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A választásról.
Ma midőn e sorokat Írjuk, még 

huszonnégy óra választ el a pécsi és 
baranyai választások kezdetétől és 
mire napvilágra jönnek a nyomdából 
már befejezve lesznek azok és e sorok 
nem fogják azokat befolyásolni.

Három kerületben az eredmény 
alig lehet kétséges, mert az eddigi 
volt képviselőnek ellenjeleltje máig 
nincsen, de a többi kerületben sok
kal kétségesebb mint valaha, melyik 
párt — és melyik név vivja ki a 
győzelmet

Mert odáig jutottunk, hogy nem 
annyira a párt miut a név az, mely 
naivobb befolyással van a válasz
tások eredményére.

Ez pedig igen sajnos és elszo
morító állapot, mely nagyon-nagyon 
is reámutat a társadalom betegsé
gére

Négyszáz és néhány Irányi- 
Simonyi vágj' Tisza-féle tehetséget 
még kevesebbé Kossuth vagy Irá- 
n\ i jellemeket hazánk nem küldhet 
az alsóházba, kell, hogy kissebb 
tehetségű és képzettségű, kevésbé 
ragyogó tehérségü jellemek is helyt 
foglaljanak ottan, de azt a válasz
tásokat befolyásoló és vezető intelli- 
geueziától joggal megvárhatjuk, 
hogy minden erővel akadályozza 
meg, nehogy oda betolakodhasson 
a fénymázos tudatlanság, a nyeg
leség, pimasz kapzsiság, hazafias — 
nem létező — érdemeit bérenczek 
által kikürtöltető hírre és zsákmány
ra számitó önzés.

Minden jel azonban arra mu
tat, hogy a kiküszöbölendő elemek 
az uj alsóházban aligha fognak meg
fogyatkozni, legfelebb személycsere 
lesz az egészben és mi legrosszabb, 
hogy pártunk sem lesz egészen 
tiszta tőlük, habár csak legkissebb 
részben fogja annak fényét elho
mályosítani.

Láttuk, hogy a kerület osztás
sal valóságos cserebereüzlet is tör
tént már, következtetjük itt ott az 
előleges megegyezést azon elvből, — 
„ne bántsd az én zsidómat, én sem 
bántom a tiedet“ ; — láttuk, hogy 
a kerületbeli pártbizottság egyik 
elnöke nehányad magával elpártolt, 
egv idegen pártbeli jeleltel egyezett, 
a második elnök pedig hallgatag 
viselte magát és pártját, mely pe
dig többségben van, készakarva ve-

T á  R C 1 A.
É l e t - f i l o s o f i n

Nem vágyom én, hogy & jövendő 
Mpgkoszoruxza síromat,
Dicsőség, fény, — tudom - veszendő 
S rövid boldogságot sem ad.
A dalt. mely szivemből kiröppen,
Mit bánom én, ha feledik,
Daloltam, álmodtam, szerettem.
Nem megyek el megkönyezetlen.

Ha a halál megérkezik.

A fény, dicsőség büszke álmár,
Ha tetszik am kergesse más,
Kutassa a sir birodalmát,
O tt túl vár-e feltámadás.
Én addig homlokomra fűzőm 
Rózsáid, édes szerelem,
Nem búsulok lettünt időkön,
A jövő titkán nem tűnődőm,

Betölti szivem a jelen.

A bölcsesség bohó dalomra,
Jól tudom én, k&czagni fog,
Öt a tudásnak bántja azomja.
Én boldogaa'got állítok; 
övé a  száraz, a tenger 
▲ csillagok, a nap, sz ég,
Csapán egy zúg marad nekim fel,
Hol egy szív vár reám szerelemmel,

De énnekem nem kell egyéb

Mérd ki ntját a  csillagoknak,
Fejtad meg a  világ titkait,
Magad csodája légy korodnak 
Nem Irigyelek bölcs, ae hidd!
Tudományod és dicsőséged.

zető nélkül hagyta, — de azért meg
marad régi pártján és megmarad 
annak elnöke. — Vannak párt bi
zottságok, miknek főemberei rég mint 
elpártoltak ismeretesek, de azt kül- ! 
sőleg nem vallják be, — nem azért, 
hogy minden párttanárskozmány 
bán részt vehetvén, ott a párt vesz
tére működhessenek, hogy ott ne 
állitathassék jelelt, ki tehetségeinél 
jelleménél és a hosszú éveken át 
szerzett hazafias érdemek, ismert 
rendithetlen elvszilárdságánál fogva 
legjobban volna arra hivatva. — 
Megtörtént egy oly jeleknek komoly 
telléptetése, kinek ismert jellemte- 
lensége az ellenpártiakat csak 
szánakozó mosolyra indította, saját 
pártjabeliek javát visszavonulásra 
készteti.

így nem mentjük neg a hazát.
A társadalom romlottsága ter

jed feltartóztatás nélkül, a parla
menti többségekből indult az ki 
és most már elhatol az alsóbb ré
tegekbe is, a küzdelem ellenne 
mindinkább meddővé lesz, mert a 
jobb jellemek megfoghatlan apat- 
hiában szenvednek, látják a bűn 
tolakodását, de mit sem tesznek 
annak legyőzésére, ezen apathia le- 
boasztja a bátor jellemes küzdők 
buzgóságát, végre ezek is elfognak 
hallgatni és akkor rövid időre a 
társadalmi krízis kitörése mathema- 
tbikái bizonyosság lesz.

Annyi már most bizonyos, hogy 
az uj alsóház még oly alkotása sem 
lesz, hogy lökést adjon a társada
lom betegségeinek orvoslására, még 
kevésbé togja a káros és vészthozó 
közjogi törvényeket megváltoztatni, 
legfelebb ha a 67-es törvények 
fentartásának hívei uj páitalakulásra 
adják magukat és igyekeznek a 
meddig lehet elodázni a fenyegető 
veszélyeket; ehez azonban igen vé
kony a reményünk. — Mennek majd 
a merre mehetnek és a merre nem 
mehetnek kényelmesen, arra nem 
mennek és bízzák a hazát a fatumra.

K o M N U th le v é l .
Kossuth Lajostól Jókai Mór Ilyetalván 

mondott beszédének a dunai konföderatió 
tervét érintő tételére vonatkozólag kővet 
ke7.ő levél érkezett Helfv Ignúczhoz:

C o lieg n o  (al Baratconej I8H1 jun 16.
Kedves barátom!

öu jónak látta Irataim első kötetéből 
azon előszópótlékot, mely a magyar polgár
jogból kirekesztetéseinre vonatkozott, azon

oknál fogva kihagyni, mivel polgárjogom 
elvesztése csak a törvény kihirdetésétől 
számított tiz év utánra szól.

Ez a siralomházi állapot a dolog lé
nyegére nézve nem teszen különbséget. 
Virtualiter ki van teám mondva a7 ostra- 
cisrnus, 8 a feltételek, melyekhez a csapás 
alól kibúvás lehetsége kötve lett, e virtua- 
litást, elveimnél fogva, actualitássá teszik. 
Miudeu polgárjogból kitaszított pária vagyok

Ez döntő ok arra, hogy a folyamatban 
levő választási mozgalmakba ne avatkozzam. 
Nincs reá joga páriának.

E szempontból indulva, még az sem 
bírna felszólalásra, tia a M&gyarországou 
most elomló szótengebii bán elveim és né
zeteim megtámadása fordul elő; bánni 
könnyű volna is a felmerülő ellennézeteket 
megczáfolnom. Teljék kedvük benne, majd 
ítél köztünk a történelem kérlelhetlen logikája.

De midőn azt látom, hogy akad em
ber, a ki, hallgatóinak tudatlanságára spe
kulálva, még azt a kortesfogást is megen
gedi magának, hogy-------(raikép is mond
jam légiid variasabbau ?) felőlem, tudva, 
akarva, nem igazat mond; e/.t még mint 
amolyan kiiugott pária sem hagyhatom szó 
nélkül, mert itt már nem vélemény kérdése, 
hanem szándokos tény hamisítás forog fenn.

Több ily tudva-akarva nem igaz mon 
dást követett el felőlem Jókai Mór ur, 
Illyefalván tartott beszédében mikéut a 
„dón"jnniua 10—kei számában botrátikozás- 
sal olvasom.

Ez alkalommal csak egyre szorítkozom 
a többire majd keresek időt magamnak, 
a mennyire a hurczoló-kodási készülődések 
prózai zavara megengedi.

