bibliothe- 
kában) » a „ Válságos perek “ czimu kát oldalt 
elfoglaló hatásos kép, (anya és nagyanya virraaz- 
tanak a beteg gyermek kórágya mellett) mely sok
kal hivehben és szebben beszél, mint bármely 
efajta költemény. Ilyenek a „Pharao leánya*4 ki 
egy rabszolga kedvese, a „Nagy urak kedvte
lései, * „ Kissé magas, - „ Eltévesztett ugrás “
igen humoros kép az állatvilágból). E füzetben 
vau még Chambord gróf arcképe; rövid, de jel- 
lemzetes essayval; be van mutatva továbbá egy 
önműködő, villamos biztonsági készülék. — A 
nagyobb közlemények első sorát mind a két 
számban Bodnár Zsigmond eredeti regénye, az 
„Egy  életpálya első felvonása14 című kezdi meg, 
s az „ Élet húsz éves korban • című francia pi
káns regény zárja be. Erdélyi megkezdi novelláját 
az „ Égből a földre “ című Bogdánovics György 
(egy tehetséges írónőnk álnev«) és Gáspár Imre 
verseket közölnek, Hentaller Elma rajzot, Rácz 
Boma egy Béranger-fordítást mutat be az „Én

köztársaságom “ cím alatt. A rovatokra nagy gond 
van fordítva. Ajánljak t. olvasóink ügyeimbe. E lő
fizetési ára egész évre 10 írt, félévre 6 frt, évne
gyedre 2 frt 50 kr. Előfizethetni a kiadótulajdo
nosok, Wilckens és Waidl kiadóhivatalában, 
Budapest, koronaherczeg-utca 3. sz.

Közgazdaság.

—  Az Anker élet és járadék bizto
sító társaságnál 1883. május hóban be- 
nyujtatott összesen 499 bevallás 996,390 
frt biztosítandó összeggel és pedig: 312 
bevallás 573,561 frttal halálesetre és 187 
bevallás 422,829 frttal életesetre. Kiállítva 
lön 273 kötvény 476,236 frttal halálesetre 
és 183 kötvény 410,685 frttal életesetre; 
összesen tehát 456 kötvény 886,921 frttal. 
A havi bevétel volt 145,096 frt haláleseti 
dij és 136,294 frt betétekben, összesen: 
281,390 frt. Halálesetekért kifizettetett 
51,487 frt. Ez évben benyujtatott 2898 
bevallás 7.037,506 frttal és kiállíttatott 
2731 kötvény 6.367,137 frttal; ugynezen 
időben bevótetett 1.508,974 frt; —  halál
esetekért pedig kifizettetett: 203.532 frt. 
A társaság működése kezdetétől fogva 
halálesetekért kifizetett 11.746,932 irtot, 
és az 1871 — 82-iki túlélési társulás (Asso- 
cziatió) eredménye 23.601,575 frt volt.

G a b o n  a - á r j  e g y  z é k .
Pécs. sz. kir. városábau 1883. évi julius

hó 2l-én ártott heti vásárról.

i jó  . . . . . . 9 frt —
Búza ) középszerű . . 8 .  40

) legalábbvaló . . . 8 it —

) jó . . . . . . 9 „ 60
Kétszeres ) közé] szerű 6 . 10

) legalábbvaló . • • — - —

) jó  . . . . . 6 frt 40
Rozs ) középserü . . 6 „ —

) legalábbvaló . • — » “

> jó  . . • . . 6 „  —

Árpa ) középszerű . . 5 r 70
) legalábbvaló . • • — » —

) i* . . . . . . 6 .  80
Zab ) középszerű 5 „  80

) legalábbvaló . • • — s —

) jó  . . . . . . 6 „ 20
Kukoricza ) középseri* . . 5 „ 80

) legalábbvaló • • — » —

Széna . . 3 __

Szalma ) i  . . . . 1 „  50

IbT 37- I l t - t ó r _ * )

Salvator
elsőrangú vasmentes savanyúviz,

lithium és boruátriumban gazdag for
rás, orvosi tekintélyek által a légző és 
emésztési szervek hurutos bántalmainál ren 
delve ; — kiváló szer a köszvény, hólyag 
és vese bajoknál. Borral használva igen 
kellemes üditö-ital. 129. (20— 12) 

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

S a lu to r - fo r rá s  igazga tóság  Eperjesen.
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L urnái

*) Ezen rovat alat* megjelentekért nem vállal 
felelősséget a s z e i k . ____________________________

ÍT -A .O -T T  F E B E 1 T C Z
laptulajdonos.

