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Kiadó hivatal :

Böhm C. F. Ügynöki irodájában.
Ferencziek templomának átellenáben.

A mérges seb.
„Minden országnak támasza, talpköre
A  tiszta erkölcs."

Hazánk élete irányának meghatá
rozásában nagy befolyású tényezők 
mély erkölcsi sülyedését tárja  fel előt
tünk ama világhirii törvényszéki tá r
gyalás, mely m ár egy havi időnél 
többet vett igénybe s ma még befe
jezve nincsen, hasztalan takargatja a 
szemtelenségében minden eddigi ta 
pasztalást nagyban meghaladó hypok- 
ritaság, mai nap az egész világ átlát 
ezen rongy takarón. Nem úgy van 
most, mint régen, midőn csak nehány 
az érdekbe vont és ezzel szorosan 
összefűzött, a m agasabb értelmiségből 
való férfiú szeme hatolhatott be a tá r
sadalom és kormányzat irányzatát 
megadó szövevénybe 8 csak igen rit
kán történt az, hogy a szövevénynyel 
elégületlen jobbak összeesküdtek el
lene s végre kedvező alkalommal an
nak egy részét feltárták a nép előtt, 
mely őket alig tudta megérteni.

Guttenberg felfedezése kapcsában 
és segélyével most már nem kevesek 
által monopolizált és többnyire a nép 
elnyomására felhasznált áru a tudo
mány, a római és középkori augurok 
és népbolonditók aranykora hanyat
lóban, veszendőben van, van m ár erős, 
öntudatos közvélemény, habár még 
nincsen is elég bátorsága nyiltan 
szembeszállani a gazsággal, de itt-ott 
különösen a népbiróság — az esküdt
székek kijelentéseiben elég érthetően 
és félremagyarázhatlanul nyilatkozik, 
a nyíregyházai per pedig széles kör
ben leplezetlenül feltárja azon legmér
gesebb rákfenét, mely Magyarország 
testén régóta rágódik.

Senki sem akarta  kitárni e sebet, 
habár jól ismerte is, csak takargatni 
volt a jelszó, orvoslására alig gondolt 
valaki. Eötvös József b. „Falu  jegyző '1- 
jében nagy kímélettel megkisérlette 
a seb egy részecskéjének k itárását s 
azonnal maga ellen zúdította az egész 
önérdeklesö intelligeucziát, nem volt 
elég erélye és kitartása, hogy annak 
haragmoraja daczára folytassa lelep
lezéseit, mi több, hazánk akkori kori

feusai, kikhez képest a mai szereplők 
csak nyomom törpék, is azon véle
ményben voltak, hogy nem szabad a 
sebet, —  melyet azonban ők egész 
mérgességében nem is ismertek —  fel
tárni, félvén annak következményei
től, a seb tehát a takaró alatt terjedett, 
—  terjedett annyira, hogy messze ki
bújt a takaró alól, ismeri most már 
ország-világ, de látja azt is, hogy 
veszedelmes vérző m űtét nélkül nem 
lesz eltávolítható.

Görcsösen kapaszkodik a bűn és 
gazság a hatalom oltalmába, tolvajok
nak, gyilkosoknak kiáltja ki azokat, 
kik az erény uralm át kívánják ér
vényre emelni, felhasználja a legel
vetemültebb eszközöket is, hogy leg
alább a még értelmiségre el nem 
ju thato tt tömeg előtt fentartsa valaho
gyan a tekintély kiilmázát, elnyomja, 
m ártírokká teszi az erény uralm a mel
lett küzdő harczosokat, de mind hiába, 
a gazság órái megszámlálvák, az igaz
ságnak győzedelmeskedni kell, mert a 
seb ki van tárva, ismerve van s csak 
így gyógyítható.

Eszter ártatlan vérének ontása 
sokat járu lt hozzá, hogy az erény 
diadala siettetve legyen, nincsen még 
első fokon sem eldöntve a nyíregy
házai per, nem tudjuk, hogyan fog 
szólni az Ítélet, lesz-e alkalmuk a felső
bíróságoknak is hozzá szólni, annyi 
azonban tisztán áll e lő ttünk , hogy 
éppen felmentés esetében tudni fogja 
a közvélemény, és határozottan fogja 
megállapítani saját Ítéletét e perben 
befolyt összes tényezők felett, ez pedig 
m ihamarább fogja megérlelni elhatá
rozását azon eszközökre nézve, mik 
alkalmasak Ítéletének érvényt szerezni.

Egy év m úlva bekövetkeznek az 
általános képviselői választások, akkor 
alkalma lesz a közvéleménynek nyilat
kozni s úgy ̂ hisszük, hogy a gonosz
ság, a hatalom és tekintély minden 
ármánykodása, rágalma, üldözése, zak
latása, hamisítása, ijesztése és meg
vesztegetései daczára is úgy fog nyi
latkozni, hogy az erény diadalának 
ú tját megnyitja.

H a a közvélemény m ár most 
nyerne elégtételt, ha a leggyalázato-

tok összpontosítása Tonking határán a 
„fekete zászlósak" esetleges viszaveráse 
czéljából történik.

A tengerészeti minisztériumba a kö
vetkező távirat érkezett: Badens ezredes 
július 19-én 500 emberrel kirohanást in- 
tézett Ha-Noiból s az ellenségtől hét ágyút 
foglalt el. Az ellenség vesztesége 1000 
ember, a francziák 11 halottat vesztettek.

A  „St. Peterburgskaja Wjedomosti" 
értesülése szerint Finnországban számtalan 
orosz tisztet és katonai mérnököt szállí
tottak a haditörvényszék börtönébe nihi
lista összeesküvésben való részvétel miatt. 
Az elfogotíak közt van Bemard, a svea- 
borgi erősségre felügyelő mérnökiönök, 
Kiszlakov Wyborg az erőd mérnökkari 
ionoké, Kaspirev és Halier ezredesek, 
Seimann és Kissel századosok stb.

A  hadügyminiszter a szerb honvéd
ség mindhárom osztályát szeptember 7-ére 
hivta össze, hogy az uj szervezés alapján 
beszolgáltassák íegyvereiket. E  rendelet 
nagy visszatetszést kelt s összekötetésbe 
hozzák a szeptember 7-iki választással.

Csetevájo zulu királyt főbb híveivel 
és asszonyaival együtt meggyilkolták a 
felkelők, kik véletlenül megtámadták. Ezzel 
az angol gyarmati politika ott nagy vesz
teséget szenvedett, mert Csetevájo által 
akarták a zulukat és kaífereket békében 
tartani.

Egyiptomban a kolera egyre szedi 
áldozatát s most már Alexandriában is 
több kolera haláleset merült fel, az angol 
katonaságból is már százak estek belé.

A  nápolyi öbölben fekvő gyönyörű 
Ischia szigetet jul. 28-án estve 3/410 óra
kor nagy földrengés tönkre tette, Casa- 
miciola, Jb'orio, Laecó és Amenó városkák 
romba dőltek 15 másodpercz alatt, a több
nyire mar ágyban lévő lakósság a romok 
által eltemetve lett. —  A  talált halottak 
száma már az 5 ezeret meghaladja, sok 
még a romok alatt van. — A  sebesüllek 
Bzáma roppant, Nápolyban minden kórház 
tömve, seutében 60 barak-kórházat állí
tanak. — Mivel Cosamiciola látogatott 
türilöhely, ott az egesz olasz magasabb 
társadalom képviselve volt s számos hol
tat és sebesültet számit. A Vezúv a föld
rengés, vagy mint a tudósok állítják talaj- 
sülyedős, után kétszeres erővel tört ki ós 
önti a tüzes lávát.

F  ertőzteleuitések.
A kolera terjed Egyiptomban, a tíz 

ezret már meghaladja az ott feljegyzett 
kolera halálesetek, talán ezek számát meg
haladja a számba nem vétettek, pár napja 
délkeleti meleg légáramlat járt felénk, 
hátha ez a balkán félszigeten át hozzánk 
is elhozza a járvány tinóm csiráit, akkor 
bizony minden koierarcndeletek daczára 
is jó talajra fog itt találni.

Nem akarok fólreértetni, nem a ren
deleteket akarom ócsárlani, de igen azok 
végrehajtását, illetőleg végre nem hajtását.

Kétségbe kell esni minden józan fő
nek, ha látja, miként végzi a nagyságos 
utczaseprö testület naponta feladatát és 
minő gyarló eszközökkel, minden oktatás, 
utasítás és fel vigyázat nélkül.

A  rengeteg pénzt kifizetik a városi 
pénztárból, a háztulajdonos első-, a bérlő 
másodsorban fizeti busásan a tisztogatási 
adót, de azért a város szemetes és a víz
folyások mélyedéseiben álló viz rothad és 
fertözteti a levegőt, ez pedig egyszerűen 
onnan van, hogy az utczai szemét és por
nak tisztán összesepretése és azonnal el- 
hordása helyett beseprik azt a vízfolyá
sokba, ekkép hig, folyó sarat gyártva, azt 
ismét elteregetik a kövezetre, a honnan 
tisztán fel nem meríthetvén újra porrá 
válik, hogy más napon újra ezen művelet 
alá essék.

Ezen por telve van rothadt, büzhödt, 
feloszlásnak indult szerves testek részecs
kéivel a mik a betegségek egész seregét 
viszik belehelés által a tüdőbe.

Talán szabad feltételeznem a városi 
hatóság közegeitől annyi belátást, hogy 
még is jobb volna jobb seprűkkel tisz
tábban sepertetni és nem vízzel keverni, 
hanem szárazon elvitetni, a vízfolyásokat 
pedig külön, az utczai portól mentesen 
tisztitatni ámde ki törődik az ily aprósá
gokkal ? Kár volna miatta a régi módit 
megmásítani!

A fertöztelenitési rendeletek ama ré
szét illetve, mely a háztulajdonosokat illeti, 
annak végrehajtására senki sem ügyel, 
nem hiszem, hogy egy-kót vendéglőn kívül 
egy magáuházat is betekintett volna a 
rendőrség, mert magam is elég büzhödt 
udvart találtam, hol a szemét-kihordási 
parancsra rá sem hederitenek.

De ne szóljak a házak belsejéről,
■ csak nem érthetem t. szerkesztő urnák 
hallgatását ama állapotokhoz amik szigeti 
külvárosi Makár-utczának az iskolaépület
től kezdve a Xavér kápolnáig terjedő ré
szén évek óta divatoznak s mikről mert 
többször arra jár, tudomásának kell lennie.

| Úgy látszik, ezeket az ottani lakósság már 
megszokta, de nem a szőlőkbe járó és 
hazatérő közönség. —  Lehet, hogy a szom
szédság nem akar gyűlölködni, de annyi 

! bizonyos, hogy azon borzasztó, fojtó bűz, 
| ami ottan két hentes-üzlet telkéből az 
1 utczára kieresztett és ott fennakadva rot
hadó rondaság, mely a leolt állatok véré- 

j bői éa egyéb hulladékaiból ered, szégye
nére válik Pécs városának és rendőrségének 
s ezért kérem az utóbbinak helyettes fö- 

| nőkét, hogy pár esötlen meleg nap után 
kora reggel, vagy estve járjon egy keve- 

, set azon tájon s bizonyosan orvosi szak- 
j  értői vélemény nélkül is tudni lógja, mi 
j  a teendő, de egyúttal azt is fogja tapasz-

T  Á  S  _0 Z  A .
Csengr b őiig  a vén  torony harangja...

Cseng-bong a vén torony harangja,
Kezemre némán lehajtom fejem ;
Egy rég i. . . régi fájdalomtól 
Úgy elszorul, úgy reszket kebelem !
Kicsiny halmocska, melyre dőltem,
Ezer fűszállal hintve gazdagon ;
Mig elmerengve sorra nézem,
Te jutsz eszembe, drága angyalom.

Nem törődve e lét bajával 
Büszke lakodban vigadozva jársz;
Bármerre űzzön lelki vágyad,
Boldogságot, szelíd gyönyört találsz.
Nyitva a nagy világ előtted,
Utad színes virággal rakva még ;
S nem sejti lelked, hogy idővel 
Boldogságod vihar dúlhatja szét.

Az egykor derült ifjú pedig
Jólét s kedélyben most olyan szegény ;
Mint délibáb a puszta rónát,
Aként hagyta el őt ír a remény. 
Gondsulytotta nyomokkal halad 
Rögös élet-pályáján czóltalan ;
S az ut színes virág helyett, haj,
Szúró tövissel dúsan rakva van.

Mily nagy a különbség közöttünk !
Téged fényes társaság vesz körül ;
Bohó, de mézédes szavakon 
Ifjú lelked oly jó l mulat, örül.
Én meg, feledve búsan, némán,
Gyakran még egy pillantást sem kapok... 
óh én elveszett beldogságom.
Úgy fáj lelkem, ha reád gondolok 1

Ha majd a hervadó virággal 
A  te vidámságod is porba hull.