Jókai Mór ur, említett beszédében, a 
maga módja szerint, a következés thémáját 
fejtegetve, előrebocsátja, hogy Magyaror
szágnak valakivel szövetkeznie keltvén, — 
szövetkeznie kellett megkoronázott uralko
dója tartományaival; aztán szóról-szóra a 
következőket mondotta:

„Hogy azok a tisztelt hazánkfiai, & kik 
magukat függetlenségi pártnak nevezik, szintén 
gondoltak ilyen szövetkezésre, azt bizonyltja Kos
suth Lajosnak magának a progettója, a mit kia
dott akkor, midőn szó volt arról, hogy Magyar- 
ország külön szakittassék Ausz riától, és abban 
ő is tervezte, hogy Magyarország igenh szövet
kezzék. de nem az osztrák tartományokkal, nem 
Galicziával, Lengyelországgal és Horvátországgal. 
Még pedig oly formán, hogy országgyűlés tar
tassák az egyik esztendőben Budapesten, a másik 
esztendőben Belgrádban, a harmadik esztendőoen 
Zágrábban és a negeydik esztendőben Bukarest
ben (Derü'tség.) Tehát jutott volna Magyaror 
szagnak minden negyedik esztendőben egy or
szággyűlés.* — Már most kérdem önöket, tisztelt 
bazámfiai, Ítéljék meg hideg vérrel, hogy vajjou 
a mostani állapot, midőn Magyarország ország
gyűlésé évrÖl-évre összchivatik és határoz saját 
ügyeiben teljes szabadsággal; a közös ügyeknek 
a hadi erőnek elintézése pedig bizatik egy dele- 
gatióra, mely egyik évben Budapesten, másik 
évben Bécsbsn tartatik: hogy vájjon ez sokkal 
alkalmatlanabb és a magyar nemzetre megalá- 
zóbb allapot-e, mint hogy ba az lett volna elfo
gadva, bo<y minden három esztendőben vándo
roljon a innjyar a maga országgyűlésével Bel
grádit, Zágrábba és Bukarestbe.*•

Üresen hagyjak szivedet.
S vau óra, mikor te is érzed,
Hogy legjoblan vert meg a végzet,

Ua szivünk senkit sem szeret.

Nap-napra kél, s én szakadatlan,
Kenyérért küzdők, fáradok,
De bolygni hiv a csöndes alkony,
A lombzugás, a csillagok.
S ha hazatérek megpihenni,
Csókkal vár édes feleség,
S dalom vigan csattogva zengi.
Hogy legszebb dics szeretve lenni,

S szeretni legfőbb bölcsesség!

Inczédi László.

E g y  n a p  a  b u d a p e s t i  N tefá n ie -  
h é tb ő l .

Siklós, junins hóban 
Legyen az ábránd mulékony, mint az 

alkonyt tény; mosódjanak el annak ara
nyos szálai rövid éltük után, mint a futó 
hullám habos fodrai: mégis csak szebb az 
a — bár szivünk vágyai szerint is — tel
jesült valóságnál. Nagyszerűbbnek képzel
jük édes ábrándjaiukban a kedves dolgo
kat, mintsem azok legjobb esetben is le
hetségesek. Fájó érzést szül ilyenkor a 
leicMgázott képzelet miatt a csalódás.
............ Így tőrtéut ez velem is, midőn
Budapestet először láttam. Nagyszerűnek 
találiuin tővárosunkat, szép utczáival, dí
szes épületeivel, a komolyan hömpölygő 
öreg Dunával; s mi több — ü lefolyt 
ünnepélyek alatt a pompásan feldíszített 
utakkal.

Áthatott a trónörökös pár bevonulása
kor a ritka látvány; fölelevenűl előttem a 
kép; látom mint bólintgat Stefánie moso
lyogva jobbra-balra; ott látszik még a lovas

bandérium, egytől-egyig mint büszke dalia 
ül a tüzes lovon; itt hullámzik a népten
ger éljenezve; leirhatlan az öröm, a lelke
sedés. Este volt a szebbnél szebb kivilágítás.

S mégis, midőn hazamentünk oly le- 
vertnek képzelém magam, mint a ki a 
látottakkal nincs megelégedve. Hát mit 
kivárnám látni? Táu Tündérországot? . . . .  
Oh! bohó gondolat. . . .  Pedig — megsú
gom — oda szálltak ám álmaim rózsás 
ábrándjai.

Az egek apró fényes lángi már lég 
! nézték a budapesti földi testvéreiket, zaj 

lőtt javában az utczákon még az e le t; 
midőn mi már csöndes szobánkból voltunk 
Éde9 atyám elővevő a prograuimot s nyu- 

I godton olvasgatta, mi van a következő 
! napra megírva? Kíváncsian néztünk reá.
; Gyermekeim, szól, holnap a zugligetbe 
I megyünk. Tudtam hogy mi ez, s oly tit

kos öröm logult el, hogy örömömben — 
az egész világot; de így csak a kedves 
Gizellát öleltem át —

Reggel öt óra volt midőn fölébred- | 
tünk, ekkor még a fővárosiak előtt rop
pant korán van. Hét óra előtt jött meg 
Freund ur, ki szives volt mindenhol ka
lauzunk lenni s ezután elindultunk a zug- 
ligetbe, Budapest e kedves kiránduló he
lyére. Alig léptünk ki a házból előttünk 
volt a lovonatu vaspálya. Felültünk, végig
szeltük a hosszú váczi utat, hol már ja
vában folyt az élet; áthaladtunk a Mar- 
githidon Budára s innét a hegyek közzé. 
Mily kedves kép tűnik el, mig ide érünk.
A széles Dunán egész velenczei élet van; 
jobbra esik a kis Margitsziget, melyet az 
ezután következő napon csodáltam meg; 
balra tőlünk a vén Gnllértbegy tekint le j 
Buda ős várára, hiréhez a korához illő j

Tehát Jókai ur azt fogja reám, hogy az 
éu állítólagos ,progetto“-m szerint Magyar- 
országnak nem volt volna évről-évre össze
hívott országgyűlése az országban, hanem a 
magyar a maga országgyűlésével minden há
rom esztendöbeu Belgrádba, Zágrába és Bu
karestbe váudorolt volna.

Éu ennek ellenében az egykor ón által 
Milanóban szerkesztett „L’Alleauza" 1802. 
május 18-iki számában akaratom ellenére 
nyilvánosságra hozott nem is „progetto“-ra, 
h&uem privát használatra szánt értekezési 
hasisra és annak általam ugyancsak az „ Alle- 
anza“ 1862. június l-i számában közrebo
csátott értelmezésére utalok, s erre uta va 
kijelentem, hogy a mit Jókai ur, fentebb 
idézett szavaiban mond: nem igaz. Sőt mint
hogy Jókai ur azon úgynevezett „progetto“- 
mra hivatkozik, azt tehát, ismeri: nem ma
radhatok meg a inellett, hogy nem mond 
igazat, hanem még azt is hozzá kell tennem, 
hogy tudja, hogy nem mond igazat.

Abban a koufederatioualis eszmevázlat
ban akkor a gyűlés várni óriásnak eszméje uem 
a magyar országgyűlésre, hanem a szövetsé
ges ügyek (de csakis ezek) körüli törvényho
zással megbizandott szövetségi gyűlésre szól; 
s e vándorlás eszméje egy vonással sem több 
vagy kevesebb, mint az, a mi most Asznia 
és Magyaiország mint állítólagos szövetsé
gesek közt fennáll s a mit Jókai ur ekként 
fejez k i: „ a közös ügyeknek, a hadi erőnek 
elintézése pedig bizatik egy delegatióra, mely 
egyik évben Bécsbeu tartatik." Tehát anibu- 
latorius ez is. ép úgy mint amaz, csak töb
bek között a létező állapotot nem épen ajánló 
azon öt különbséggel:

a) Hogy amaz valóságos konfederatió 
volt volua, — a létező állapot pedig nem az, 
mert egy közös fejedelemnek álavetett orszá
gok között szövetségről beszélui olyan dolog, 
mint fából csiuált vaskarikáról beszélni. Ab- 
•<0Int képtelenség, minőt regéuyköltők pbau- 
tasiája ián álmouhatik, ha ugyan az is ál- 
modhatik, de a gyakorlati élet uem ismérbet.

b) A második különbség ez, hogy az a 
gúnyolt „progeito“ a szövetség egyes con- 
ponens tagjainak külön állami személyiségét 
az európai uemzetcsaládbau el nem enyész- 
teti s minden egyes államtag teljesen souve- 
raiu autououuájat mind az összes szövetség, 
mind aunak egyes tagjai iráuyában sértetlen 
fentartja (mikéut ez a „progetto“-ban vilá
gosan elvül és alapul fel van állítva,) — & 
létező állapot periig Magyarország állami 
személyiségét elenyészted, souverainitást 
megsemmisíti, autonómiáját pusztán a pro
vinciális termeszeiü belügyekre szorítja, sőt 
még e szűk kömén is a nemzet leglényege
sebb érdekeméi illusoriusaá teszi, mer. elvül 
van elfogadva s gyakorlatilag nagyon is ke- 
resztülvive, hogy a birodalom egysége azou 
tekintet, mely előtt minden még oly jogos 
érdeknek is i.áttérbe kell vonulni.