Xialcscla. E m il, EZls József
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:

' AraDjiniím üzleti ajánlat Pécsett.
Egy 35 év óta fentálló, jóhirü 

és jó l berendezett

i  11 .......... ’
j  árukkal vagy azok nélkül, betegség 
V miatt, szabad kézből elárusittatik : 
■  ugyan azzal egy hármas W ertheim- 
4  féle pénzszekrény is eladatik.
^  Bővebb tudósítást

Í Kaufmann József
214.(2— 1) aranyművesnél, kis-téren.

p ’ Malom eladó. ^

•o Malom eladó.
■o Magyar - ürögbi határban
Cd lévő, újonnan felszerelt

a> 1 k e r e k ű  P o p - fé le
E
o v i z i m a l o m
ed azonnal szabad kézből eladó.

r
Bővebb tudósítást az ott 

lakó tulajdonosnál.
215. (1 - 1 )

K. Malom eladó. ^

Házeladás.
P é c s e t t , s i k ló s i  - u tc z a  2 0  i k  

s z á m ú  h á z , közel a vasúti műhelyek
hez, mely

korcsma és boltnak
igen alkalmas, szabad kézből eladó. 
Bővebbet a tulajdonos

Turbéki Istvánnál,
210 (2__1) Szigeti külv. Makár-utcza 3. sz.

Polgári sörfőzde, Piisen.
Védjegy. 2eo. <o-2)

/  P Í L S N E R  \  
B I E R .

Raktár: Littke Jánosnál
Pécsett, F  e r  e n c z i e k-u t c z  a II sz.

M ária-celli 
g y o m o r - c s e p p e k

jeleshatásu gyógyHz<?r a gyomor min
den hántalmai ellen,

és fólüluiulbatatlau az ét- 
vágy-biány, gyomor- 
gyengeség  rossza in  
lehelet, szelek, sava
nyú telbüfögés, ku
liba, gyomorhurut, 
gyomorégés, bugykö- 
kepzödés, túlságos 
uyáikaképzödés *ár- 
gaság. undor és há
nyás, töfájiiN (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgöres, székftzoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel és ital 
által, giliszta lép és 
májhetegKég, arany
éi es báiitalmak ellen. 

iJQF E g y  i iv e g c w ©  á r a l i a s z t t á -  
l at l  u ta ts itá s s í i l  o a sy ü tt  3 5  k r .  
Kapható: Pécsett Balás Ödön, Kovács M i
hály és Sipöcz István gyógyszerész űraknái. 
Valamint az osztrák-magyar biiodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

Központi szétküldést raktár nagyban és 
kicsinyben.

B H A D 1  K Á l i O L Y .
•/. „ ő r a n g y a l h o z 14 cziuzett gyógyszertárában 

kreuizierbeii, Morvaországban
184. ( 0 - 3 ; ____________________________________

Hirdetés,
A dárdai uradalmi nagy kőbánya, 

mellette lévő négy kemenczéből álló 
mészégetéssel, úgy két. összesen 4 lak
ból álló m unkás házakkal a Beremendi 
begyben 1884. évi j a n u á r  hó 1 t ö l  
számítva G egymást követő évek ta r
tam ára bérbe adandó; melyre bérbe 
venni szándékozók Írásbeli ajánlata
ikat 10% bánatpénzzel ellátva, a d á r 
dai u r a d a lo m  igazgatóságához  t .  é. 
szep tem ber hó 1-ig beküldeni kéret
nek, —  a hol is a közelebbi feltételek 
beláthatók. 194. (s—2)

Dárda, 1883. julius 6-án.

Schaumburgi herczeg Lippe 
dárdai uradalmának igazgatósága.

Birtok-bérbeadás.
B a r a n y a m e g y e  K é m e s  kö zsé 

g é b e n , —  hol is  rendes k ö v e z e tt ut, 
pósta-állomás, folyóvíz van, e g y  jr t l  
r e n d e z e t t ,  nagyobb tagokban levő jé 
búzaterm ő, dús kaszálók. hatalmas 
legelő, hozzácsatolt szőliő — 60  h o ld 
b ó l  á l l ó  b i r t o k .  Cserepes lakház, 16 
öl gazdasági ép ü le tek . gyümölcsös 
kertet 6  e g y m á s t  k ö v e tő  é v re  szer
ződésileg b é rb e  k i a d o m ; mint szinte 
e gazdasághoz gazdasági eszközök, 
marhák, sertvések, különböző takar
mány, gabona neművel is adhatók 
készpénz-, vagy biztosítással ellátott 
adóslevélre; értekezhetni Siklóson 
bérmentes levél által alolirt tulajdo
nossal.

Szabd Károly
207. (3— 1) siklósi ügyvéd.