S felébredve régi álmodból 
Sötét szemedre olykor köny borai;
Ha a fényes . . .  íideg teremben 
Szived a bíbor alatt íelzokog:
Mit nyelv nem képes elbeszélni,
Szenvedni mit tesz — akkor megtudod.

Örülj tehát, mig a bubánat 
Sebet nem ütött szűzi kebleden ;
E szép . .  . gonosz világ te néked 
Még sok ezer virágot megterem.
Én még tovább . . . tovább bolyongok,
S vigasztalást fog adni e tudat:
Hogy annyi tövissel behintett 
Pályámnak útja végre megszakad.

Majd akkor is cseng-bong a harang,
Mély álomra lesz lehajtva fejem ;
A  rég i.. . régi fájdalomtól
Nem szorul el, nem reszket kebelem.
A  koporsó, melyben pihenek,
Tört reményuyel lesz hintve gazdagon ;
S az, ami most úgy fáj szivemnek,
Nem fog kínozni többé . . . angyalom l

Paal Gyula.

A  két testvér.
(Románcz.)

Kis Lajoska szebb hazába költözött,
Ott pihen már a virág és hant között;
Kis Piroska szempilláin könny rezeg . . . .  
Testvérével játszadozni nem szabad már, s nem

lehet.

„Édes-anyám, hol van az én Lajoskám ?
Együtt vele oly örömmel játszanám,
Ha ő nem jő, vezess oda engemet;
Oh ne mondjad kedves anyám, hogy őt látnom nem

lehet t

Kis Piroskám, Lajoska már messze ment, 
Angyalokkal játszadozni oda fen

sabb bűn felismertetvén elkovetettnek, 
már most érdemelt büntetéssel sujtat- 
nék, megnyugodnék egy időre, mig 
újra felzaklattatuék uj gonoszság által, 
de ha most a bizonyítékokhoz kötött 
bíróság azt még nem ismerné fel el- 
követettuek és a közvélemény most 
elégtételt nem nyer, akkor ébren fog 
maradni s nem fog nyugodni addig, 
mig a bűn és bűnpártolás rendszere 
gyökeresen kiirtva lesz.

K ü lfö ld i szemle.
Az angol minisztérium a szuez-csa- 

tornára vonatkozó egyezség visszavonásá 
val egy félévre megmenté életét, azonban 
a kérdés megoldatlan maradt. — Lesseps 
angol pénz nélkül is megkezdi addig a 
második csatorna építését, mit az angolok 
a szerzett jog  ellenében csak brutális erő
szakkal akadályozhatnának meg, ettől pe
dig a Gladstone - kormány mégis visz- 
szatartja magát kijelentvén, hogy az 
Egyiptombani mostani kivételés helyzetét 
nem fogja felhasználni arra, ámbár éppen 
erre ösztönzi a kormányt a kereskedő 
világ kapzsisága.

A  Iranczia kamarában viharos ülések 
voltak, Laisant képviselő egy czikkben 
megtámadta a képviselöházat, hogy meg
vesztegetve van a vasúti igazgatóságokkal 
kötött egyezmény ügyében. Laisant felszó
lítva lett megnevezni a megvesztegetett 
képviselőket, erre azonban képes nem volt. 
A kamara 415 szóval 46 ellen elhatá
rozta, hogy vasúti igazgatótanácsos kép
viselői mandátumát letenni köteles. —  A 
szenátus eltagadta azon tjavaslatot, mely
nél fogva a kormány felhatalmaztatik a 
bíróságok személyzetének leszállítására, a 
mi jó eszköz lesz arra, hogy azokból a 
megvesztegethető bonapartista császári ele
met ki tisztogassa.

A  madagaskári ügy közeli megoldás 
előtt áll, minthogy a madagaskári királynő 
kormánya és Éterre tengernagy között 
tárgyalások kezdettek. Remélhető, hogy a 
madagaskári kormány eltagadja az 1868-iki 
egyezség azon pontját, mely megengedi a 
külföldieknek,,hogy a szigeten földbirtokot 
vehessenek. Éppen e pont volt az, melybe 
a királynő sehogyse akart beleegyezni. —  
A  legutóbbi hitek Tamataveböl jelentik, 
hogy a viszony Pierre tengernagy es John- 
stono angol parancsnok között elleuséges. 
—  Ez utóbbi tiltakozott Tamateve ostrom- 
állapotban tartása ellen.

A  berlini khinai katonai attaché Pá- 
rison átutazván, Chalemuiel-Lacour kül
ügyminiszter által fogadtatott. Az attuché 
a legbékésebb nyilatkozatokat tette s ne
vezetesen kijeleuté, hogy a khinai csapa-

Nemsokára őtet újra meglátod,
Vele lehetsz ; ő lesz ismét a te játszó kis párod !

„Édes anyám: küld őt hozzám, kértelek,
Te azt mondtad: ő még alszik, s szendereg; 
Pedig láttam, koporsóba szegezték,
Temetőbe, egy gödörbe hantok alá temették.

Ha már többé ő el nem jő, én megyek,
Édes anyám el kell hagynom tégedet,
Elmegyek én kis Lajoskám honába,
Csókot hintek, édes csókot rózsa-piros arczára!“

Szegény anya, majd a szive megreped,
Bús szeméből a könny-zápor megered,
Vigasztalja s édesgeti gyermekét,
Mind hiába, nem felejti az Lajoska testvérét.

Kérdi tőle: „Hol voltál szép gyermekem, 
Játszadozni merre jártál édesem ?“
„Kint voltam a temetőben jó anyám,
Felkerestem s feltaláltam az én kedves Lajoskám.

Játszadoztunk . . . .  hívogattam őt velem,
Jój Lajoskám jó  anyánkhoz édesein,
O nem jött el, s hívogatott engemet,
Mentem volna, de ezt mondá : Piroskám még nem

lehet."

Hallja anyja gyermekének szavait, 
óh ? ki tuduá kimondani kínjait;
Csókolgatja s ölelgeti gyermekét,
A nagy bútól fájó szive oly komor lett, oly setét!

Husvét napján temetésre szól a falu harangja; 
Zúg a szélvész, alig-alig hallatszik ki a hangja; 
A bús anya Piroskának koporsóján könnyezik, 
Hisz egyetlen kis gyermekét temetőbe most viszik

Ifj Sárközi Sándor.

E g y  rejtélyes gyilkosság.
Irta: Balázs Sándor.

(Folytatás és vége.)

Valahol az oczeánon Délainerika felé. 
Tegnap érkezett utósó levele a palota gond
viselőjéhez Marseilleböl, melyben tudatja, 
hogy másnap száll hajóra Brazilliában, 
hogy onnan később Rio Janeiróba utazzék. 
Azt írja, hogy fájdalma ós kétségbeesése 
ellen egyedüli mód távol ismeretlen vidé
keken bolyongani.

Hm! Minő raffiniment! A herczegnö 
nem utazott el Európából, ezen álhir ter
jesztésének nincs egyéb czélja, mint min
den eshetőségre biztositnia magát a zak
latás és üldözés ellen. A gonosztevők 
mindig rettegnek, és többnyire túlságos 
óvintézkedéseikkel árulják el magukat. 
Nagy összegbe mernék fogadni, hogy a 
herczegnö most álnév alatt Párisban vagy 
Romában mulat kedvesével Rabutin úrral, 
a herczeg volt titkárával.

Ön iszonyú dolgokat tesz föl elnök ur!
Legyen meggyőződve herczeg ur, hogy 

csak az igazságot beszélem. Oh nekem 
gazdag tapasztalatom van a bűnügyek 
terén. Lelki szemeimmel magam előtt lá
tom az egész dolog lefolyását és biztosí
tom Önt, hogy a herczegnöt, mihelyest 
kezeim közt leend, nem nagy fáradsággal 
rábirandom az önvallomásra, mely beisme
rés önnek 500.000 rubel évi jövedelmet 
fog visszaadni.

De hol fogja Ön öt megtalálni az 
oczeánon vagy Dél-Amerika rengetegeiben?

Mondom önnek uram, hogy a herczeg
nö Európában van és hogy ügynökeim 
által legföllebb egy félév alatt ki fogom 
fürkészhetni tartózkodási helyét, ha . . . 

Ha?
Ha módom lesz elegendő pénz felett

rendelkezni, mert az ilynemű kutatások 
roppant összegeket emésztenek fel. Ily  
ügyben fukarkodni, vagy csak takarékos
kodni is nem szabad.

Nevezze meg Ön az összeget uram.
Egyelőre azt hiszem elég lesz 100,000 

rubel. Négy biztos ügynököt kell külde- 
nem Európába a szélrózsa minden irá
nyában.

íme egy utalvány bankáromhoz 200.000 
rubelre. Nekem holnapután vissza kell 
utaznom ezredemhez, nem szeretném, ha 
e rettentő bűntény kiderítését pénzhiány 
akadályozná. Ha többre leend szükség, 
kérem elnök urat, kegyeskedjék tudósítani, 
mert akarom, hogy az alávaló bűnösök 
elnyerjék büntetésüket.

Legyen nyugodt uram, oly ügynökö
ket fogok kiküldeni, kik a herczegnöt és 
a titkárt jól ismerik, s jót állok róla, hogy 
nehány hó alatt mindkettő hatalmunkban 
leend.

Köszönöm, isten önnel elnök ur!
A moszkaui lapok közleménye azon 

napig, melyen e kis beszélyke tulajdon
képen kezdetét veszi, eddig terjedt.

Képzelhetni, hogy ez a rettentő bűn
tény mennyire érdekelt ós felizgatott ben
nünket is. Az emberek a rejtélyes és 
borzadályos dolgokat mindig nagy kíván
csisággal és kedvteléssel olvassák.

E kíváncsiságunk kielégítésére azon
ban jó sok ideig kelle várakoznunk, mert 
részint a roppant hófuvatagok részint a 
hadi események miatt az oroszországi pósta 
minduntalan kimaradt s utoljára is csak 
annyit tudtunk meg, hogy ügynökök már 
hónapokkal ezelőtt kiküldettek, de sem a 
herczegnöt, sem valószínű kedvesét mind- 
ezideig nem találták meg.

Grefenbergben pedig folytak a napok



talni, hogy azon városrészre felügyelő kö
zegei, kik az ily botrányt — még hozzá 
az ily kolerás, veszedelmes időben, ily 
szigorúan — a papiron —  kiadott rende
letek mellett sem tesznek jelentést, valóban 
megérdemelnék az egyszerű élcsapatáét.

Valaki.

„E gészségügy és a tanitó.“
Ezen czira alatt a „Pécsi Figyelő" 

1883. évi 28-ik számában, Váczi János 
tanítótól, az okszerű házi orvoslásnak a 
falusi népekre leendő kiterjesztéséről, s a 
kuruzsolásnak, mint a babona és téves 
néphitnek kiirtásával előadott közleménye 
oly üdvös és hasznos eBzinét karol fel, 
hogy méltán megérdemli, mikép azzal az 
intéző körök és hatóságok is behatóan 
foglalkozzanak.

Hogy mennyire hasznos és üdvös do 
lóg lenne, ha a középtanodákban, tanitó- 
képezdékben, gazdasági akadémiákban és 
egyéb tudományos intézetekben, s végül 
a népiskolákban, az egészségtan és azzal 
kapcsolatban a gyakorlati orvostan egy
szerű és könnyen megérthető szavakban 
elöadatnék és taníttatnék, azt bővebben 
fejtegetni felesleges.

Mert hiszen, ha már tanítják a ter
mészettant, vegytant, füvészetet, ásványtant 
sat. melyek mindmegannyi szellemi és 
anyagi részét képezik a gyakorlati orvos
tannak : bizony megérdemelné az ügy 
szentsége, hogy ezen anyagoknak hasznos 
voltát, azoknak a közegészségre irányuló 
gyakorlati útmutatását, egy kis elméleti 
és gyakorlati előadásban is megmagyaráz
nák szóval az egészségtan és gyógytan 
hasznos ismereteinek tárházába a tanuló 
ifjúságot bevezetnék, hol nem csak a ne
mesebb értelemben vett emberiségnek, de 
a nemzetgazdaság egyik kimagasló ágának 
a házi állatok millióinak egészségügyét is 
felkarolhatnák, úgy annyira, hogy pár 
évtized múlva az egyszerű szántóvetö is 
teljes ismeretével bírna ezen kellékeknek, 
melyek által a kóros állapotokat saját 
észjárásával előzetesen megfigyelhetné és 
azokat gyakorlati házi gyógyítás módjával 
eltávolithatná és számtalan gyógyithatlanná 
vált betegségek elterjedésének elejét ve
hetné.