c) A harmadik különbség az, hogy ama 
gúnyolt confederationalis tervvázlat szerint 
a szövetséges kötés csak a hadi contiugens 
mennyiségét szabná meg, mellyel Magyaror
szág kül támadás esetén a közös védelemhez 
hozzájárulni s azt e végett készen tartani kö- 
teleztetnék; de az ország haderejének úgy 
ezen része, miut átalábau tetszése szerinti 
mennyiségben és miuöségbeu tartható Összes

hadereje Magyarország saját kormányának 
folsőbbsége alatt állana s minden idegen avat
kozástól ment jogához tartoznék aunak oly 
szervezetet adui, a minőt tetszik, szóval :sa 
ját nemzeti hadserege volna, — a mostan1, 
áliitólag&s szövetség állapotában pedig Ma 
gyarországnak saját nemzeti hadserege uiu:s, 
hanem van kötelessége ujouczot „fournirozn. 
s közös hadsereghez, melynek magyar része 
is idegen tisztektől hemzseg, németül vezé 

i neveltetik, szervezete nemcsak az ország tet
szésétől nem függ, de abba az országnak 
még csak szólója sincs s a hadsereg egyálta
lában nem áll az ország kormáuyáuak íelső- 
sége alatt annyira nem, hogy a nemzettől 
merőben elkülönített statust iustatu képe/., 
melynek a magyar nemzet csak vér - és pénz- 

I „liferánsa", de nem ura.
d) A negyedik különbség az, hogy a 

| gúnyolt confederationalis tervvázlat szerint
a szövetségi hatóság béke idején sem a 
magyar katonát saját országából ki nem 
húzhatná, sem Magyarországba nem küld
hetné más szövetséges állambeli katoiát; 
ki béke idején a magyar erődökbe lábát 
sem tehetné be, még azokba sem, melyek 
federális erődökké lennének minősítve. — 
A mostani állapot mellett pedig, melybe 

| Jókai ur, bámulatos metamorphozisai foly
tán, annyira szerelmessé lett, a magyar 
katouát az ország bire-tudta-megegye/.ese 
nélkül kiviszik az országból, Magyaror
szágba pedig ismét az ország hire-tudta- 
megegyezése nélkül idegen katonát raknak, 
s az ország erődjei idegen kezekben vannak. 
Mindez lehet Jókai-„gusztus," de nem bi
zony magyaz „gusztus."

e) Az ötödik különbség az, hogy a 
„progetto* szerint a szövetséges diplomá- 
czia csak egy lehetne ugyan, épen mint a 
létező állapotnál & létező diploiuáczia csak 
egy, e mellett azonban, mintáz „Alleaoza* 
már idézett jun. 1-ei számában világosin 
ki van mondva; a szóba hozott konfede- 
ráczió diplomácziai képviseletének egysége 
csakis a federális érdekekre volt volua ér
tendő, de a koufederáczió egyes állami 
saját specziális érdekeire nézve külön-külón 
diplomácziai képviselettel bírhattak volna ; — 
mig a létező közös ügyes állapotban, me
lyet Jókai ur regéuyköltői phautasiaja szö
vetségnek néz, Magyarországnak nemcsak 
politikai, de még csak kereskedelmi spe- 
cziális érdekeire nézve sem szadad külön 
képviselettel bírni, a mi az országnak bi-

j zony igen nagy kárával jár, mert a min
dennapi tapasztalás kiáltó bizonysága mel
lett lehetetlen tagadni, hogy a fennálló 
egységes diplomatikai képviselet teljesség
gel nem osztrák és magyar, hanem Kiváló
iig osztrák.

Hát ilyen és ezekhez hasonló több kü
lönbségek bizony vannak a „progetto "-féle 
confederatió terve s a létező közösügyes álla
pot között, de a közös vagy szövetséges ügy ek 
í utózés éré hivatott gyűlés ambulatoiius voltá
ra nézve nincs különbség. Ha nemsáutikálna 
az ismeretes mondás, hogy a mi „pos t "  az 
„prop te r “, adhatna ember, aki arra a gon
dolatra is tévedhetne, hogy a közös ügyes 
állapot alkotói a vándorlás emez eszméjét a 
„ progetto"-ból Írták ki. Éoezt nem mondom, 
de azt hajlandó vagyok mondani, hogy ha

méltósággal. Buda már nélkülözi a fővá
rosi jelleget.

Mint a szél repül most kocsink a 
négy lóval. Hüs s/eilócske simogatja meg 
arezunkat s oly jól esik, mert a nap már 
tüzes trónján ül. Mindig mélyebre jövünk 
a magasló hegyek közé; elhagyjuk a szép 
villákat, nagy szőlőket; terebélyes zöld 
fák árnyékába jutunk, mig végre megáll a 
k<*si s kiszállunk. Itt volnánk czélunknál, 
„Hát ez a zugliget?" szólék — oh nem — 
telelt nevetve barátunk. Gyalog kelle még 
mennünk a „Fáczán“-ig rendezett utakon; 
bár sürü erdőn át. A zöld erdő árnyasán 
fogadott bennünket; balzsamos volt a le
vegő; ott rengtek illatosán a kedves vi- 
rágocskák a mohos törzsek sürüs aljaiban ; 
csörögve lejt elénk a kristálytiszta cser
mely tán reggeli imát susogott a természet 
nagy Ur..nak; fent a suttogó lombok között 
vig madárkák űzték egymást, elárulták a 
szép környék vidámságát; az aranyos nap
sugár küzdve juthatott át az árnyas lom
bokon s megfüröszté a gyenge fűszálakon 
reszkető, gyémántos harmatot. Elértünk a 
„Fáczánhoz* is Ez egy rendkívül szép 
helyen fekvő nagy vendégfogadó, győnyöiü 
kilátással, sétányokkal, szép kerttel, nagy 
táncstei mekkel stb. Itt reggeliztünk. Ven
dég még kevés volt az ünnepélyek miatt. 
A barna legények is szállingóztak a bús 
árnyék alatt.

Tovább mentünk, jobban mondva föl
felé; elértük a „Disznófő- vendéglőt is. 
Itt már zeneszó fogadott; vidám gyermek
sereg hullámzott az udvaron keresztül-ka
sul, majálist ünnepeltek. Édes papnskám 
fáradtnak nyilvánitá magát, s értékesebb
nek tartá a sör habzó gvöngyét, mintsem 
A hegymászást. Mi többiek folytattuk az

utat, s különösen az édes mamuska majd
nem kifáradt hatatlan volt a hegymászásban.

Magas ponton voltunk már; midőn a 
lágyan ringató enyhe szellő fuvola hango
kat hozott felénk ; tovább haladtunk , a 
társalgás mindig élénkebb lón; majdnem 
minden századik lépésnél kis cziganyfiú 
húzta a„jó nótát". Neháuy krajezárért de 
meg rikatta azokat a búgó húrokat: an
nál vigabban játszott majdnem a hegycsú
csán egy klarinétos. Végre elértük a hegy
ség egyik csúcsát. Mily gyönyörű, regé
nyes vidék terül el itt; elképzclhetlen 
szépségű panorámát nyújt az elragadott 
szemnek, a természet alkotta művészi táj
kép ez. A sürü villákat takaró szürke lá- 
tyolt eloszlatja az ég áldó fénye. Mig előt
tünk a Duna csillogó vize, Budapest rend
kívüli kiterjeszkedésével terül el; addig 
mögöttünk a kéklő távolban a magaslo he
gyek lánczolata vonul tova. Közvetlen előt
tünk van a rengeteg sötétlő sűrűje homá
lyos, csöndes rejtekeivel. Édes önfeledé
sébe merül itt a szépre s megragadtra 
vágyó lélek. Délután egy óra múlt el, midőn 
a „Fáczánhoz“ visszatértünk. Itt is ebédel
tünk. Hej de húzták ez alatt azok a bar
na czigányok a szebbnél szebb magyar 
darabokat. A hangulat emelkedett; feiíia- 
ink bátrabban kóstolgatták a begy tüzes 
nedvét; de azért mi is fenségesen éreztük 
magunkat; csak úgy zendültek azok az 
ördöngöa, bűvös hegedühurok, hát még 
mikor rákezdték hogy :

„Kétszer nyílik az akáczfa virága.
Szép nap volt ez, a legszebb is a 

budapesti Sztefánie-hétből. Mi nem felejtjük 
el zngligetet oly hamar. Emlékezetem 
vissza-visszaszáll, lelkem most is ott bo
lyong. Deitntk Mariska,



már a fatum könyvében az wztrák-magyar
szövétség (?!) eszménye meg volt írva, bi
zony kár volt a „progetto"-b<51 azokata „cse
kélységeket" ki nem írni, melyeket fentebb 
futólag említettem.