A Z a c h e r  ( p o r r ó l .
A zaherlpor elnevezés egyrészt az által, hogy ezeu por az elaő volt a keresk-delemben, 

másrészt az által, hogy rendkívüli hatása által a közönségnek minden körében elismerést és nép-' 
szerűséget szerzett, ugyszólváu közfogalommá lett mindeu férget pusztító szerekesk, v i. a nagy 
közönség hozzászokott, a zacherlpor elnevezést használni, ez által általában jelezve miudeu jó  tulaj- 
douát valamely féregpomak úgy, hogy végre a szó zacherlpor az általános fogalommal téregpor 
ugyanazzá vált. Ez áital némely helyen azon kellemetlenség keletkezett, hogy azon jó hiszemben, 
Zacherlport venni, csak közönséges féregpor szolgáltatott ki, igen gyakrau, surrogát vagy éppen 
hatásuélküli készítmények, mik sajnos az olcsóság végett jönnek elő és a könnyebb elárusíthatta 
végett mint zacherlpor adatnak el. Ezek után csaknem szükséges volna Zarherl-féle zacherlport 
kérni, annak biztosítása czéljából, hogy „valódi*4 zacherlport nyerhessen. Hogy eieje vetetne* min
den efféle félreértéseknek, szükségesnek látszik aunak magyarázata, hogy mi a zacherlpor és hogy 
mily csomagolásban lehet azt felismerni. A valódi zacherlpor a több mint negyven éves tapasztalás 
alapján a legválogatottabb keleti Pyrethrum növényekből tulajdon malmomban készült produktum 
Az ezerféle elismervények és egyedüli kittiutetések által elismert meglepő hatását, mely álul a 
zacherlpor minden féregmeunyiséget a legvégső nyomig elpusztít, nemcsak a leggondosabb készítés- 
módnak köszöni ezen szer, hanem különösen azon növények tökéletes ismeretének, melyek a férgeket 
ölő tulajdonokkal a legnagyobb mértékben bírnak, behozatali forrásainak, mert a féregport illetőleg 
annál a növények körülbelül azon szerepet játszák, mint a bornál a szöllő. Ezen alkalommal egy 
csoport féregpusztitó szerekről említést kell tenni, melyek: trausatlant-féle, tengerentúli vág)- rapid- 
féregpor stb. stb. név alatt mint úgynevezett uj találmány vagy javított szer hozatnak a kereske
delembe. Azon állítás, úgymint, hogy volna egy olyan uj találmány, mely az emberekre és állatokra 
nézve ártalmatlan szer, a férgekre nézve azonban jobb vagy csak épen oly hatással bir, mint a 
Pirethrum-por, nem való, mert nem létezik sem ásvány, sem pedig olyan növényi anyag, melyet, a 
nélkül) hogy mérges volna csak megközelitőleg is mint féregpusztitó szert a Pirethrum növény vei 
összehasonlítani lehetne. Az elnevezés „ujouail feltalált,“ vagy „tengerentúli.u vagy „transatlant< 
fé le - stb. csak félrevezetése a közönségnek és tudományos vizsgálati eredménynél fogva, azok a 
szerek semmi egyebek, mint a már 30 év óta ismeretes közönséges féregporok. A zacherípords a 
nagyobb tartósság végett csak eredeti csomagolásban és nem szabad állapotban árusittatnak ; a 
ki tehát biztosan valódi zacherlport vennni és e tekintetben minden félreértést ki akar kerülni kér
jen zacherlport nem egyszerű papírban, hanem bepecsóteltet, a (Tserkesz) védjegygyei ellátottat 
eredeti dotail csomagolásban, vizsgálja meg azonban tüzetesen, minthogy már gyakrau előfordult 
hogy a csomagolás és védjegy hamisítva lett, valaraiut az is, hogy a már használt csomagolások 
ismét hatásnélküli porokkal megtöltettek és mint zacherlpor árultattak. Raktár : Pécsett: Balás Ödöu 
gyógysz., Reeh Vilmos, Eizer János, Frankfurter Albert, Zách Károly, Blauhorn A. és Obetko K 
kereskedésében.

213. (0- 1) Z A C H E R L  J., Bécs, I. GoldschmiedgAsse 2.

Szénsavdús, természe
tes égv. asztali viz; hat
hatósnak bizonyult a 

légzési szervek és gyo
mor bántalmainál.

Kútvállalat

Kahl és társa
Krondorfban
Carlsbad mellett. 

Főraktár P écse tt: 

Frankfurter Albert m ái.
143. (15— 9)

P é c se tt, 1883. n y o m a to t t  i f j .  Madaráéi E.