Jól tudjuk, hogy hajdan a spártaiak 
mily nagy súlyt fektettek az állam polgá 
rainak egészséges nevelésére és testi fej
lődésére. —  Tudjuk azt is, hogy ezen 
czélt a tornászat és szakadatlan fegyver
gyakorlatok által vélték elérni. — De ko
runkban ez már egymaga nem elégséges 
az egészség és testi épség fenntartására; 
mert ma már szükséges volna tudni azt 
is, hogy miféle életmód és előrelátó in
tézkedéssel lehetne elejét venni a kelet
kező betegségek számtalan nemének, s ha 
már megvannak és rohamosan keletkeznek, 
miképen lehetne azokat, orvos közbejötté 
nélkül is sikeresen meggyógyítani, vagy a 
szakértő orvos megérkeztéig annak további 
terjedését meggátolni.

Ily hasznos ismeretek terjesztésére és 
gyakorlati Útmutatására pedig legalkalma
sabb tényezők a községi néptanítók kik 
ha e nemben kellő kiképeztetésben része
sülhetnének, azok ez ismereteket növen
dékeik leikébe már zsenge korában át
plántálnák s minden okozatnak az okát 
értelmesen megmagyaráznák, szóval a be
tegség keletkezését eredeti kutforrására 
visszavezetnék, a gyermekekkel a beteg
ség okát és annak gyakorlati gyógyítási 
módját megértetnék és a babonás tév- 
hiedeimeknek és különféle kuruzslásoknak 
és népbolonditásoknak elejét vehetnék.

egymás után unalomban és minden vál
tozatosság nélkül.

Egy napon azonban mégis történt 
valami, mi egykedvűségünkből kissé fel
rázott s kíváncsiságunkat és érdeklődé
sünket kissé felébresztette.

Uj vendégek érkeztek.
Uj vendégek a legridegebb télen, a 

legborzasztóbb hózivatarok közt.
Egy franczia marquis, ki magát az 

idegenek névsorába Delacroix néven je 
gyezte be, nejével egy gyönyörű szép 
fiatal növel, ki csakhamar központja és 
királynője lett kis társaságunknak.

Mintegy 22 — 23 éves lehetett, gyö
nyörű, sugár termettel, finom átlátszó arcz- 
börrel és oly könnyed előkelő modorral, 
mi a franczia s különösen párizsi nőket 
oly ellenállhatatlanokká teszi.

Csakhamar meg is hódította egész 
kis társaságunkat, felkorbácsolta lusta vé
rünket s valóságos forradalmat idézett elő 
nemcsak a férfiak, hanem még inkább a 
nők között is, kiket, mint a nap a csilla 
gokat, akként homályositott mindenütt a 
hol csak megjelent.

Férje a marquis egy rőt hajú é% 
visszataszító arczu férfiú volt, kit még 
ellenszenvesebbé tett egy fekete kötelék, 
melyet balszemén viselt. Féltékenynek 
azonban nem viselte magát, cseppet sem 
látszott akadályozni nejét kedvteléseiben, 
bár ö maga nem mindig vett részt sze
szélyes mulatságaiban.

A marquisné pedig ugyancsak szere
tett mulatni, nevetni, tánczolni s lelemé
nyessége kifogyhatatlan volt uj meg uj 
mulatságok kitalálásában.

Majd kirándulást rendezett, majd ál- 
arczos estélyt, majd pedig hangversenyeket, 
melyekben maga is mindig yészt vett. 
ügy énekelt mint a pacsirta. Énekét min
dig férje kisérte, a ki kitünően zongorá
zott s olykor önállólag is közreműködött.

Hogy ezen üdvös intézkedés azon
ban üdvös eredményt szülhessen, a kez
deményezés fonalát, az államhatalomnak, 
az államkormányának keltenék kezébe 
összpontosítani, s az országos közegész- 
ségügyi tanácsot [olykép szervezni, hogy 
egy országos közegészségügyi heti köz
löny, mint közegészségügyi szemlélő és 
figyelő, észlelő föorganum felállításával, 
Összeköttetésbe hozná magát közvetlenül 
a hazai tanitók és ügybarátok ezreivel, 
az időszaki közegészségügyi észleleteket, 
előrelátó intézkedéseket, s a már kelet
kezett, vagy keletkezhető betegségek, jár
ványok természetét, kutforrását, keletke
zésének indító okát megmagyarázni, azokat, 
valamint azok terjeszkedésének meg- 
gátlási és gyógyítási módját röviden, 
egyszerűen és érthetően tárgyalná, a taní
tóknak, lelkészeknek, községi jegyzőknek, 
bíráknak és gazdatiszteknek, s általában 
a gazdaközönségnek időről-időre tudomá
sára juttatná, s velők megkedveltetné.

Ilyeténképen a megyei és városi 
hatóságoknak kiadott, vagy kiadandó 
egészségügyi rendelkezések végrehajtása, 
nem szorulna a rendőrségi kényszer- 
eszközök alkalmazására, hanem a pol
gárság ezrei és milliói, saját természeti 
ösztönük és e tárgybani ismeretük su- 
galmazása folytán, segédkezet nyújtanának, 
bármily járványos emberi, vagy állati 
betegségek keletkezésénél, a preventív óv
és rendszabályok keresztül vitelére, s a 
keletkező bajok meggátlására.

A fent tisztelt tanító urnák felvetett 
üdvös eszméjét és elmefuttatását tehát, 
minden ügybarát csak pártolhatja és azért 
neki köszsönetet szavazhat, mert ilyetén 
szerves intézmény életbe léptetése és or
szágos rendszeresítése kiszámithatlan üd
vös és áldásdus következnényeket szülne, 
úgy társadalmi valamint nemzetgazdasági 
életünkben. — Egy uj korszaknak vetné 
meg alapját, melyet az utókor és későbbi 
nemzedék hálája és elismerése koszo- 
ruzna.

Mert a legtöbb betegség, az egész
ségtelen táplálék, rendetlen étkezési szo
kás, tisztátlan és szellőzetlen lakás, vigyá
zatlan meghűlés, s a keletkező baj indító 
okainak felnem ismerése, vagy pedig egy- 
átalán félreismerésében rejlik. —  Ha már 
most ennek kulcsa a néptanítók ezreinek 
kezében lenne letéve, s minden községi 
néptanító egy kis községi orvos és egész- 
ségügyi tanácsadó [szerepében járhatna el 
falujában: joggal mondhatnánk el, hogy 
országos közegészségügyünk alapja jó ke
zekbe lenne lefektetve; s nem ragadná el 
a járvány, a himlő, typhus és dyphteritis 
a gyermekek 50%-kát évenként, mint a 
jelen mizerábilis viszonyok között.

Csak rajta tanító urak, sürgessék 
csiiggedetlenül ez eszme keresztül vitelét! 
Önöké a jövő, s biztassák a felsőbb intéző 
köröket annak megvalósítására. — Majd 
talán meghallják oda fent is a kormány
körökben a kiáltó szót, a hol annyira 
bővelkednek híres és tudós orvosokban, 
hogy azok százaitól és ezreitől nem látják 
a földhöz ragadt, szegény és tapasztalatlan 
néptömeg nyomorát, és nem hallják annak 
jaj kiáltását. — Mert a tudós orvos urak 
nem szegényes falukban, hanem városok
ban telepednek le. —  S midőn elvétve 
némely falusi beteghez kimennek, s az 
orvosságot neki beadják, akkorra az már 
elköltözik innen a boldogok országába.

Korsós Péter.

De azért legföllebb a nők előtt vesz
tett, ha vesztett ellenszenves voltából. Mi 
férfiak ki nem állhattuk, — mert irigyel
tük öt . . .

Nem volt köztünk egy*is, aki a leg
nagyobb rajongással ne viseltetett volna 
a szép marquisnö iránt, ki a mellett oly 
kaczér volt, mint a minő bájos, s fesz
telen könnyed magaviseletével mindenki 
fejét elbóditotta, a kit egy négyessel raeg- 
ajándékozot, vagy éppen egy cottilion 
rendjellel feldíszített.

Most már bezzeg vidám élet folyt 
örefenbergben. Most már unalomra senki 
sem gondolt, ellenkezőleg: izgatottabbak 
voltunk, mint szerettük volna.

Az egész férfivilág lázban, mámorban 
volt. Az asszonyok dühösködtek.

Egy ily bájos, szép nő megjelenése 
azt a hatást eszközli a társaságban, mint 
a nap kiragyogása a sötét fellegek közül. 
Aranynyal és mosolygó meleggel árasztja 
el az egész láthatárt.

Nehány héttel a marquisék megérke
zése után, midőn az idő már kezdett a 
megváltó tavasz felé közeledni, a vendé
gek is lassanként kezdettek szállingózni.

Első közülök egy Braun nevű berlini 
kereskedő volt, egy robusztus, rideg, üzleti 
arczu férfiú, aki azonban mindjárt meg
érkezésekor nagy szerencsében részesült.

A  nagy, közös ebédlő asztalnál köz
vetlenül a marquisnö mellett nyert helyet.

Örefenbergben ugyanis az a házi tör
vény, hogy a vendégek azon sorban és 
rendben nyernek az asztalnál helyet, a 
mint megérkeznek.

És ezt a törvényt, mint még a fürdő 
teremtöjónek Prisznicznek rendelkezését, 
ki a lehető súrlódások és ÖBSzekocczanások 
kikerülése tekintetéből hozta be e rendet, 
oly szigorral megtartják, hogy még a szép 
marquisné kedvéért sem tettek kivételt.

A  berlini kereskedő különben nem

| Földváry Ákos.

(1823-1883.)
A holtak álmai felett 
Szépen virul a kegyelet.
E nyugalom hazában
Hús a berek és zöld a hant,
A hála műve megfogant 
S tovább tenyész magában.

Arany.

Közéletünk és közművelődésünk egy 
csöndesen, de annál hasznosabban működő 
tagja, szabadságharczuuk élő emlékeinek 
egy nemes alakja dőlt ki. F ö l d v á r y  Ákos  
föreáltanodánk franczia nyelv és történelem 
tanára f. ó. aug. 2-án meghalt. Nem hang
zatos név, melynek hallatára kelettől nyu- 
gotig izgalom szállja meg a hon népét, — 
nem oly csillag, melynek letünte általános 
gyászba borítja a sziveket. — Mint szerény 
honpolgár, áthatva a törekvésektől, hogy 
emberi hivatását, ereje- és tehetségéhez 
képest méltóan betöltse: csöndesen, észre
vétlenül, de méltánylást érdemlően szol
gálta hazáját és annak társadalmát, sőt 
szenvedett is érette. Java ifjúságában, va
gyon és kiváló rang nélkül, de annál 
érzőbb szivvel, melegebb hazaszeretettel, 
nemes lelkűiét tel, magasabb fokú társa
dalmi műveltséggel: a száműzetés hányt- 
vetett életének kenyerére kényszerülni —  
bizonynyal keserűvé teszi a lét küzdelmét. 
És Földváry ily viszonyok közt volt rá
szorulva e kenyérre, —  hazája iránti hű
ségből —  nemzetének nagy elve iránti 
rendületlen hódolatából.

Én, ki nemcsak szerencsés voltam a 
jeles tanár tanítványa lenni, hanem az 
aligmult időben, midőn még életkedvvel 
járt egészséges hegyvidékünkben —■ ott 
gyakran jóindulattal kiséröjeül is elfoga
dott: közlékeny szelleménél fogva, azon 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy ese
mény-gazdag és küzdelemteljes életéből —  
nehány vonást följegyezhessek.

Földváry Ákos Balhás-Szilason, Vesz
prém megyében 1823. okt. 29-én szüle
tett. Pályája eleinte nem a paedagogia 
terhes és hálátlan kenyere felé irányult, 
mit bizonyít azon körülmény, hogy 1848 
bar. Hubay oldalánál, mint kir. táblai hites 
jegyző működött. —  A szabadságharcz zaja 
azonban felébresztő ifjú szivében a hon
szeretet érzetét, s neki is parancsolólag 
intett, hogy ifjú erejét a szent ügy érde
kében, a hareztéren vesse latba. így tör
tént, hogy mint köztüzér Szent Tamás-, 
Aradnál, később pedig Szeben bevétetónél 
Gaal Sándor ezredes parancsnoksága alatt 
harczolt.

1849. juiius 19-én a Lueders és Hayto 
osztrák tábornokokkal történt balvégzetű 
ütközet után, az Ihász Dániel alezredes 
parancsnoksága alatti menekültekkel Vid 
dinbe, majd Sumlába jutott. 1850-ben fel
oszlott az emigráczió, amidőn is minden 
tiszt Bem tábornoktól bizonyítványt kapott. 
—  Imigy mint tüzér főhadnagy, Keletre 
vonta vágya. Konstantinápolyban a sze
rencse kedvezéséből Puki Miklós komá
romi kormánybiztossal jött ismeretségbe, 
kinek befolyására Guyon tábornok gyer
mekeinek nevelője és utóbb ennek segéd
tisztje lön s öt Damaskusba követte. Itt 
sajátította el a török nyelvet és tanulta a 
francziát. —  Három óv múlva búcsúzott 
Kelettől és Görög- s Olaszországba votö- 
dött, majd Gentben gróf Károlyiéknál 
nevelői állást nyert. Ekkortájt tombolt a 
háború Sebastopol alatt. Párisba s Lon
donba sietett tehát, hogy valamely expe- 
diczióhoz csatlakozhassák, mert rettenetes 
adósnak érezte magát a muszkák iránt —

igen látszott felfogni és kiaknázni akarni 
szerencséjét.