Van valami lelkemben, a mi aat súgja 
nekem, hogy bizony kár volt abból a «flro- 
gettódból még egy más eszmét is ki nem 
irni; értem azt, hogy szerinte nem csak a 
szövetséges gyűlés ( =  delegatio), hanem a 
szövetséges végrehajtó hatalom is ambulato- 
rius volt volna, azaz sor szerint egy-egy év
ben Magyarországon székelt volna. Ennek s 
általában az oszrák-magyar dnalismns logi
kájának az felelt volna meg, hogy a dualis- 
ticus monarchia feje a közösügyeket végre
hajtó közegekkel egyetemben egyik évben 
Bécsben. a másik évben Budapesten székeljen. 
Minden magyar ember csak sajnálhatja, hogy 
ez az ambulatoriusság nincs meg s a dualisz
tikus monarchia magyar felének csak amo- 
lyau esetleges utólagos látogatás jut, de 
szabott kötelességszerü rezidenczia nem.

Kűlönsen én vélemény vitába nem eresz
kedem, csak tényt akartam konstatálni, s a 
tény az, hogy Jókai ur nem mondott igazat, 
s tudta, hogy nem mond igazat, midőn azt 
fogta reám, hogy a kérdéses confederationalis 
„progetto" szerint a magyar a maga ország
gyűlésével hol Belgrádba, hol Zágrábba, hol 
Bukarestbe volt volna kénytelen vándorolni.

Ez nem igaz.
Én a gúnyos gyanúsítást, melyet Jókai ur e 
szándékos nem igazmondása implikál, lllye- 
falván a székelv hallgatóság „derültséggel" 
„hangos tetszésnyilvánításokkal" fogadta 1 
így irja a „Hon."

Ha a székelységnek (melytől, dicső 
múltjánál fogva — megvallom — én mást 
vártam volna) a nagyhírű regényírónak, kinek 
ezen minőségben én is a legőszintébb nagyra
becsüléssel adózom, bámulatos politikai aber- 
ratiót teszik hangos tetszésnyilvánításokkal 
fogadni* ahoz semmi közöm. Változnak idők 
és emberek. Ízlés dolga. De hogy mikor az a 
híres regényíró egy a nyilvánosság előtt álló 
tényt meghamisít s nem igazat mond, a nagy
számú székely hallgatóság közt egyetlenegy 
ember sem akadt, aki annyit mondjon: „Már 
ui.gkövetem úri személyét: ez nem úgy van,"
— hanem a hamis fapénzt mindannyian pengő 
érez gyanánt hangos tetszésnyilvánításokkal 
fogják, még nevetnek is fölötte: ez — meg
vallom — váratlan volt előttem. Éu a székely 
nép értelmisége felől más vóleménynyel 
voltam.

Nein zárhatom be levelemet a nélkül, 
hogy meg ne jegyezzem, miként azon poli
tika után. melyet*a két Lajtbania közösügyes 
kormánya á keleti kérdésben elkövetett s 
mely végeredményben aligha máshová ve
zetne. mint oda, hogy „Magyarország lesz a 
máglya, melyen az osztrák sas elégettetik",
— a dunai konfederatió, melyben a dunavöl- 
gyi nemzetek s köztük a magyar nemzet tel
jes állami függetlenségük s nemzeti szabad
ságuk biztosítását találhatták volna: már 
többé nem lehetséges. Megtörtént dolgot 
meg nem történtté Isten sem tehet. „Was 
mán von dér Minute ausgeschlagen, bringt 
keine Ewigkeit zurück."

Hát én valóban nem érteni, minő visz- 
ketegség vitte rá Jókai urat, hogy ezt a con- 
federationalis „progetto"-t a választási vitába 
hajánál fogva beleráutsa; ha csak az a vágy 
nem. hogy az „értelmes* székely közönség
től az én rovásomra kaczajt acquiráljon.

Kortesfogás akart-e lenni, mely arra 
volt számítva, hogy vele a függetleuségi 
pártnak árts n? De hiszen a függetlenségi 
pártnak azzal a borora-derüre előrántott 
„progetto"-val egyáltalában semmi köze; 
először azért, mert a függetlenségi páit 
több jeles tagjai nyilvánosan, még az ország- 
gyűlésen is kijelentették, hogy a dunai con— 
íéderatió eszméjében nem értenek egyet; 
másodszor azért, mert a függetlenségi párt 
az uralkod5 ház iránti hűség és perszonális 
unió alapján áll, én pedig az osztrák császárt 
magyar királynak sem perszonális unióval, 
sem semmi más gondolható alapon nem aka
rom. Hát mi joggal raeritgeti Jókai ur az én 
vedrem vizét a függetlenségi párt nyakába ? 
hisz az az én szavaimért, tetteimért, terveim
éi t nem felelős!

Hanem miután Jókai urnák tetszett 
amúgy a viy.be lyukat fúró módon azt a du- 
naszövetségi „progetto"-t előrántani, kije
lentem, mikép ez engem azon határozatra 
bírt, miszerint ha Isten bubánat sújtotta 
erőmuek annyira kedvezni talál, hogy Ira
taim harmadik kötetét összeállíthatom: szán
dékomban van annak a „progetto"-nak tör
ténelmét ott előadni — abból majd meg 
lógja tudni a magyar olvasó közönség, hogy: 
a váratlanul nyilvánosságra jutott (Du- 
naszövetségi) javaslat uem volt egyéb mint 
egy privát használatra proponált ér:ekezési 
hasis, melyet nem én fogalmaztam, de mely
hez s csakis miut ilyenhez megegyezésemet 
adtam, mert okom volt hinni, hogy annak 
folytán az Európáuak nem kevésbé, mint az 
érdeklett uemzetek szabadságának érdekében 
fekvő eszme, melyet ukkorig a vak szenve
dély taglalat nélkül hagyott, az illetők kö
zött higgadt értekezésre kerülhet.----------
— C>ak ennyi volt és nem több annak ér
telme; még csak nem is kidolgozott terv az, 
hanem csak privát használatra szánt kon- 
statálása annak, hogy én és politikai bará
taim készek voltunk a hazánkban s hazánk 
szomszédjában felizgatott nemzetiségi viszá
lyok kiegyenlítésére, egyszersmind az osz
tják birodalom lehető felbomlása miatt, né
mely ószerü diplomatikai körökben az euró
pai sulyegyen iránt táplált vagy színlelt ag
godalmak elosztására mindent megtenni, a 
uiit saját hazánk iránti kötelességeink megen
gednek."

E sorok az „Alleanza" idézett junius 
1-ei számából vannak kivéve s magam iránti 
tartozásnak véltem, Jókai úr handabandája 
folytán, ennyit a dolog történelméből már 
most előlegezni.

Különben levelem lényege az, hogy Jó
kai ur nem mondott igazat, midőn azt fogta

. maga országgyű
lé s  '  /  .gráhba, Bukarestbe
akartam . .'in roltatni.

Mondott hasonlóan több nem igazat is. 
Ezekről majd máskor.

Legyen szives kedves Barátom! e tény 
helyreállítisa számára a „Hon"-bán, hol a 
tényharaisitáa a közönség elé hozatott, helyet 
kéretni, vagy annak nyilvánosságra jutását 
belátása szerint kieszközölni.

Szives tisztelettel
Lekötelezett barátja

Kossuth.

— Alooneul elbocsátása. Béosból
azon értesítést veszik a lapok, hogy székely 
művelődési és közgazdasági egyesület által, 
a plojesti cs. és kir. alkonsulátusnál felme
rült visszaélések miatt a kormánynál pauasz 
emeltetvén — kormányunk megkeresésére 
a külügyminiszter a panasz ügyében szigorú 
vizsgálatot rendéit el. Ezeu vizsgálat meg- 
ejtetvén, a külügyminiszter által a vizsgá
lat eredményéhez képest Preuss Hugó tb. 
alkonsul hivatalától felmentetett. (Andrássy 
gr. külügyérsége alatt ez sem történt 
volna meg.)

— A horvát lartománygyülés osfl-
törtöki ülésen tárgyalja a fiumemegyei 
gyűlés tárgyában benyújtott indítványt. — 
A fiumei kérdés megoldását közeli kilá
tásba helyezi Csernátony Lajos f. hó 19- 
ki fiumei* beszéde, melyben kijelentette, 
hogy a kormány gyorsan rendezni akarja 
Fiume közjogi helyzetét s az erre vonat
kozó törvényjavaslatot már a legközelebbi 
ülésszak elején a törvényhozó testület elé 
fogja terjesztem.