Keveset beszélt és figyelme az eluta- 
sithatlan udvariasságokon kívül túl alig 
terjedt. Inkább csak hallgatott és figyelt, 
de szorgosan figyelt.

Figyelme különösen a marquisra és 
marquisnéra terjedt ki. Ezeknek minden 
szavát nagy érdeklődéssel kisérte s bár 
maga nem vett részt benne, egész oda
adással hallgatta marquisnö szellemdús 
ötleteit s tréfáit.

Egy ebéd alkalmával, midőn a raar- 
quisné épen egy uj kirándulást hozott in
dítványba, a berlini kereskedő hirtelen 
felugrott s e szavakkal: „Ej, herczegnö, 
az ön gyönyörű arany fürtéit valóságos 
vétek ez utálatos paróka alá rejteni!" 
lerántotta a marquisné fejéről a fekete 
parókát.

Egy egész aranyhullám omlott alá a 
marquisnö hófehér vállaira.

Majdnem mindnyájan kővé váltunk, 
annyira megdöbbentett a vakmerőség.

A marquisné felsikoltott.
Uram! kiáltá a marquis, dühösen 

felugorva székéről.
De az álkereskedö egy gyors ugrás

sal mellette termett s izmos karokkal meg
ragadván öt, ritka gyorsasággal egy pillanat 
alatt békót vetett kézcsuklójára.

Elfogom önt gyilkosság miatt Rabutin 
ur! A mi pedig önt illeti herczegnö . . .

De a herczegnö már akkorra egy kis 
üveget ragadt elő kebeléből s egy hajtásra 
kiürítette.

Méreg volt. A szép asszony nehány 
másodpercz után már hulla volt. Mi is 
kitaláltuk azonnal, hogy miről van szó, s 
azt hiszem az olvasó is kitalálta.

A szerencsétlen asszonyt a kisfreu- 
waldi temetőben temették el. Sírja fölé a 
vendégek állítottak keresztet.

vágya azonban nem teljesült, mert az an
golok béke után sóvárogtak.

Angliában maradt tehát és Southport- 
ban egy kiváló hirü tanintézetben a fran
czia nyelv tanárául fogadtatott. Három évi 
ott tartózkodás után egy jeles londoni 
nagykereskedő ezég párisi ügyvivői állást 
ajánlott fel neki, melyet az előnyösebb 
jövedelmezésen kívül, már csak azért is 
készségesen fogadott, mert magyar vér
alkatánál fogva, az angol ködöt szívesen 
fölcserélte Francziahon derült egével. Visz- 
szatért tehát Párisba s hogy mily jeles 
ügyvivőnek bizonyult, bizonyítja azon kö
rülmény, hogy nevezett ezég amerikai 
föügynökévé nevezte ki.

A honvágy végre 1874-ben hazatéri- 
tette, egy szeretetreméltó franczia szárma
zású feleséget, 4 élő gyermek gondos 
anyját, hozván magával.

Es hogy 26 évig külföldön való tar
tózkodása daczára, mennyire nem felejtő 
hazáját, bebizonyította azzal, hogy a Bri
tish-múzeumban és a Richelien-könyvtár
ban tett kutatásai és tanulmányai alapján 
„Les Anectres d' Attila" czimen Párisban 
egy szépen irt történeti müvet adott ki,
—  melyet 1876-ban Werfor kassai akad. 
nyomdász kiadásában „Atilla elődei" czim 
alatt magyar nyelvre fordítva adott át a 
magyar közönségnek.

Ezenkívül a „Franczia nyelvmester" 
ozimü könyvvel és számos hírlapi közle
ménynyel, melyek részint történelmi be- 
csüek, részint hasznos paedagogiai irányúak 
voltak —  szolgálta az időszerű irodalmat.

1875 ben neveztetett ki Pécsett a reál
tanodához a franczia nyelv és történelem 
tanárául és mig csak erejével birta, a 
mindinkább jelesbülő tanári karnak mind
végig méltó tagja volt; 1878-ban a pécsi 
helv. vallásit ifjúságnak lön hittanára.

Földváry a legszeretetteljesebb ma
gyar typusu jellem volt és úgy kartársai, 
mint számos ismerős polgártársainak tisz
teletét, becsülését és rokonszenvét birta
—  és hogy szakmájában mily jelesül állta 
meg helyét, bizonyítja, hogy minő odaadó 
szeretettel csüggtek mindig tanítványai 
egyszerű, világos és értelemteljes előadá
sán, — s hányszor melegítette föl szivein
ket, midőn a történelemből a magyar 
nemzet 48-as fénylő lapjait magyaráz
ván, lélekemelőén ecsetelte a honszeretet 
nagyszerű tényeit, —  midőn megindító 
hangon az igazi honfibú könnyeitől ki
sérve, rajzolta a nagy gyászt, mely a sza
badságharcz leveretósóvel a haza egét 
elboritá.

íme, midőn szeretetreméltó tanárom
mal való érintkezéseim kedves perczeiböl
—  mint drága hagyatékot — életének 
jelesebb mozzanatait néhány vonásban itt 
közzé teszem, —  a tisztelet, szeretet és ra
gaszkodás érzetének egy oly koszorújával 
vélek emlékezetéhez járulni, mely — ha- 
bár gyarló — a többiek között talán 
mégis egy szerény helyre méltó lesz, mert 
megvagyok győződve, hogy a nemes ha
lott minden tanítványának hasonló hálaér
zete fűződik hozzá.

Legyen ott lenn csöndes álmod,
S mit itt nem volt feltalálnod:
Érdemidnek bő jutalmát,
Égben nyerd —  az örök pálmát!

Rónaky Kálmán.

Dalárdánk kü lfö ld i útja.
A  „Pé cs i  Da l á r da "  gráczi hangver

senye oly nagy hutást idézett föl egész 
Gráczban, hogy az ottani „Tagespost" 
korán reggel már elkelt, második kiadást 
kellett rendeznie. A hangverseny folya
mán a zenei notabilitások egymást vál
tották fel a szerencsekiváuatokbau. Egy 
asztaltársaság hölgyei, gráczi magyarok, 
pompás csokrot nyújtottak át W s c h a u e r  
karmesternek az egész roppant számú 
közönség színe előtt. Az előadás utáu a 
gráczi „Mániiergesangs véréin" társas va
csorát rendezett, elnöke W i e s e r  lovag 
daltársi kartellviszonyt ajánlott fel a „Pécsi 
Dalárdád nak. A  giáczi dalegylet egyik 
tagja, P  r i b e 1 i n g Lipót következő rög
tönzött verset olvusta fel leírhatatlan „é l
jen" és „hock" kiáltások közt:

Ihr lieben Gáste seid willkommen,
Ihr Kincer aus dem schöuen Ungarland!
Wir habén Deutsches Lied vernommen 
Von Euch Nachbarn uns’res Vaterland's I

Für den Sanger gibt's nur Lieder,
Er ateht dem Sprachenstreite fern.
Wir begrüasen Euch als Brúder,
Ench géléit’ eiu guter Stern I

Euch geleilen Eure Lieder ;
Und Wo ein frohes Lied ertönt,
Dórt sind a l l é  Menschen B r ü d e r,
Dórt ist allé Welt versöhnt!

A másnapi elutazást a gráczi hires 
„Mánnergesangsverein" szintén ovácziókkal 
kisérte, W i e s e r  lovag vezetése alatt 
küldöttség jelent meg s a legszivélyesebb 
üdvözlések között robogott el a vonat 
Ausseeba.

Ausseeban a dalárdát az ottani „Lie- 
dertafel" fogadta zászlója alatt, ennek el
nöke K u t a l e c k  Nándor különösen hang
súlyozta, hogy első eset ez, miszerint 
a „Liedertafel" magyar daltestvéreket üd
vözölhet. Minő meglepetés várt a pécsi 
dalárdára! H e g y i  Aranka megjelent az 
indóháznál, üdvözölte a pécsieket azzal, 
hogy ö is fellép, ki is vannak már nyo
matva a programmok, Hegyi Aianka 
három számot vállalt el. A  hangverseny
ről úgy nyilatkoztak az ausseei körök, 
hogy olyan tetszést és tapsot a cursalon 
rég nem látott, mint a minőben a „Pécsi

Dalárda" részesült. Hegyi Aranka Magyar- 
országba varázsolta a hallgatóságot, „Hi- 
rés város az alfoldön Kecskemét", „Ilyen 
olyan kis legénye" stb. frenetikus táp- 
sokra ragadtak mindenkit. A művésznő 
két pompás csokrot kapott. Es a társas 
vacsorái Feledhetlen emlék minden jelen
volt szivében! Az ausseeiek nem győztek 
köszöntőket mondani a dalárdára, azt 
mondták, hogy elmehet a világ végéig, 
mindenütt hódítani fog művészetével, mely- 
nél azt bámulják, az egész útban minden
ütt, hogy 23 tagja mily erőt képes ki
fejteni. Hegyi Aranka mindenkivel külön 
koozezintott a kitűnő „jodlerek" után, 
melyeket az ausseei dalegylet előadott s 
külön fogott mindenkivel kezet búcsúzóul. 
A „Pécsi Dalárda" útjába az ablakokból 
virágokat szórtak, a cursalon föl volt lo
bogózva a steierek, az uralkodóház, s a 
magyar nemzet színeivel. Mikor a „Pécsi 
Dalárda" elutazni készült, az ausseei dal
egylet elnöke Kutaleck egy alpesi ró
zsákból s más e vidéki ritka virágokból 
készült nagyszerű csokrot adott át a pé
csinek, az eluök Ischlig kisérte el a pé
csi dalárdát. Bár minden magyar ember 
tanúja lett volna annak a kimondhatlan 
és kifogyhatlan szívélyességnek, melylyel 
az au*seeiek túlhalmozták a pécsieket.

lseidben az ottani dalegylet küldött
sége fogadta a dalárdát s a legkitűnőbb 
rendezéssel elhelyezte lakásaiban. Az ud
var jelenléte, a rendkívül nagy számú 
magyar vendég, kitűnőnek Ígérik a mai 
hangversenyt.

I schl ,  juiius 30.
A „Pécsi Dalárda" jul. 30 án tartotta 

lseidben a kaszinó nagytermében hang
versenyét, üres ház előtt. Gráczban azt 
mondták a dalárdára, hogy nem szám, 
hanem súly szerint kell megítélni, igy áll 
az ischli hangverseny is, melyen b. Nop- 
csa,  a királyné főudvarmestere, nehány 
udvaihölgy is jelen volt 8 a legjava, kevés 
számú közönség. Két heti folytonos eső 
után tegnap volt az első gyönyörű nap, 
minden ember kisietett a szabadba. Ezen 
kívül juiius 26-án és tegnapelőtt ugyanott 
hangversenyt adott P á l m a y  Ilka, mely 
zsúfolásig megtelté a termet. A dalárdát 
kérték, adja egy nappal később a hang
versenyt, de nem lehetett, mivel Salzburg
ban várják. Az egész tiszta jövedelmet, 
73 frtot, odaadta a dalárda a jótékony 
czélra, iskolai könyvtárra. E nagylelkű 
tényt meghatottan köszönte meg Schop-  
pe r  Jakab isk. igazgató, aki a hangver
seny rendezését önfeláldozással vezette s 
biztosította a dalárdát, hogy magának kitűnő 
művészetével a merre megy, hirt és dicső
séget szerez, de Ischlben nemes ténye 
által örök időkre emléket is hagyott. Áz 
udvar nevezett képviselői s a közönség 
kifogy hatlanok voltak a tapsokban és 
tetszésnyilatkozatokban, minden dal után 
ki kellett jönnie W a c h a u e r  karmester
nek s megköszönnie az elismerést. Külö
nösen tetszett H o f f  e r Károly tenorista 
soloja a „Fájó emlékek"ben (Nem hallot
tam soha ily bús harangszót). Ma reggel 
küldöttség jelent m^g az elinduláshoz is, 
az elnök Schopper alpesi rózsákból és 
„Edelveis"-böl font gyönyörű csokrot adott 
a dalárdának emlékül. A pécsi dalárda 
Gmundenen át Salzburgba utazott, hol 
augusztus 1-éü hangversenyez. 

Gmu n d e n ,  juiius 31.

Törvényszék i csarnok.
—  A tiszaeszlári gyilkossági perben 

a tárgyalás 30-ik napján juiius 27-én tette 
meg Szeifert főügyészi helyettes indítvá
nyát, melynél fogva az összes vádlottakat 
nem bűnösöknek és felmentendöknek tartja. 
—  Beszéd: silány és erőltetett voltánál 
fogva semmi érdekű, ha csak azon jellc- 
mezhetleu kijelentése nem, hogy a csem
pészett hullát határozottan Eszter hullájá
nak tartja. —  Végezzen ö saját lelkiisme- 
retével, annyi bizonyos, hogy még a 
zsidók sem osztozkodnak eme meggyőző
désében. (?)