Külföldi hírek.
A lefolyt héten csak kissebb jelentő

ségű ügyek forogtak meg a diplomác/.ia 
boszorkány üstjében. — A görög-török ha- 
társiabáljzás tettleg megindulni készül, 
a tuniszi franczia protectoratus bevégzett 
dolog és az Algír délibb részeiben kitört 
beduin zendülésnek megfékezése van napi
renden. — Garabetia a vereségben, mit 
neki a szenátus osztott, — látszólagosan 
megnyugszik, mivel a kamara sem hajland) 
tovább menni, annál nagyobb gondja lesz, 
hogy pártja az uj választásoknál megsza
porodjék.

Oroszországban ismét jelét adta a 
romboló hatalom létezésének. A Katalin csa
torna kőhidja alatt két kautsukpárnát ta
láltak, melyek 150 font fekete dynamittal 
voltak megtöltve, és villamos vezetéssel 
voltak felszerelve. A párnák átmérője há
romnegyed méter hosszú volt. A szakiéi fiák 
véleménye szerint, a párnak elkészítése és 
megtöltése csak rövid idő előtt történhe
tett meg. — A czár a legnevetségesebb 
elövigyázati szabályok mellett Gaczinából 
Szentpétervárra utazott, onnau hirszerint 
Péterhofba megy nyaralni.

Sándor bolgár fejedelem az uj választá
sokat öt újonnan felállított haditörvényszék
kel támogatja, úgy látszik hogy igen jó 
oskolába járt Oroszországban és ott tanulta 
az alkotmányos lejedelem jógáit s köteles
ségeit. Az uj olasz királyság változtatás 
kedvéért ismét uj minisztériumot szerzett 
magának.

— Megkövetjük alássan, először is
okos legyen, azután legyen personája, meg 
értsen a szóhoz, ne mulasson az ország 
pénzén olyan dámákkal, a minők abba a 
bolondos újságba szoktak lepingálva lenni, 
s végezetül és föképen tartsa meg, a mit 
ígér.

Erre a programrara a régiek közül 
nem maradt képviselőjelölt.

*
Te barátom megyei kőzpouti bizot

tmány vagy, értesitlek, hogy X kerületben 
pártunkbeli Y képviselő újra nem lesz 
megválasztható, erről biztos híreim vannak, 
mert először úgy lett a kerületre reáok
trojálva és másodszor: mert a kerületben 
nem tudott három év alatt népszerű lenni 
és harmadszor: mert én akarok . . . . .  az
az hogy rimán az X kerületből már régen 
engem hívnak képviselőnek.

A felszólított megyei központi bizott
mány ur nagyot goudolkozik ezen és végre 
határozottan kisüti, hogy Y urnák meg 
kell maradni X kerületben képviselőnek.

A határozott szentenczia elleuóbeu a 
központi ur egy barátja által önmagát 

I léptette fel X kerületben és midőn még 
egy harmadik is ugyan ezt tette ugyan
azon párii programmal, — akkor ezen el- 

i járást nagyon tisztesség ellenes eljárásnak 
: tartja. — Ez is logika.

Apró-cseprő
A választási harcz megindult, és fo

lyik egész erővel. Három küzdő áll a csa
tatéren, s mindegy ik felhasználja a maga 
egész erejét, összes fegyvereit. A küzdelem 
percze csak „alkotmányos eszközöket" 
hoz mozgásba, melyek közt uem a legutolsó 
a fokos. Ez is kapacitái, mint a többi. 
Fejet ver be, mint a bor fejbe száll, s mint 
a czifra Ígéretek, pattogó frázisok a fejet 
csavarják el. Hogy ezek az alkotmányos 
eszközök melyik fél javára döntik el* a 
győzelmet ma még nem tudni; annyi azon
ban bizonyos, hogy a jó Ízlésnek s a csön
des békés munkálkodásnak uiár is sok a 
vesztesége.

*
N. Péter és K. Pál szomszédos föld- 

birtokosok, jó barátok, sőt szegről- végről 
atyafiak is. Azaz csak voltak, mert jött a 
választás. Az egyik lett jobboldal, a másik 
baloldal, s mind a kettő lett egymás dü
hös ellensége. Péter bejelenti Pálról a 
kaszinóban, hogy forrodalmár, ki veszede
lembe vitte a hazát, a mi csak cserébe 
megy, mert Pál meg a népközben, a hová 
most hazafiui kötelességből minden nap 
eljárogat, viszont azt jelenti gki egész 
egyszerűen, hogy Péter hazaáruló.

E sértésekből duellum kerekednék, ha 
vidéken olyan könnyen menne a verekedés
botok nélkül. Így megelégszenek azzal, 
hogy a két szomszédház népe visel há
borút egymás elleu, s tesz kárt egymás 
jószágában.

Mig végre eljön az exekuiio, mert a 
sürü politizálás közben elfelejtettek adót 
fizetni. Á közős csapás Pétert és Pált is 
kiengeszteli, s most már — elveik reserválá- 
sával — közösen szidják a németet.

*
Fitino kisasszony panaszkodik barát

nőjének :
— Ah! az a Béla, az az ügyetlen. Az 

újságok azt Írják, hogy a választáson bi
zonyosan meg fog bukni s nem lesz többé 
képviselő.

— De miért jösz ezért oly ingerült 
hangulatba ?

— Oh kedvesem, ha ö nem jő fel 
Pestre, ha ő megbukik, — hát akkor én hi
ába buktam !

.
Historicum. Feljön egy vidéki szűrös 

deputáczió s beállít a központi végrehajtó 
bizottsághoz, adjon nekik képviselőjelöltet.

— Hát azután milyen ember kellene,
atyámfiai ?

Törvényszéki csarnok.
Előadott polgári ügyek.

— Benedek József és neje — Schwen- 
s/ky Mária férj. Mészáros Lászlóné és tár
sai ellen, ingatlanok tulajdonjoga iránt.

— Mathievics Ignáczné — Makay 
Istvánná ellen, törvcuyes osztályrész megí
télése iránt.

— Pachschmidt János és neje — 
Stocker Komád ellen, szolgalmijog beke
belezésére leendő tűrés köteleztetése iránt.

— Weisz Henriknó — Wagner Ádárn 
és neje ellen, 2« >00 fit töke s jár iránt.

— Schillinger Anna — Vukics János 
ellen, apaság elismerése stb. iránt.

Előadandó büntető ügyek:

1881. junius 28 án Tillmann Adárn 
ellen, emberölés

Julius ‘2-án Auth Erzsébet ellen, lopás.

Különfélék.
— Fölövas és nógyedóves elő

fizetőinket tisztelettel kérjük az 
előfizetésnek legczélszerübben pos
tautalvány által leendő m egújítá
sára, nehogy a lap küldésében 
késedelem történjek.

— Elárulta értelmeit. Tudvalevőleg 
Sennycy Pál báró volt az, ki a közelmúlt
ban divatba hozta a . Kontemplaczió" la
tin kifejezést, asóta miután az ember Dar
von szerint majomtól származott és annak 
természetét nem tagadhatja cl, igen sokan 
utánozva használták azt. — Kadeuicb Já
nos pécsvárosi kormánypárti jelelt noha 
tudtunkra a majom természetből reá talán 
a legkevesebb ragadt, még is az igen szép 
prograiumbeszédében tizenkétszer hasz
nálta. Ki tagadhatná, hogy szerelmes Sen- 
nyey konteinpláczióiba és azoknak bumilli- 
mus addictussa ?

— Póruljárt egy naggbefolyásu hiva
tal főnök a kot teskedés e napjaiban Pécsett. 
— Széchényi-téren találkozva két válasz
tóval méltó haragjának adott kifejezést a 
miatt, hogy a dunagőzkajózási társulat bá
nyavállalatánál alkalmazott szavazók fe
lét valaki a függetlenségi párthoz elkapa- 
czitálta. — Ki is jelentette, hogy azonnal 
elmegy a társasági bányaigazgatóhoz a 
végett, hogy ez a srófokat keményebben 
megszorítsa és alárendeltjeit jobban 
megrendszabályozza. — Azonban a két 
választó úr történetesen nem volt kor
mánypárti már, hanem hozzánk csatlako
zott, de el sem mulasztották a nagyságos 
úrnak egy rögtönzött leczkét adni a vá
lasztási szabadságról és a hivatalos presz- 
szió gyalázatosságáról. — Váljék egészsé
gére.