Utána Eszter anyjának képviselője 
Szalay Károly kaposvári ügyvéd, ki e 
perben maga viszi a vádló szerepét , 
szólalt fel és részletesen kimutatta azon 
bizonyítékok teljességét, melyeknél fogva 
a vádlottak Scharf Móricz tanúságának 
mellőzésével is elmarasztalandók. —  Ér
veinek súlya és egyszerűsége mély be
nyomást keltett az összes jelenvoltakban, 
beszédében megmutatta, hogy a szónoki 
hév és tehetségben messze felül tudja 
múlni a védelemét, de hogy egyúttal annak 
nem veszi hasznát s inkább a bizonyítékok 
czáfolhatlanságában bizik.

Ug) auaz nap röviden beszélt még 
Funták Sándor a védők egyike, juiius 
28-án pedig mind a három zsidóprókátor 
Friedmann, Székeli és Heumann álérvelé
sekkel és ravasz fogásokkal, mik meg nem 
győzhetnek, de annál jobban felkeltik az 
ellenszenvet.

Juiius 30-án Eötvös a saktervédök 
főnöke vette igénybe az egész napot és 
hét órán át kínozta álérveléseivel és eről
tetéseivel a bíróságot, hallgatóságot egyaránt 
mindenféle tormából összetákolva beszé
dét, alkalmat adott a megfizetett és a 
zsidósajtónak arra, hogy azt remeknek 
világgá kikiáltsák.

Eötvös után Szeifert újra motyogott 
egy pár szót, kijelentvén újra, hogy ár
tatlanoknak tartja a Baktereket , mire 
ugyan szükség nem volt, mert bíróság és 
közönség már rég megvan győződve arról, 
miről van Szeifert meggyőződve.



Július 31-én Szalay Károly özvegy 
Solymosyné képviselője másfél óráu túl 
tartott válaszszal sorra vágta le a védők 
hosszú és erőltetett érveléseit az igazság 
meggyőző fegyverével, s leczkót adott 
nekik arról is, mit védőnek s ügyvédnek 
nem szabad, ezek felzúdultak ellene s 
mérgükben illetlen, durva kifejezéseket 
is használtak, jelesen az 1-bö saktervódö 
s deákpárti renegát Eötvös. Kimutatta, 
hogy a vérvótelvádja nem dajkamese, 
kimutatta ezt okmányilag. Szalay válaszá
ban is rövid volt és a légi 
bekre szorítkozott.

A saktervédők közül csak Eötvös 
viszonválaszolt terjedelmesebben, a többi 
rövid megjegyzésekre szorítkozott.

Az elnök kijelenté, hogy az ítélet 
pénteken délelőtt 11 órakor lesz hirdetve.

Intézkedtünk, hogy az Ítélet felől 
távirati tudósítást kapjunk.

A „ P é c s i  F i g y e 1 ö“ eredeti 
távirata: Nyíregyháza, augusztus hó 
3 áu. Az összes vádlottak a gyilkos
ság és büupalástolás vádja alól te l
jesen felm entettek. A lap iu d ok : hogy 
az álhulla S o l y m o s y  E szteré volt.

Nyíregyházai hírek szerint ott uj 
mozgalom támadt, mert alaposan tudni 
s bizonyíthatni vélik, hogy a dadai álhulla 
egy eszlári zsidó lánya, ki tüdöbajban 
elhalt. —  Scharf József felmentése esetén 
erőszakkal is hatalmába akarja keríteni 
Móricz fiát, de a vármegye nem fogja en
gedni. (Mi csak azon ütközünk meg, hogy 
a megye árvaszéke mint gondnoksági ha
tóság által már a per folyama alatt is 
nem vette ki Móriczot az apai hatalom 
alól, mert a fiút apjának most kiszolgál
tatni egyértelmű volna annak agyonkin- 
zatásával, és ezt csak a saktervédők és 
Szeiferlfélék találhatják helyen lévőnek!)

Különfélék.
—  Magas vendég. Kedden és szer-

dán városunknak ritka vendége volt s ez: 
P e j a c s e v i c h  László gróf, az összes 
császári királyi lovasság főfelügyelője, a 
horvát bán fivére, ö felsége gyermekkori 
játszótársa. A magas vendég kedden ér
kezett városunk falai közé s az ide össz
pontosított lovasság felett szemlét tartott. 
Tiszt letére kedden és szerdán délután a 
séta-téren a katonai zenekar ját s-zott.

— Phyloxera-szende. A helybeli phy-
loxera-bizottság legutóbb tartott ülésének 
határozata folytán kiküldött phyloxera-biz- 
tosok : S z e g e d y Fülöp és P é t e r  János, 
a teljesített szemle felöl a napokban ad
ták be jelentéseiket, melyszerint az ered
mény igen kedvező, a mennyiben kárté
kony férgek sehol sem találtattak, néhol 
mutatkoztak ugyan gyanús küljelek, azon
ban gondos megfigyelés, szigorú vizsgálat 
után kitűnt, hogy nem a veszélyes rovar, 
hanem más ok okozata volt a szemügyre 
vett kétes syntoma.

— A pécsi szőlősgazdák egyletének 
választmánya julius 29-én tartott ülésében 
a napirenden kivül, mely a szölömunká- 
sokuaí adatni szokott borital mennyisé
gének társadalmi utón leendő korlátozá
sára, az egyesületi ügynökség betöltésére 
és a hegyrendőri szabályzat életbelépteté
sére ezélzó intézkedésekre terjedt, tett in
dítvány folytán e g y h a n g ú l a g  elhatá
roztatott a városi közönséghez azon kérel
met intézni, hogy a városba behozott, nem 
pécsi határban termett, de itt elfogyasztott 
borokra kivetett külön fogyasztási adó 
szedésétől a mostani bérlet lejártával el
álljon. —  Ezen külön fogyasztási adó 
behozatala annak idején azzal lett indo
kolva, hogy ezáltal a pécsi bortermelés 
mintegy prámiumot nyerve pártoltassék, * 
s z ő l ő s g a z d á k  a z o n b a n  e z t  ér 
d e k e i k r e  n é z v e  n e m  c s a k  nem 
e l ő n y ö s n e k ,  h a n e m  h a t á r o z o t 
t an k á r o s n a k  i s m e r i k ,  mert a 
pécsi boroknak csak aránylag csekélyebb 
— a silányabb része lesz itt fogyasztva, 
ára nem két forinttal haladja meg a vi
déki borokét, hanem annak két-háromszo- 
rosára rúg, a külön fogy. adó tehát nem 
emeli a pécsi borok árát, mert azt a 
külröli kereslet határozza meg, ellenben 
káros, mert kényszeríti a gazdákat a jó 
és drágábban értékesíthető anyagból mun
kásbort csinálni, melyet a külön fogyasz
tási adó nem áltván Útjukban, falusi 
olcsó borral pótolhatnák.

— Miieké J. F. meghalt. Városunk 
előnyösen ismert veterán festője szerdán 
délelőtt életének 64-ik évében jobblétre 
szenderült. A derék művész utolsó nap
jáig ecsettel kezében az állvány előtt 
ült és dolgozott. 1819-ben Somogymegyé- 
ben, N a g y - A t á d o n  születetett, a festé
szeti akadémiát Münchenben és Bécsben 
végezte, művészeti körutat tett Olasz- és 
Németországban. Városunkba 1873-ban te
lepedett le. Különös hivatottsággal a szent 
képeket festette, melyek a környék szent
egyházaiban nagy számmal vannak el
terjedve. Ő festette 1878-ban a lyczeumi 
templom belsejét. Kisebb történelmi ké
peket is festett, nemkülönben igen sike
rült genere - képei is vannak. —  Nagy 
ügyességet tanúsított az arczkép-festószet- 
ben, arczképei élethüek és találók. —  
Nyugodjék békével!

—  A pécsi mészárosok és hentesek 
a marha- és sertvéshus árát négy krajezár- 
ral emelték fel kilogrammonként. —  Az 
áremelésnek természetesen alapos indoka 
annál kevésbé van, mert már az előbbi

ár is túlzott volt, hozzájárul azonban még 
az is, hogy többnyire oly marha kerül 
vágatáéra, melyet ily árak mellett nem 
is volna szabad a vágóhidra bocsájtani. 
—  Csak a mindenttudó mondhatná meg 
hány tüdővészes marha lett a mi vágó- 
hidunkon levágva és kimérve, mert ez 
most igen elterjedt, de nincs rá eset, hogy 
a husbiztos egy marha busát a kiméréstől 
eltiltotta volna. —  Tetézi a bajt, hogy a 
vágólegények a mértéket ritkán tartják 
be, a hiány a legnagyobb fokban botrá
nyos, és a megromlott, gazdáik kárára 
igyekvő cselédség még előmozditja a csa
lást. Erélyes rendőri felügyelet—  hol vagy ?

—  A Gráczban megjelenő „ Tages- 
postu a következőket írja dalárdánkról : 
A  pécsi férfi dalegyesület „ P é c s i  D a
lá rd a "  a Steinfeld-fóle sörház kerti he
lyiségében kitünően sikerült dalestélyt 
rendezett. A rendkívül nagy számmal 
megjelent közönség a dalegyesület iránti 
kiváló érdeklődésének adta tanujelét. Hu- 
ber Károly hangzatos magyar népdalai, a 
23 főből álló énekkar által igazi benső- 
séggel, melegséggel, találó felfogással, jel
lemző hangszinezéssel adattak elő, úgy 
annyira, hogy :• közönség ostromló kívá
natéra ismételniük kellett. A dalárok k i
tünően iskolázottak, énekük bámulatosan 
összhangzó, hanglejtésük tiszta és az elő
adásuk erőteljes. Huber Károly két dala 
és Wachauer Károly csinos népdala pom
pásan sikerült. Legmagasabb érvényre ju
tottak a német dalok: „R ö s íé in  im 
W  a 1 d“ Fischertől, melynél kiváló dicsé
retre méltó a tiszta és szép hangvitel, a 
gyengéd és finom lassú előadás; — és 
Abt: „W a ld e s  G ru s su-a. Minő tüntető 
tapsvihart keltett, a mint a magyar dal
egyesület a „D e u ts c h e  L i e d u-ro gyúj
tott, leírhatatlan. A  jelenlevők mind fel
állottak s levett kalappal, állva hallgatták 
a dalt, melyet a magyarok oly lelkesül
ten énekeltek. A végén szűnni nem akaró 
tapsvihar támadt, a dalt ismételni kellett 
és most a közönség együtt énekelt a kar
ral. A  pécsi dalárda a grácziak rokon- 
szenvét teljes mértékben kiérdemelve — 
megnyerte.

—  A harkányi Anna-bál. A most
múlt vasárnap folyt le fényes sikerrel a 
közelben lévő harkányi gyógyfürdőben, 
minden évben szokásos Anna-bál. A tá
gas terem zsúfolásig megtelt; s nem csak 
szép számú, hanem egyúttal igen díszes 
közönség vett részt a kedélyes mulatság
ban. A  négyeseket 70-80 pár járta, de 
fényesebb kedvvel még 200 seiu járhatta 
volna. A mulatság délután kezdődött 
kinyulott késő éjtélutánig. Városunkból 
valóságos karaván-menet indult e napra 
Harkányba. A résztvevők ismét, egy 
kedves, felejthetlen emlékkel gazdagodva 
oszoltak szét.

—  A séta-térről. Egy igéző szép,
kecses termetű, elegánsan öltözött ifjú 
hölgy lejtett végig a séta-téren s a mint 
megpillantotta dón Jounáját egy idegen 
nagysámmal karöltve, —  elejtette nap 
ernyőjét. Mellette egy „ b a le k u haladt 
el, a ki sétaközben is aluszik. A  szép 
hölgy hiába várta, hogy majd felkapja a 
balek napernyőjét, kóuytélén volt meg 
szólítani: „Uram, nagyon be vagyok fűzve, 
nem bírok hajolni, vegye fel kérem a 
napernyőmet.41 —  „Ha megengedi nagy- 
sád, inkább a fözöjét oldom fe l!“  Vála
szolt a megszólított. —  .Úgy látszik még 
sem volt egészen —  b a le k !

—  Orosz választások. —  Az orosz 
beumterek, kiknek korrupt volta nemcsak 
általános, hanem példaszerű is, mert meg
szabják szolgálatuk dijját és nem elégesz
nek meg holmi zsidóborravalókkal, kita
lálták annak módját is, hogyan kell a 
községi tanácsokban maguknak többsége, 
szerezni. —  Oly golyó-edényeket szerez
tek be, mikből tetszés szeriut szedhetik ki

! a szavazatokat és helyettesíthetik mások
kal. —  Az odozóvi kerületben felfedezték 
a gazságot, a nemesek és földbirtokosok 
tiltakozva távoztak a választási helyiségből.