— Földrengés. Szerdán éjjel tíz óra 
• busz perczkor halk moraj kíséretében két

erős lökésszerű rázkódás volt észlelhető vá
rosunkban. Az első rázkódás mintegy két 

\ másodperczig tartott, a második rázkódás 
már valamivel erősebben nyilvánult s néhány 
másodpercczel hosszabb tartamú is volt. Vá
rosunk lakosságinak nagy része már mély 
álomban nyugodván, — nem igen sokan 

I vették észre a földrengést. Mindazonáltal 
több helyeken, különösen a fő- és kis-téren, 
a lakokat elhagyván, kisebb-nagyobb csopor- 

| tót képezett a rémületbe esett közönség.
1 Nagy volt az ijedelem; kiki emlékezetében 

önkéntelenül fölmerült a közel múlt zágrábi 
földrengés borzasztó képe.

— Tűz. Csütörtök hajnalán tüzet je 
leitek az őrtoronyban, pár pillanat alatt a

! város különböző helyein megkordultak avész- 
! harangok. A város lakossága fölrezzenve 

édes álmából, nagy ijedelembe esett, miután 
& város csaknem utiudeu harangja erősen 
kongott, azt következtetve, hogy nagyon nagy 
tűznek keli lenni. Azonban csak a szigeti or
szágúton fekvő „ Z ö ld fa ‘ -korcsma pajtája 
égett. Hosszas fáradság után sikerült 
az emésztő lángoknak gátot vetni. Állítólag 
szántszándékos gy uj tás következtében támadt 
a tűzveszély.

— Nagy záporesö. Tegnap délben 
erős dörgés es villámlással megeredtek az 
ég csapjai, szinte oszlopokban szakadt a zá
por, minlba csak egy második vízözön 
akart volna bekövetkezni. Délután négy 
órakor megszűnt a borzasztó esöszakadas. 
A pusztítások rendkívüliek. A Klimó- utczá- 
btui a kövezetét teljesen felszaggatta a

a Mecsekről lerohanó ár s még s^m os 
utczában merültek fel efféle rombo ások.
A mint halljuk Ráczvároson hazak omlottak
össze s a mi még borzasztóbb két gyer
mek tűnt el a hömpölygő hullámokkal.— 
A szőlőkben is rengeteg kár esett, pedig 
most állanak a legszebb virágzásban.

— A  kdzkutak némelyikénél érethető 
vízhiány iránti sürü panaszok a várori mér
nökséget nem hozzák ki stoikus uyugal- 
mából, de más oldalról vesszük azon érte
sítést, hogy a felső kutaknáli nagy vizböség 
mellett is a végpontokon alkalmazott vé
konyabb és már mészberakódvánnyal ismeg- 
szükült vezetéki csövek nem képesek a kí
vánt vízmennyiséget a kellő pontok! a vezetni, 
mihez járulnak a sűrűén engedélyezett 
magánvizvezetékek, melyekre a csövek le
rakásánál nem számítottak annak ide
jén. — De a legnagyobb hiba tudósítónk 
szerint ott van különösen a Ferencziek-tem- 
ploma előtti kútnál, hogy ugyan csak a 
Fereneziek-utczábau lévő két házbeli magán 
vízvezetéket Zsilla volt városi főmérnök 
víztartály nélkül készítette el és azonkívül 
a vízcsöveket ott sokkal magasabbra 
helyezte, mint kellett volna ha tehát e há- 
zakbau mosnak, vagy a kertben öntöznek és 
a csapot kedvük szerint nyitva hagyják 
a közkutba nem jutt egy csepp viz se. — 
Lám elvben és minden magán vízvezetéki 
engedélyben benne van, hogy csak a köz- 
kutaknál felesleges vízre terjed az ki, — 
a gyakorlatban azonban legnagyobb részt 
az ellenkezőt eszközölte a városi mér
nökség. — A magán vízvezetékek utáu jön 
még c:>ak a nagy közönség és ez kapja 
meg a fölöst, — vagy ha nem marad, 
akkor semmit. — A tennebbiekre figyel
meztetve, a városi főmérnök urat felhívjuk, 
hogy tegye meg kötelességét és jelentse 
be e visszás állapotot haiadék nélkül or 
voslás végett a unácsnak.

— Éjjeli kaland. Szerdán éjjel éj
fél után P ......... r I . .e  joghallgató a „(Ja
s iuo"  estélyéről két hölgyet kísért luza. 
A „ b o l d o g  szép á l m u k a t "  elrebegése 
után édes önérzettel, angyalokról ábrán
dozva, amint visszatérve a sarokra jutott, hol 
az Anna utcza keresztezi a M ír utczát; bor
ízű hangon megereszetett „fogd meg!* tol
vaj kommandó ütötte meg a tűiét s pár pilla
nat alatt két riherongy suhancz inarkolá- 
szott a nyaka körül. Fiatal emberünk nagy 
ijedelmében izmos kapukujesát előrántva, 
kétségbeesett harczott vívott a két duhaj
jal. A neszre nesz támadt s az utonállók 
megzőppenve kereket oldottak. Fiatal em
berünk pedig él és — uralkodik (már t. i. 
a hölgy világban.)

— A  pécsi zeneegylet zeneiskolája 
jövő kedden, vagyis juuius 28 au d. ti. 3 
órakor nyilvauos vizsgálatot tart az egyleti 
teremben (Széchényi-tér örtzen-téle ház
ban.) Ezen zeneiskola eddig két osztályban 
a hegedüjáiékot és egy osztályban az 
éueket taníttatta. Óhajtandó volna, ha ezen 
vizsgálaton, melylyel a zeneegyleti zeneis
kola tanítványainak elóhaladasaval bizo
nyítékát akarja adni annak, hogy kitűzött 
czeljának mar ezen rövid idő alatt is 
megfelelően működött, hallgatóságul nem
csak az érdekelt szülök, hanem a közönség 
köréből is, minél számosabban vennének 
részt.

— A  pécsi zeneegylet hétfőn, junius
27-én tartja pártoló ugjai szamára ren
dezni szokott Hangversenyét a Scbolcz-féle 
sörcsaruokbau.

— Halálozás. — Petz Ferencz ko
rábban volt pécsi építőmester junius 23- 
án hunyt el hosszabb betegség után élte 
41 -ik évében. — Temetése ma délután 6 
órakor lesz a ferencziek-utcza 14. számú 
házból. — Nyugodjék békével!

— Öngyilkossági kísérlet. Plcsch 
Kálmán helybeli korcsmáros, mintegy 
hatvau éves ember öngyilkossági szán
dékból ereit vágta fel. Csakhamar észrevé- 
tetett, és kórházba szállíttatott. Életéhez 
semmi remény. — Az öngyilkosság eszméje 
már régóta fészkelt agyában; mert mint 
nekünk mondják, ez előtt mintegy öt évvel, 
ötven pengőt Ígért egy orvosnak, hogy 
rendeljen ueki mérget. Valóban szánalomra 
méltó.

— Barom ias cselekedet. A  múlt na
pok egyik kora reggelén egy napszámos 
féle embert fogtak be, ki a nem régiben 
várasunkbau kivégzett Décsi huszár rabló- 
gyilkos hulláját kiásta a temetőárokból és 
ruhájától megfosztva testéből darabokat 
szelt le, különösen szivét vette ki és ujjait 
szedte le, babonás czélokra használandó 
azokat.

— Eyy becses vállalatra sietünk 
felhívni olvasóink figyelmét, mely most 
indult meg Ráth Mór kiadásában a legne
vesebb írók müveihez juttat igen szép és 
igen olcsó kiadásban. A vállalat czime: 
„A magyar nemzet családi könyvtára." 
Rátb Mór negyedszázados, valóban buzgó 
kiadói tevékenységének folyamán a legje
lesebb magyar és külföldi írók müveinek 
kiadási jogát megszerezte. E müveket fogja 
a Családi könyvtár olcsó áron, Ízléses csi
nos kiadásban a közönség rendelkezésére 
bocsátani. A kiadó csak azon müveket 
vette föl a vállalat keretébe, melyek meg
szerzésével a müveit magyar családok 
olyan könyvtár birtokába jutnak, a mely 
minden tagjának nemesítő olvasmányt nyújt 
s elévülhetlen értékű marad. Arany János, 
Csengéiy Antal, Eötvös JŐzsef báró, Hor
váth Mihály, Jókai Mór, Jósika Miklós, 
Ipolyi Aruold, Kazinczy, Kölcsey, Petőfi 
Báudor, Bálámon Ferencz, Szalay László, 
Szemere Bertalan, Toldy Ferencz, Tóth 
Kálmán, Tompa Mihály és Vörösmarty 
fogják a gyűjteményben a magyar eredeti 
müveket képviselni. A külföldi klassziku
sok közül ott találjuk Boz Dickens, Dis- 
raeli, Cervantes, Feuillet, Götbe, Hugó 
Viktor, Laboulaye, Macaulay, Manzoni, 
Prescott, Sand Georg,Scott Walter,Shakes-

neare, Tbackeray, Tbiers stb. serét. *
vállalatot Eötvös József báró nagyhirj 
társadalmi regénye ,A  falu jegyzője' nyitja
meg. A hat Ívre terjedő első füzet 
igen díszes kiállításban csak 40 kr s h». 
vönként két füzet fog megjelenni.