—  Üdvözlő költemény. Hogy minő 
meleg vendégszeretettel és lelkesüléssel 
fogadták dalárdánkat Gráczban, arról fé
nyes tauuságot tesz az itt fordításban kö
zölt s a „ P é c s i  D a lá r d a 44 odaérkezése 
alkalmára írott költemény. íme:

„Szép Magyarhon gyermekei 
Isten hozott titeket!

Kedves hazánk szomszéditól 
Hallunk német éneket.

A dalárnak éneke van,
Nem tekint az nyelv-vitát;

Üdvözölünk testvérekként 
K it jó  csillag hozott át.

Dalotok a kísérőtök
S ahol ily dal hangzik fel

Minden ember testvér ottan,
KibékUl minden kebel.

—  A Ribay-féle kávéház. Városunk 
úgy kulcsinra, mint belbecsre nézve nap- 
ról-napra emelkedik, a mi kétségkívül oly 
örvendetes körülmény, hogy lehetetlen el
ismerés, dicséret nélkül hagyni. Legújab
ban megemlitésre méltó a Ri bay - f é l e  
kávéház, melynek nagymérvű renoválását 
és restaurálását e héten fejezték be. Ezen 
helyiség, mint kávóház, már rég óta ki
vívta magának és birja városunkban az 
elsőséget, a legtöbb s legjelesebb lap s 
hozzá tesszük: m a g y a r  lap e kávéház
ban olvasható, a legszebb számú s intel
ligens közönsége e kávéháznak van: nem 
is kiméit a bérlő áldozatot, a bizonyos 
tekintetben mégis ódon stylü kávóházat 
renováltatta, meglepő csínnal, eleganczi-

ával diszittette, a modern-kor "követel
ményeihez képest berendezte s minden 
kényelemmel ellátta, úgy hogy most bár 
mely fővárosi kávéházzal megállja a ver
senyt és nemcsak a közönség tágkörü 
igényeit elégíti ki teljes mértékben, hanem 
városunk díszére válik, haladásának újabb 
bizonysága. —  Ennyit tartottunk a Ri bay-  
féle kávéházról megemlitendönek s min
denki meggyőződhetik róla, hogy a köz
vélemény szaván szólottunk és nem a 
reklám nagydobját ütöttük.

—Huszonöt év után ! Honfitársaink, 
kik ezelőtt 25 évvel végezték Pécsett az 
érettségit, a negyed század lezajlása után 
—  kedden, kedves ünnepélyt ültek. A 
reggeli isteni tisztelet után dr. S z e r e d y 
József jógakadémiai tanárnál, mint egy
kori tanáruknál tisztelegtek s melegen 
üdvözölték. Délben Zsinkó István kana- 
noknál voltak díszebéden.

—  Az összes törvényhatóságok meg- 
kapták a m. kir. honvédelmi miniszter 
értesítését, hogy a tisztképző tanfolyam 
a Ludovika-Akadémián már a folyó év
ben kezdetét veszi s a hatvan alapítványi 
helyre a pályázatok a hivatalos lapban 
már kihirdetve lettek. A négy évi tan
folyam első osztálya f. é. október 1-ón 
nyittatik meg hatvan növendékkel. T iz 
ifjú állami alapítvány helyre, busz fél
fizetésre 8 harmincz magánalapitvány-he- 
lyekre vétetik föl. Az első harmincz 
helyre a folyamodások közvetlenül a hon
védelmi minisztériumhoz, a magánala- 
pitványi helyekre való folyamodások pedig 
az adományozásra illetékes törvényható
ságok és családok utján nyújtandók be 
f. é. augusztus hó 20-ig ez említett 
minisztériumhoz. Fölvétetnek 14— 15 éves 
ifjak kik valamely középiskola négy 
első osztályát elvégezték. Az egész fize
téses helyekre az október 1 -töl aug. 20-ig 
tartó évi tanfolyamra 600 írt, a félfize
téses helyekre 300 frt fizetendő két 
egyenlő részletben. Ezenkívül az illető 
növendékek havonként 4 frt zsebpénzzel 
látandók e l; a szegénysorsuak erre a 
czélra 3 irtot kapnak az államtól, ha 
a szülök azt az akadémia igazgatósá
gától irásbelileg kérvényezik.

—  Okos bolond. Az a szerencsétlen 
félkegyelmű anyóka, a ki egyre csak azt 
hajtja, hogy: „Galamb a papája, galamb 
a mamája!44 — a napokban egy kóbor 
czigány asszony nyal kapott hajba s befe
jezésül a szemét is kiverte. A  liarcz és 
háború következőleg keletkezett. A czi
gány asszony észrevette, hogy a bolond 
asszony fillérei között „ s z ü r k é k 44 is van
nak. Farkas-szemet kapva a szürkékre, 
beszédbe eredt a bolonddal, utóbb aztán 
cserét ajánlott föl: krajezárt — hatosért, 
gondolván, jó a bolondnak a fa-pénz is ! 
De biz csalódott, mert hatosait nem hogy 
csak fapénzért, de rézért sem adta a fél
kegyelmű. Ekkor erőszakkal akart a 
hatosokhoz jutni, az erőszak azonban az
zal végződött, hogy a czigány asszony 
szeme kicsordult. Nesze farkas-szem !

—  A harkányi fürdőben 1883.
augusztus hó 2-án számláltak fürdő-ven
dégül 1332 személyt, átutazó látogató volt 
2720 személy.

—  Halálozás. Vész Albert a pécsi 
föreáltanoda volt igazgatója, ki utóbb ha
son minőségben a fővárosban volt alkal
mazva ott a hozzánk beküldött hir szerint, 
e hó 1-én élte 42-ik évében végkimerü
lésben elhunyt. — Béke hamvaira!

—  Az áruló jutalma. —  A fönix- 
parki gyilkosság egyik tényezője volt 
Carey dublin-városi tanácsnok, gyanúba 
vétetvén a titkos rendőrség által, minthogy 
a bizonyíték a gyanusitottak ellen nem 
volt helyreállítható, az angol koronaügyész 
nagy pénzösszegen megvásárolta a bűn
társ Carey-t korona tanúnak, igy lett a 
gyilkosból tanú s büntetés alól kimentve, 
hogy bűn- és gyilkos társai ellen valljon.
—  A törvénykezés e gyalázatossága felett 
mélyen hallgat a mi zsidó sajtónk, de 
még a zsidópénz által befolyásolt nagyobb 
napilapok sem vesztegetnek rá egy szót 
is, pedig napjainkban a nyíregyházai per 
alkalmából éppen volna elég indok hozzá.
—  Az ir-gyilkosok, kik haza- és szabadság- 
szeretetböl lettek azzá, felakasztattak, és 
az áruló Carey, hogy árulásával szerzett 
vérdiját nyugodtan élvezhesse, álnév alatt 
Ausztráliába kibujdosni megkísértette, de 
a Neinezis utolérte, mielőtt a legújabb 
világba beléphetett volna. — A Fokváros
ból Londonba érkezett távirat szerint 
Carey a „Kinfan ut Castle44 hajón O’Do- 
nell nevű utas által családja jelenlétében 
agyonlövetett.

—  Nögyülölet. A „ V. F. H.“ szer
kesztője következő felhívást vette: Alol- 
irottak több társaik nevében is fölhívják 
raidazokat, kik a nők elleni gyűlöletben 
vele együtt éreznek, hogy a most alakuló 
félben lévő „ N ö g y ü l ö l e t 44 czimü egy
let zászlói alá tömörülni igyekezzenek. 
Ezen társulat alapítói hosszú és kinos ta
pasztalatok után meggyőződtek arról, hogy 
a mai társadalomban, a nő —  csekély 
kivétellel —  nem az eszményi nő többé, 
hanem a hiúság, világi hiú gyönyörök 
asszonya és divatbáb, ki nem boldogítani, 
hanem eszólyes ravaszsággal boldogta
lanná tenni van hivatva nemének egye
düli támaszát a —  férfiút! Ez indított 
bennünket arra, hogy megalapítsunk egy 
egyletet, melynek jeligéje: Gyűlöld az 
asszonyt! és melynek nemes feladata a 
házasság tátongó örvénye felé rohanókat 
a földi pokolból és szenvedésektől —  ha

még menthetők —  megmenteni! A költő 
is megénekelte: „Gyűlöletemnek tárgya 
—  asszony a neved !u Mi is ezt tartjuk, 
azért félre tehát az antiszemitizmussal, 
(mert a szemiták amúgy is csak a női 
hiúság és fényűzés révén uralkodnak fe
lettünk^ félre a politikával! Ettől az egy
től, az asszonyi uralomtól mentsük meg 
a világott és a többi rossz mind halomba 
dűl! Föl tehát 1 a zászló ki van bontva, 
vezessük azt győzelemre! Akik az egylet 
tagjai óhajtanak lenni, forduljanak levéli- 
lég alólirotthoz, mint az egylet ideiglenes 
jegyzőjéhez. Veszprém, 1883. julius 18- 
dikán tartott ülésünkből. Bessenyei Gyula 
s. k., ideigl. jegyző. —  (P . H.)

—  Hol született a Kossuth-nóta f 
Esztergom városa legközelebb Kossuthoz 
intézett üdvözlő feliratában magának tu
lajdonítja azt a dicsőséget, hogy a Kos
suth-nóta szülőhelye. A felirat erre vonat
kozó pontja igy hangzik: „A  város. . .  
fiainak kitörölhetlen betűkkel van vésve 
ma is azon jelenet emlékébe, midőn ön, 
mélyen tisztelt hazafi, 1848. októberében 
a nemzeti önvédelem szervezése körüli 
fáradozásai közben Esztergomban is meg
jelent 8 az elemek zengő csatája, villám 
és menydörgés vészriadója kíséretében a 
gőzhajóról partra szállott. —  Ezen ese
mény emlékét őrzi az esztergomi nemzet
őrök dala, moly egy nópköitő ajkán itt 
és ezen alkalommal született meg ekkép:

Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára.
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rájal

A  feliratot dr. Heloz Antal városi főügyész 
szerkesztette.

—  Goethéről érdekes adomát be- 
szélnek el újabban. Egykor lepecsételt 
csomagot küldött Vieweg könyvkereske
dőhöz Berlinbe s mellette ez iratot: „Ha 
Vieweg ur a mellékelt kéziratokért nem 
akar kétszáz Fridrichsd’or tiszteletdíjat 
fizetni, szíveskedjék a osomagot felbontat
lanul visszaküldeni.44 A könyvárus pár 
napig habozott végre felnyitotta a csoma
got s abban a „Hermán és Dorottya44 
kéziratát kapta, melynek kiadásával je 
lentékeny üzletet csinált. Ezzel szemben 
felemlítjük hogy Schiller, ki a katonai 
intézet növendékei közé lépve is oly 
szegény volt, hogy összes készpénze 43 
krajezárra rúgott, nehány héttel halála 
előtt fát és bort rendelvén, a bor árával 
kénytelen volt adósmaradni. (Hja Goethe 
arisztokrata volt s nagyra tartotta magát, 
Schiller pedig csak becsületes tiszta lelkű 
demokrata és emberbarát s magában az 
egy „Au die Freude44 czimzett költemé
nye nagyobb becsű' Goethe összes mű 
veinél!)

—  Udvarias rablók. Egy Corpi 
nevű kisázsiai selyemgyárost nemrég az 
szerencsétlenség érte, hogy egy kilencz 
főből álló rablóbanda elfogta. A  rabló 
urak rendkívül udvariasan bántak vele 
elvitték egy magánosán álló csinos mezei 
lakba, a hol külön szolgát és szakácsot 
tartottak ueki. Azt azonban tudomására 
adták, hogy szabadságát csak akkor nyeri 
vissza, ha családja 10,000 forinton ki- 
vátja. Az alatt, mig megjött a pénz, 
Corpi egész baráti viszonyba lépett 
rablókkal. A  kapitány kérte is, hogy 
kis balesett miatt ne hagyjon fel selyem
gyárával, mert ezáltal a környékbeli fal 
vakban igen sok ember kenyerét vesztené. 
Azt is közölte vele, hogy most uj fogást 
terveznek, még pedig nagyszerűt; ha ez 
sikerül —  visszaadom önnek a tízezer 
forintját! Corpi a napokban teljesen ép 
állapotban érkezett vissza Konstántiná 
polyba.