— liekiddetett. Sok bizonyíték fekstH 
előttünk, melyek a valódi rbeuma ellen 
ható és vértisztitó Wilhelm Ferencz gyógy. 
Merész Neinkircbnben (alsó auszt.) féle 
theának gyógyerejéröl tanúskodnak s az ol- 
vasónak tájékozásul szolgálnék, dr. Kuj 
egy nyilvános gyűlésen ezzen szerről kő. 
vetkezőiig nyilatkozott: „A Wilhelm-féle 
vértisztitó thea megérdemli a népjavárt 
szolgalő gyógyszer elnevezést; mert ezen 
gyógyszernek szerencsés hatásárőlea rek- 
urna és kőzvény bajoknáli alkalmazásiról 
évenként több ezer bizonyíték szól, gyógy, 
szer melynek használata által nem csak a 
gazdagok, hanem a szegények is menek
vést és bizoyos segélyt várnak, gyógyszer 
melyet a legtekintélyesebb orvosok tapasz- 
talatból ajánlanak Dr. Röder „Medicimschen 
Wochenschrift* czimü lapban (1871:) így 
nyilatkozik: A Wilhelm féle vértisztitó 
tbe az orvosi szabklyok szerint igen si
került keveréke az ilynemű növényanya. 
goknak, melyek részletes hatást gyakorol, 
□ak a bőr tiszta alakjára, e melyeken a 
megszakított és beszüntetett összhang tolj. 
tán a villanyozás és légkör által a bőrke, 
zott fájdalmat idéznek elő, mely sokszor 
elviselbetetlenségig fokozódik. Dr. Oppel- 
czer udvari tanácsos és tanár a klinikán 
egy kőszvényes beteg ágyánál igy nyilat
kozott: A Wilhelm féle vértisztité thea 
közelebbi megtigyelést érdemel, mert sok 
beteg kinek kérésére ennek használata 
megengedtetett, hatását igen dicséri. — 
Ara egy forint 0. é. Pécsett egyedül s va
lódi minőségben kapbatő Sipöcz István 
gyógyszerésznél és Cserta J. nél.

Irodalom.
—A z .Ország- Világ" legújabb száma i  

a következő érdekes tartalommal je- I 
lent meg: A Tótpál néniék malmai, Tol-1 
nai Lajostól. — Éji kaland. — A puszták 5 
Lear királya, elbeszélés Turgenjeff Iván- jj 
tői. — Madáridyll (költemény.) — A la- j 
vasz tündére (költemény.) — Levelek az f 
amerikai emigráczióból, Nagy Gyulától. — j 
Sokat eszünk, dr. Szathmari Imrétől. — I 
Verespatak és a Detonáta. Porzsolt Jenő- { 
tői. — A búvár. — Menyaszonsy (Regény) I 
Beöthy Lászlótól. — Bogarassy Bálint J 
bácsi. Költemény. — A fővárosi kivilágítás I
— Tuniszi képek. — Uj szerkezetű retesz t 
kettős ajtókra. — Imogen és Jachtom. ; 
Schakespeare „Cymbcline'-jéből, — A \ 
gyermekszinházban. — Irodalom. — Zene *
— Színház. — Divat. — Gyászrovat. — I 
Sport. — Találmányok. — Régészet. — I 
Utazások. — Rejtvények. — A füzetben 
sok kép van.

§= üjlap. A .Pesti Hírlap ' volt uerhesttt- 
sége „ B u d a p e s t i  H í r l a p '  cím alatt uj lapu: | 
indított inog Budapesten, melyet jelei irodaim ‘ 
erők szerkesztenek. A lap igen változatos ev ér ‘ 
dekes. Iránya pártonkirnli szabadelvű. Ára egál. 
évre 14 frt, félévre 7 frt, negyedérre 3 frt 50 kr : 
Az előfizetések a kiadóhivatalhoz Bndapezt, ív. 
hárus utcza 7. szám intézendők.

Elemi tanügy.
Közszeretet- és tiszteletben álló me

gyés püspökünk a tanítói tanácskozmányok 
megtartására vonatkozólag körlevelet adott 
ki, melynek tartalma a múlt évben kitű
zött tanügyi tételek feletti tanfelügyelöségi 
terjedelmes bírálat kihagyásával következő: I 

lOdo 
1881

A tanítói tanácskozmányok megtartá
sát, netn csak a régi, de az újabb egy-1 
házi és polgári rendeletek is különösen 
sürgetve ajánlják; kötelezve a tanítókat, i 
hogy minden kerületben évenként tanács- 
kozmányokra egybegyüljenek, melyek al
kalmat nyújtanak az évek során szerzett j 
tapasztalatok kölcsönös közlésére; a mun
kásság szellemének előmozdítására; a tan- i 
téren felmerült újabb ismeretek közlésére; 
a tanításban követendő egyöntetű eljárás 
elsajátítására; a felsőbbujabb rendeletik 
megismertetésére.

A törvény e czélja már eléggé mu
tatja, eléggé tünteti fel az ily tauácskoz- 
mányok hasznát 3 éppen azért szükséges-1
ségét is.

Az egyházmegyei tanfelügyelő árúak 
alább közölt bírálatából, melyet az egyes 
kerületekben megtartott tanítói tanácskor 
máuyok eredménye, különösen a tanitók I 
által kidolgozott tételek felett hozzám be-1 
adott: míg egyrészt öl örömöt mentettem 
egyesek szorgalma s igyekeyetéböl, más-1 
részt sajnálattal tapasztaltam több kérő- 
leniek hideg közönyöss égét a tanítói ta-1 
nácsko/mányok megtartása iránt; mert t 
mint aiabb láthat- k, több kerületben azok 
nem is tartattak meg s a dolgozatok nem 
küldettek be.

Nem mulaszthatom el azért faképen 
felhívni a kerületi esperes urak figyelmét 
s buzgalmát a tanügy előmozdításának < 
hathatós forrására, mely a tanítói tanács- 
kozmányok buzgó támogatásából fakad; 
kérve, intve őket, miszerint mind maguk 
részéről semmit se mulaszszanak el, bőgj 
e tanácskozmányok rendesen megtartassa
nak a nyári szünidőben; mind a tanítókat 
is serkentség, kötelezzék e tanácskozmá- 
nyokban való buzgó részvételre; s az 
azokra kitüzetni szokott tanügyi tételek 
lelkiismeretes kidolgozására.

A birálú-bizottság Ítélete szerint, • 
fentebbi dolgozatokból kitűnt: Brusc» 
Alajos daróczkalmi és K r ettem tr  Kardi 
hirdt tanító dolgozata, kiknek odaítéltetek 
az általam a legjobb két dolgozatra jutái' 
múl felajánlott t>0—60 frt.



As egyházmegyei tanfelügyelő űr ál
tal kitűzött 2—2 arany: Kutnyánszlty Jó
zsef szántói és Kulcsár József mocsoládi 
tanítóknak Ítéltetett oda. Kelt Pécsett, 1881 
évi junius hó 2 án. Náudor, ír. k. pécsi 
püspök.

Az ezen körlevélben foglalt az egy
házmegyei taufelügyelőség állal beterjesz
tett bírálat szerint a pécsi, némethi, sik
lósi, kémendi, németbólyi, pécsváradi, má- 
gocsi, szigetvári, bonyhádi és értényi ke- 
lületikben megtartattak a tanítói tanács- 
kozmányok és azok n összessen 56 dol
gozat adatott be a kitűzött tétebk felett, 
rgv dolgozat sem adatott be a szentlőrin- 
czi, baranyaváti. mohácsi, gödrei, dombó
vári, simontornyai, földvári, szegzárdi és 
völgységi kerületekből.

Közgazdaság.

A Pécs-baranyai ke.tész- 
egylet közgyűlése.

Közéletünk láthatárán már tornyosul
nak a politikai pártharczot jelző fellegek.
11 v időben a társadalmi légkör forró, izzó, 
kábító, a pruductiv munkára kedvezőtlen;
a közvélemény, — a közfigyelem csak a 
jövendő küzdelem által vezérelve, mitsem 
törődik a csaiapiaczától távol fekvő kér
dések megoldásával, figyelem nélkül halad 
el a társadalmi intézményeket fejlesztő, 
virágoz tató munka mezeje mellett.