—  Szomszédmegyei vegyes hirek. 
Müller Mihály tolnai ácsmester a foktői 
református templom javításán dolgozván 
julius 21-én a templom tornyáról leesett 
s velőt-rázó sikoltás után szörnyet halt. —  
Gerjenben két kis gyermek egy ólba 
bújva gyufával játszott s felgyújtotta feje 
felett a nem nekik való helyet. Lélek
jelenlétüket vesztve ki nem jöttek s mire 
a kétsébeeséshez közel álló szülök segélyt 
hoztak, mindkettő megégett. —  Egy fadd’ 
arató, ki a gerjeni határban a Duna 
mentében kapott munkát, a múlt héten 
fürdési szándékból ment a Dunába, de 
mivel úszni nem tudott, hamar elkapta a 
v í z  sodra s úgy betakarta habjvival, hogy 
azóta hírét sem hallották. —  Schamsula 
Arthur 27 éves segédjegyzö Simontornyán 
julius 2I-én tüdövészben meghalt. —  Uj 
postahivatalok lépnek legközelebb életbe 
Bikács, Györköny, Mözs, Szedres és Szent- 
Lörincz községekben. —  Báttaszéken egy 
ember meghalt kolerában. —  Alsó-Nánán 
jul. hó 26-án nagy zivatar és jéggel ve 
gyes nagy záporeső volt, mely tetemes 
károkat okozott főképpen a szőlő és ku 
koriczába. —  A szegzárdi alapítvány; 
urodalom a Garay - téren lévő régi tisz 
tartói lakóház helyébe két-emeletes bér 
házat emeltet a Szegzárdon szétszórva 
lévő Összes királyi hivatalok részére. — 
Jul. hó 18-án a paksi és a tolnai távíró- 
hivatalokba beütött a villára s a táviró- 
készüléket megrongálta, aőt Pakson a 
távirótiszt kezén sérülést is szenvedett. —  
Egész Tolnamegy ében és a hegyháton is 
részben viharos esős napok voltak a múlt 
héten.

tekintélyes fővárosi lap is közlésre mél
tatta. A jó  tollú fiatal iró müvét ajánljuk 
az olvasni szerető közönség figyelmébe.

Ü Dr. Hetényi Lipót, H. Szoboszló vá
ros tiszti főorvosa, ki főgimnáziumi ta
nulmányait városunkban —  P é c s e t t  
végezte: „ A  z e l m e b e t e g e k  ét 
i s z o n y a  és müe t e t é s e a z  o r r ür e ge n  
ke r e BSz t ü l 44 czím alatt, 7 ivre terjedő 
igen érdekes munkával gyarapította szak- 
irodalmunkat. Szerzőnek e mű közrebocsá
tásával kettős czél lebegett szeme előtt, 
melyeknek meg is felelt; —  először az, 
hogy általa orvostársainak útmutató vezér
fonalat nyújtson arra nézve, miként 
járjanak el a netán gyógykezelésük alá 
kerülő étiszonyo8 elmebetegekkel, —  
másodszor, hogy a nagy közönségnek, 
mely az elmebetegek körül történő orvosi 
eljárások iránt még mindig gyauakodó 
bizalmatlansággal szokott viseltetni, al
kalma legyen magának meggyőződést 
szerezni arról, hogy szerencsóten elme
beteg ember társainkkal elmegyógyintéze
tekben humánus szelídséggel és szeretettel 
szoktak bánni és hogy azok minden 
szerencsétlenségük mellett is, szerencsések 
akkor, ha rendszeres elmegyógyintézetben 
szakértő orvosok gyógykezelése és ápolása 
alá kerülnek. A uevezetes munka Buda
pesten jelent meg és bizománybán van 
Debreczenben Csáthy könyvkereskedé
sében. Nálunk kapható: V a l e n t i n  K á 
rolynál. Ára: 80 kr.

=  A „Képes családi lapok14 44. számának tar
talma: Eljegyzés után; elbeszélés, irta: Prém Jó
zsef. (folyt, köv.) — Bolyongás k özt; költemény, 
irta Hetményi Gyula. — Úgy kell neki! liumo- 
reszk, (vége) irta Szűcskor; elbeszélés (folyt, 
köv ), irta kőszegliy Géza. — Cornelia kisasszony ; 
Miguel de Cervante -Saavedra, a „Don Quixote** 
hirneves Írójának „Novellas Exemplares* czimü 
gyüjteényéből, spanyol eredetiből fordította M. 
G. asszony. — Heti tárcza;n (időjárás és még va
lami.) irta — y — y. — ö  nagysága ; vig be- 
szély, irta Kosovitz Rezső. —  Az én édesanyára; 
költemény, irta Schmidt János. — Képmagyará
zat. —  Mindenféle. —  Képek: Hajléktalanok ta
nyája New-Yorkbau. — Macskaverseny. — Arclii- 
medes. Melléklet: A „Valéria*4 czimü regény 65 

80 oldala, — mellékelve a „Nővilág“ augusz
tus havi száma. — A borítékon: Heti naptár. — 
Sakk-talány. — Földrajzi bujósdi. —  Talányok 
megfejtése. — Megfejtők névsora. — Kérdések. 
—  Feleletek. — A kis lottó húzásai. — Hirdeté
sek. — Előfizethetni: Mebner Vilmosnál, Buda
pest. IV. kér. papnövelde titcza 8. sz. Egész évre 
6 frt. fél évre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr.

Közgazdaság.

Irodalom .
Ü  Paál Gyula „Vaskeresztesek" czimtl 

3 kötetes érdekfesziíő regényére előjegy
zési felhívást bocsátott ki. A regényt egy

Felhivás a pécsi szőlősgazdákhoz!
Köztudomásúlag itt Pécsett régi idők

től fogva azon más szőlőtermő vidékeken 
sehol be nem vett szokás uralkodik, mely 
szerint a szölömunkásokuak a kialkudott 
béren kivül a munka idejére tetszésük 
szerinti mennyiségű bor is adatik. E vi- 
szás szokásnak káros kihatásai úgy er
kölcsi, mint' társadalmi és gazdasági te
kintetben is mindinkább érezhetővé válnak. 
A  legtöbb munkás, munka közben mindig 
rendelkezé -éré éllván a bor, mértéken túl 
iszik s igy lesz iszákossá. Az iszákos 
ember egészsége, munkaképessége, er
kölcsi magaviseleté s családi élete pedig 
alapján meg van rendítve. Aztán tekin
tetbe veendő még az, hogy az ilyen szö- 
lömunkások már a munka közben ittasul- 
nak meg s igy folytatván a munkát, több 
kárt mint hasznot okoznak a szőlősgaz
dának.

Egyéb munkások, kik az izomerőt 
szintoly nagy, vagy még nagyobb mérv
ben igénybe vevő munkát végeznek mint 
a szölömunkások —  munka közben nem 
igényelnek bort vagy csak igen keveset. 
Miért nem lehetnének igy a szölömun
kások is ?

A  mértéktelen ivásnak, mely a szö
lömunkások közt mindinkább terjed, gá- 
tot kell vetni. Az állam, a társadalom, de 
maguk a szölömunkások és szőlősgazdák 
jól felfogott érdekei is kívánják ezt.

A  pécsi szőlősgazdák egyesületének 
választmánya alapszabályszerü kötelessé
gének megfelelöleg behatóan foglalkozván 
ezen a szölömunkások sorsát közvetlenül 
érdeklő kérdés mikénti megoldásával: 
azon megállapodásra jutott, kogy ezen 
abuzust legsikeresebben társadalmi utón 
lehet megszüntetni, vagy is ha a szőlős
gazdák közös megegyezéssel abban álla
podnak meg, hogy ezentúl a szölömunká- 
soknak nem adnak annyi bort, mint a 
mennyit meginni tudnak s ezzel egy uj 
s kétség kivül minden tekintetben üdvös 
szokást honosítanak meg.

A  szőlősgazdák egyesületének vá
lasztmánya tehát a fentérintett érdekek 
nevében bizalomteljesen az iránt kéri meg 
a pécsi szőlősgazda urakat, ha ezentúlra 
abban megállapodni szíveskednének, hogy 
a szölömunkásoknak szept. hó 29-töl 
kezdve ápril 24-ig egyenkint egy napra 
csak 2, legfellebb 3, az óv többi idősza
kában pedig rendszerint csak 3 liter 
bort adnak naponként.

Miután ezen eljárásnak közszokásba 
leendő vétele mint fentebb hangsúlyoztuk, 
már égető szükséget képez, azzal ismé
teljük kérelmünket, ha a szőlősgazdák 
ezen ajánlott eljárást azonnal magukévá 
tenni s azt követésre másoknak is aján
lani szíveskednének. Pécsett, 1883. évi 
augusztus hó 1 én. Teljes tisztelettel a 
pécsi szőlősgazdák egyesületének választ
mánya nevében: Sillay József, ideigl. 
elnök.



1883

Díjazással egybekötött
szarvasmarha- és sertéstenjészállat- 

vásár Budapesten,
1883-ik évi tzeptember hó 22., 23. él 24-ik 

napjain.

I. A földmivelés-, ipar- él kereslte- 
delemügyi m. k. miniszter a Bzarvas- 
marha- és sertéstenyésztés előmozdítása 
érdekében Budapesten folyó évi szeptem
ber hó 22., 23. és 24. napján szarvas- 
marha- és sertéstenyészállat- vásárt tart.

II. A vásár és kiállítás rendezésére 
egy vásárrendező-bizottság alakíttatott, 
mely Budapesten, a Köztelken székel.

A  vásár Budapesten, a fővárosi mar- 
havásártéren tartatik.

III. A vásár szeptember hó 22., 23. 
és 24. napjain minden reggel 10 órakor 
kezdődik és délután 6 órakor végződik.

. IV . A vásárra bocsáttatnak a korra 
való tekintet nélkül:

a) Szarvasmarha: bika, bikaborju, 
üsző és üszöborjuk. I. Magyar. II. Nyu
gati fajták.

b) Sertés: kan, kocza. I. Hazai. II.
Nyugati fajták.

Magyarországi kiállítók által kül
földről vett, vagy külföldi tulajdonosok 
birtokában levő állatok is vásárra bocsát
tatnak, a dijakra azonban külföldön ne
velt állatok csak az a) II. és a b) II. 
alatti csoportokban versenyezhetnek. Hiz
lalt vagy tény észképtelenné tett,, vagy 
egyéb okból tenyésztési czélokra már 
nem alkalmas állatok a vásárra nem bo
csáttatnak.

A  vásárra a bejelentések a vásár
rendező-bizottság által szétküldött, illetőleg 
attól nyerhető bejelentési minták fel- 
használásával, két példányban legkésőbb 
áugusztus 27-ig bezárólag a vásárrendező- 
bizottsághoz czimezve, a Köztelekre kül
dendők. Minden bejelentéshez a tenyészet 
egészségi állapotát igazoló egészségi 
bizonyítvány csatolandó.

Az állatok szállítására nézve a vas
utak kedvezményeket engedélyeztek. Az 
erre jogosító igazolványok a Jvásárrendezö- 
bizottság által a bejelentőknek meg
küldetnek.

V I. A bejelentett állatok szeptember 
hó 21-én estig okvetlenül beállitandók.

Az állatok Budapestre érkezés után 
azonnal a kiállító megterheltetéso nélkül 
újból áilatorvosilag megvizsgáltatnak, s 
ha betegnek találtatnak, a budapesti állat
orvosi tanintézetnek adatnak át orvoslás 
végett.

V II. Az állatokat a vásár utolsó 
napja, szeptember hó 24-én délutánig a 
vásárról elvinni nem szabad.

V III. Az állatok takarmányozásáról 
és ápolásáról a kiállítók gondoskodnak. 
Intézkedés történend a végre, hogy a 
szükséges takarmány és alomszalraa mér
sékelt s a vásártéren közzéteendő árakon, 
a vásártéren helyben kiszolgáltassék.

IX . A vásárra hozott tenyészállatok 
állása lelett azok ára is kiteendö s az a 
bejelentési ivén is megemlítendő, hogy az 
ár a kathalogusba felvehető legyen.

X. A  kitett áron az állat az első 
jelentkező vevőnek mindenesetre eladandó 
es többé árverésre nem bocsátható.

X I. Ha valamely állat tényleg elada
tott, a történt eladás a vásárrendező-bi
zottságnak a hely színén levő irodájában 
azonnal bejelentendő s a vevő nevével 
együtt az állás-táblán feljegyzendö.

XII. A vásár utolsó napja, szeptember 
hó 24-ike reggeli 10 óráig el nem kelt 
állatok, az nap árverezésre bocsáttatnak. 
A kikiáltási ár a tulajdonos áltál hatá- 
roztatik meg, mely ár azonban a bejelen
tett eladási árnál nagyobb nem lehet.

Ha a kikiáltási áron felül ígérnek, 
eladó tartozik az állatot átadni.

X III. A jelesb állatok díjazása czél- 
jából az e czélra felkért országos gazda
sági egyesület közbenjöttével két bíráló 
bizottság alakittatik, egyik a szarvasmar
hák, másik a sertések megbirálására.

X IV . Mindkét jury szeptember hó 
22-én kezdi meg működését és az nap be 
is fejezi —  úgy, hogy szeptember hó 23-án 
reggeli 10 órakor már a dijazott állatok 
állása felett a dijak jelezhetök legyenek.

XV. A díjazott állatok elővezetése 
mellett a dijuk kihirdetése és kiszolgál
tatása szeptember hó 23-án déli 12 órakor 
történik.

X V I. A  földmivelési miniszter által 
adományozott díjak a következő osztá
lyokra tűzetnek ki.

A ) S z a r v a s ma r h a .
I. Magyar fajta.

Bika: l.d ij 100db. 10frankos arany
2. „ 40 „ 10 i)
3. „ 20 „ 10 1) n

Bikaborju: 1. „ 10 „ 10 n p
(1 éves korig) 2. „ 5 „ 10 p p
Tehén : 1. „ 50 „ 10 n n

2. „ 20 „ 10 n p
3. * 10 „ 10 n p

I I . Nyugati fajta.
a) Berni (kuhlandi, mariahofí), pinzgaui 

(mollthaii) allgaui.
Bika: 1. díj 80 db. 10 frankos arany

2- „ 40 ■ 10 „
3- „ 20 .  10 . p
4- „ 10 6 10 „ n

Tehén: 1. díj 50 bd. 10 frankos arany
2- „ 20 „ 10 „
3- „ 10 „ 10 „

Bikaborju: 1. »  10 »  10 „
2- „  5 „  10 „

b) Egyéb kulturfajták és keresztezések,
1 db. bikára 30 arany, 1 db. tehénre 20 arany. 

B ) S e r t é s e k .

I. Hazai kondor sertés.
a) szőke : kan 1 díj 20

2 „ ;xo
kocza 1 „ 15

2 „ 8
b) fekete: kan 1 díj 20

kocza 1 „ 15

II. Nyugati fajták.
kan 1 díj 20
kocza 1 „ 15

X V II. Valamennyi díj csupán absolut 
becsű állatnak adható ki.

X V III. A  pénzbeli díjak mellett ok
levelek is adatnak, melyeken a jutalomdíj 
megemlítve van.

X IX . Pénzbeli díjakon kívül elismerő 
oklevelek adatnak.

X X . A  vásár látogatása díjmentes.
Kelt Budapesten, 1883. évi jun. hóban.

Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. k. minisztérium.

G ahona-árj egy zék
Pécs. sz. kir. városában 1883. évi jnlius

hó 28-án tartott heti vásárról.

) . . 9 frt 20
Búza ) középszerű . . 8 „ 70

> legalábbvaló . . . 8 „ 30

) jó . . . . . . 6 „ 60
Kétszeres ) közéj szerű . . . 6 „ 30

) legalábbvaló . . . . — « —

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

> legalábbvaló . • • — «

jó . . .  . . . 6 „ —

Árpa ) középszerű . „ 80
) legalábbvaló . • • — » —

) jó . . . . . . 6 „ 20
Zab ) középszerű . . 6 „  —

> legalábbvaló . • • — «* ”

jó  . . . . . . 6 „ 20
Kukoricza középserü „ —

> legalábbvaló • • — » —

Széna ] I  ■ ■ • ■ . . 3 .  —
Szalma „  50

Szerkesztői pósta.
Winkler Jó**ef urnák, Vürösmart. Közleménye 

magánérdekü s c«ak nyilttérbe fizetés mellett ve
hető föl, akkor is a sértő szavak kihagyásával. — 
Különben Ugye polgári bíróság elé való.

I T y l l t - t é i . * )

Anna-utcssa 10. számú házból egy  
fiatal kanári madár elszökött, aki azt 
visszahozza 1 frt ju talm at kap.

Salvator
elsőrangú rasmentes savanjúviz,

lithium és hornátriumbau 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 lsen 
kellemes üditö-ital. 129. (20— 14)

Kapható ásványvíz-kereskedésekben 
s legtöbb gyógyszertárban.

Salvator-forrás igazgatóság Eperjesen.
Budapesten főraktár ÉDESKUTY L. urnái.

*) Ezen rovat alatt megielentekért nem vállal 
felelősséget a szeik.

P E R E N C Z
laptulajdonos.

XE  a. l e s e  la. E r c a . l l ,  K Z ls  J ó z s e f
felelős szerkesztő. szerkesztőtárs.

Hirdetések:
Birtok-bérbeadás.

B ara n yam egye  K im o s  k ö zsé 
géb en , —  hol is rendes kövezett ut, 
pósta-állomás, fo lyó v íz  van, e g y  jó l  
ren d ezett, nagyobb tagokban levő  j ó  

búzaterm ő, dús kaszá lók, hatalmas 
lege lő , hozzácsatolt szőllő —  60 h o ld 
b ó l á lló  b ir tok . Cserepes lakház, 16 
öl gazdasági ép ü le tek ,. gyümölcsös 
kertet 6 egym ást k ö ve tő  év re  szer
ződésileg bérbe  k iadom  ; mint szinte 
e gazdasághoz gazdasági eszközök, 
marhák, sertvések, különböző takar
mány, gabona neművel is adhatók 
készpénz-, vagy  biztosítással e'látott 
a d ós levé lre ; értekezhetni Siklóson 
bérmentes levé l által a lolirt tulajdo
nossal.

Szabó Károly
207. (8— 8) siklósi ügyvéd.

E g y  jókarban levő

gr használt zongora
olcsón eladó.

Értékelhetni Baranya-Sellyén, H U T IR A  V IK T O R
tanítónál.

Az első pécsi

ZS- asztalos-egyesületei
é s

Held Gusztáv, kárpitos
K I S T É R E N ,

ajánlják a n. é. közönségnek dúsválasz- 
téku raktárukat mindennemű

saját készitményü legújabb és legjobb 
minőségű árukból legjutányosabb árért.

Úgyszintén: azon hírneves Kohn- 
féle székeket hajlított fából, vasbutoro-
kat, tükröket stb. a melyekből folyton 
nagy választék tartatik.

A midőn felkérjük az e szakmába 
vágó czikkek szükségleteik fedezésénél 
minket megbízásaikkal szerencséltetni, 
ajánljuk magunkat még mindennemű asz
talos- és kárpitos munkák elkészítésére, 
vendégfogadók és kávéházak teljes 
stylszerü berendezésére, valamint legú
jabb minta szerinti uj tekeasztalok ké
szítésére és javítására.

Az eddig bennünk helyezett kegyes 
bizalom és pártfogás fentartását jövőre is 
kérve, maradunk

mély tisztelettel

126. (0—3)

az 1. pécsi aszta los-egyesi 
IIELD GUSZTÁV,

kárpitos, kistéren.

£  B  U  X  O  B  B

LE HQUBLON
FRANCZIA GYÁRTMÁNY

UTÁNZÁSTÓL ÓVATIK MINDENKIl!I
/\ Ezen sziv:trpapir csak akkor valódi, 
l\  ha minden levél LE HOUBLON bélye-
V  get tartalmaz, és minden karton az 

i y  alanti védjegy és sz:gnaturával van
V  ellátva.

Gazdasszonynak
ajánlkozik vidékre egy  a belső és 
külső gazdaságban tökéletesen jártas 
középkorú nő, ki már 7 évig mint 
gazdasszony a vidéken működött és a
leg jobb  bizonyitvánnyal bír. Bővebbet 
e lap kiadóhivatalában.

Eladó ház.
Báthory-utcza 2. számú 7 utczai 

szobából álló sa rok  ház, két úri la
kásra beosztva, minden hozzá valóval, 
közel a séta-térhez, igen előnyös áron, 
szabad kézből eladó. (Bővebbet a k i
adó-hivatalban.) 218. (3— 1)

Első ügyvédi-ügynöki-iroda.
(Fennáll 1876-ik év óta.)

Vidéki ügyvédtársai intól, egyletek-, 
társulatok-, közegek- és magánzóktól stb. 
elfogadok minden megbízást, mely tör
vénykezési vagy közigazgatási ügyekben 
a Budapesten székelő kir. minisztériumok, 
kir. curia, váltó- és egyéb törvényszékek, 
társulatok- és egyleteknél közbenjárást, 
kölcsönügyleteket, szorgalmazást, értesíté
seket stb. igényel. Eszközlök ezégbejegy- 
zéseket, készítek vád- és vádiratokat.

Czélja ügyvédi irodámnak: a vidéki 
ügyes-bajosokat a jövésmenés!*, utánjárás! 
idütöltési terhes költségektől megmenteni, 
gyors, kimerítő, alapos tudósításokkal szol
gálni és hol akadályozva lennének, kép
viselni stb.

A díjak előre küldendők be. Egy fel 
napi időnél többet nem igénylő eljárásért 
1— 3 frt.

Irodám h e lye : Budapest, 9. kér. Csillag-utcza 8. sz.
Résö-Ensel Sándor,

168. (3—3) köz- és váltó-ügyvéd.

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

je les hatású g y ó g y  szer a gy  om or min
den bántalmai ellen,

és fólüliuulhatutlai) az ét- 
vágy-hiány, gyomor- 
gyengeség rosszagu 
lehelef, szelek, sava
nyú felbüfögés, kó- 
lika , gyoniorburut, 
gyomorégés, hugykö- 
képződés, túlságos 

uyálkaképzöüés sár
gaság, undor és há
nyás, főfájás (ha az a 
gyomorhói ered), gyo- 
morgőres, székszoru- 
lat, a gyomornak túl
terheltsége étel és ital 
által, giliszta lép és 
mójbetegség. arany
éi es báutalmak ellen. 

E g y  ü v e g c s e  á r a  l i a & z n á -  
l a t l  u t a « i t á s s : i l  e g y ü t t  3 5  k r .  
Kapható : Pécsett Balás Ödön, Kovács Ali- 
liály és Sipöcz István gyógyszerész líráknál.
Valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 

Központi szét kü ldési raktár nagyban és 
kicsinyben.

B R A D I  K Á R O L Y .
az „ ő r a n g y a l  li o z “ czimzett gyógy zertárában 

lirem zie rb eu , M orvaországban
184. (0 5

stragon - M ustár
8 ' patent csomagolásban.

■USchmidt V iktor és fiaitól.
186. B écsi kü lön legesség , (26—3)
legjobb belföldi minőség, ■/„ »/„ •/, kilós üve
gekben a valódi védjegygyei ellátva kapható 
minden fűszer- és csemege-kereskedésben.
"N|

Szénsavdús, termesze- 
tes égv. asztali v i z ; hat
hatósnak bizonyult a 

légzési szervek és gyo
mor bántalmainál.

Kútvállalat

Kahl is társa
Krondorfban
Carlsbad mellett. 

F ő r a k tá r  P é c s e t t :

Frankfurter Albert urnái.
143. (15— 11)

40 év alatt igazolt rendkívüli előnyei által vívta ki magának az 
egész világon az osztatlan elismerést és kitüntetést, hogy minden 
eddig ismert szerek ellenében egyedül olyan por, mely valóban 
bámulatos erővel és alapossággal minden ártalmas és alkalmatlan 
férgeknek

A Zacherl J.-féle portökéletes kiirtását és kipusztitását
eszközli, az utolsó nyomig.

Azon állítás, hogy a Zacherlpornál jobb féregpusztitő szer 
létezik, vagy épen egy újonnan fe lta lá lt , tudományos vizsgálat
nak eredménye folytán, szintúgy félre vezetése a közönségnek, mint 
az ahoz kigondolt elnevezések: tengeren tú li f ranci t  lant-féle stb.

A valódi Zacherlpor tartóssága végett csak eredeti csoma
golásban és pedig 15 kr., 30 kr., 50 kr. és 1 frtos palaczkokban 
árultatik, azonban sohasem egyszerű pap ír csomagolásban 
és kapható Pécsett: Balás Ödön gyógysz., Rech Vilmos, Eizer 
János, Frankfurter Albert, Zách Károly, Blauhorn A. és Ol.etko K. 
keresk. 213. (4— 1)

| 1881 -ik évben 295.000 palack, 1882 ik évben 55Ó.000 palack lett elszállítva.
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A mohai AGi
hazánk egyik legszénsnváiTsabb

s a v a n y n v i z e
kitűnő szolgálatot tesz fő leg  az emésztési zavaroknál s a gyom ornak az ideg- 
rendszer bántalmain alapuló hajaiban. Általában a v iz  mind azon kóroknál 
kiváló figyelm et érdemel, melyekben a szervi élet támogatása és az idegrend

szer működésének fölfokozása kívánatos.

Borral használva már is kiterjedt kedvességnek örvend.
Fris töltésben mindenkor kapható

I RÉDESKUTY
m. k. udvari szállítónál Budapesten, Erszébettéren.

Úgyszintén minden gyógyszertárban , füszerkereskedésben és vendéglőkben.
76. (12—11) P é c se tt: E izer Ján o s. Sp itzer Sándor fiai, N ick K áro ly  u ra k n á l.
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• 188! -ik évben 295.000 palack, IdiiÁ -ik évben 550.000 palack lett elszállítva.*

Pécsett, 1883. nyomatott ifj. Madarász E.