Szívesen tesszük felelőssé a poliiikai 
mozgalmakat azon fagyos részvétért, mely
ben Pécs város igen tisztelt s mindenkor 
a szép és nemesért lelkesedni tudó, pol
gárai a pécs-baranyai kertész egylet múlt 
hó 29 én megtartott közgyűlését részesítek.
— Valóban csakis a politikai canicula 
tarthatá távol — a különben sem nagy
számú — tagokat ez évi közgyülésbeni 
részvéttől, ezért szerencsének mondható, 
hogy a közgyűlés határozat hozatalra s a 
tisztikar és választmány választására ké
pesítve volt. Pedig ha van egylet, mely a 
közönség ápoló közreműködését, támogatá
sát m "érdemli; ha van egylet melynek 
működésé anyagi érdekeinket fejleszteni i 
képes; — ha van tér, melyen az intelli ] 
gens munkatörekvés termékenyítő, úgy bi
zonyára a kertészeti egylet első sorban 
az, — mert a még nagyon is primitív 
kertiparunkat fejleszteni, úgyszólván uj . 
pezsgő életre varázsolni, — kertész egy- | 
Műnk nehéz, de dicső feladatát képezi.

A pécs* baranyai kertész-egylet hiva- 
tásszeruleg azon téren mozog, -  melyen 
nemzet gazdaságunk jövője virulni fog. —

Igaz ugyan, hogy a jó Isten bőkezű
iig szóiá áldásait e hon síkjaira; de az ! 
is igaz, hogy az áldást megél demelni, — 
munka, szorgalom, vadkárain intelligentiá- : 
val megszerezni ke 1. 1 a győztesek akarunk 
lenni azon küzdelemdús versenyben, me
lyet a külfölddel vívnunk kell.

Amerika folyton növekvő óriási ter
ménykészletével, — legbiztosabbnak hitt i 
prózainkról — leszorítani csodálatot ér- I 
demlő erélylyel törekszik. És elismert tény. ! 
hogy mi csak úgy prosperálhatunk, ha I 
földmivelésünk minden ágát, tehát kert- | 
iparunkat is oly színvonalra emeljük, mely 
védvám nélkül is virágává fogja tenni 
hazánkat, — gazdaggá és boldoggá nem
zetünket.

Kertiparunk emelése nemcsak helyi
— hanem országos érdek s azon egylet 
mely ezt műveli, mely e téren .-erényke- 
dik, hazafias intentiokban gazdag s ezért 
dús érdemeket szerezhet, ha a nagy közön
ség ist ápolja.

De Pécs városra, nemkülönben Bá
rány amegyére idetovább a kerti] ar élet
kérdés. Gyümölcs és szőlő kivitelre ritka 
előnnyel bir vidékünk, s ha ezt cultiválni 
fogjuk, akkor minden viszontagságok kö
zött is vagyonos leend megyénk népe.

Ne feledjük el, hogy természeti vi
szonyaink is a kertiparra utalnak s azért 
karoljuk fel azon egyletet, melynek nemes 
feladata: serkentő példával és az egyesü
lésben rejlő erővel, a parlagon heverő ker
tésztünk művelése Ez őszintén szólva 
hálás elismeréssel kell ezúttal is megem
lékeznünk* az egylet fentartó tevékeny 
elnökéről és tisztikaráról, kik támogatva az 
egyleti buzgó tagok részéről, — meg
fogyva bár, — de tőrve nem, a legsanya- 
rubb idők között a pécs-baranyai kertész 
egyletet fentartották és munkabuzgalmuk 
által fentartják.

Ez évben, nem először fog a kcitész- 
egylet a nagy közönség elé lépni gyümölcs, 
szőlő és kerti termények kiállítása által s 
üdvözöljük Tallián elnök urat, hogy az 
ide vonatkozó indítványt, meleg pártfogá
sával s a jtílenvoltak egyhangú helyeslése 
mellett, határozattá emelte. Ezen kiállítás 
mely körülbelül september közepe táján 
fog megtartatni, — hisszük városunk és 
megyénk által kellő méltatásbau részesittet- 
fén, Pécs város intelligens polgárait, ker
tész egyletüuk iránti érdeklődésre fogja 
buzdítani s az egylet tagjainak száma 
öregbítésével egyjetüuk is uj lendületet 
nverend, mit szivünkből óhajtunk.

N.

B o r á s z a t .

A  u A lé -K jo m la U k *  é» s ü ld o l lá a .
A tarczali m. kir. vinczellér képei

dében a szőlőgjomlalás-, magfavilasz.lás- 
és zőldotlásnál követendő eljárás módjai
nak megállapítása czéljából megtartott ér
tekezlet alkalmával a szőlőgyomlalás- és 
magfaválasztásra a G á b o r  József igaz-

fató által, a zöldoltásrapedig a K r é m e r  
'filöp közp. pinczemester által benyújtott 
tervezetek beható tárgyaláa és bővebb esz

mecsere után fogadtattak el. E két terve
zet az országos borászati kormánybiztos 
által lapunknak megkDldetvén következők
ben közöljük:

I. Szölógyomlalás. Gyoinlalásnak azon 
nevezetes szölőszeti állandó munkát ne
vezzük, midőn a szőlőtő fölösleges, vagy 
épen káros zöld hajtásait május, junius és 
julius hónapokban kitörjük

A g y o m l a l á s  c z é l j a :  a szőlöfa 
tápanyagainak czélszerü felhasználása az 
idei termés és a jövő évi vessző kifejlesz
tésére.

Ezen szölömunkát némely vidéken fat- 
tyuzásnak, másutt pedig válogatásnak ne
vezik ; legtöbb vidéken azonban Magyaror
szágnak seliogvsem nevezik, mivel egyál
talában nein is ismerik, holott a gyomla
lás főkép a szálvesszös műveleteknél a 
szőlömetszéssel egyenlő fontosságú, mivel 
a szőlőmüveleteknél főképen ez a két munka 
az, melyeknek értelmes és összhangzó vég
rehajtása által a szőlőfa életereje, részint 
a lehető legnagyobb termés előállítása s 
annak tökéletes kifejlesztésére, részint pe
dig a jövő évi termővessző nevelésére év
ről- évre helyesen felhasználható

A fattyuzást helytelen elnevezésnek 
tartom; mert a szőlőfán tulajdoképen ne n 
is lehet tudni mit kell fattyúhajtásnak ne
vezni, mivel a gyomlalás alkalmával nem 
csak a termést hozott hajtások hagynak 
meg; hanem az üres hajtásoből is azok, 
melyék a tőke nlakja, vagy a jővö évi ter
més biztosítására szükségesek, sőt a ezomb- 
mSveleteknél a felugrott aiivatö megifjitása 
végett még a gyökérből kinőtt sarjakből 
is hagyatik meg.

Ellenben oly esetben, midőn valamely 
gyenge tőn a metszéskor aránylag igen 
sok szem hagyatott még a mellett a meg
hagyott szemek mind nagy terméssel 
hajtanak ki, melyeket a szőlöfa gyenge 
ereje nem képe3 kellőleg kifejleszteni, 
minélfogva számra néze lehet ugyan 
sok fürt; de ez által a mennyiség nem fo- 
koztatik, mivel a sok fejletlen fúrt súlyra 
nézve épeu nem haladja meg a kevesebb 
számú fejlett fürtöket; hanem iniaőségre 
a fejletlen fürtök anyaga tetemesen silá
nyabb a fejlet fürtök anyagánál.

Ily esetekben tehát, mivel a sok fúrt 
meghagyása által, azonkívül, hogy a ter
més mennyisége nem sznporittatott még, 
minőség is feltűnően alább szállíttatnék, a 
haszon nélkül elgyengített szolőfa-vessző- 
kép'ődése is annyira elsilányittatnék, hogy 
két-három év kellene míg termőképes 
vesszőt bírna fejleszteni; szükséges tehát 
még a termést hozott vesszőkből is annyit 
levenni, hogy a meghagyott termés tőké 
ietesen kifejlődhessek s azonkívül a tőke 
még jövőre is elég erős vesszőket nevel
hessen.

Ezekből tehát látható, hogy a szőlő- 
fán fattyúhajtás nincs, mely minden kö
rülmény közt felismerhető és aonilfogva 
minden gou lolkozás nélkül letisztítandó 
lenne. — Ebhői folyólag ez a nevezetes 
munka fattyúzásnak nem mondható.

A válogatás elnevezés annyiban ért
hetőbb, hogy a szükséges vesszőket a fe
leslegesektől csakugyan válogatni kell. De 
miután a szőlőszetben, illetőleg borászat
ban azon munka is, midőn szüretelásnél a 
jobb fürtök és szemek a silányabbaktól el
választatnak, szintén és jogasabban nevez
tetik válogatásnak: a fogalom tisztázása 
megkívánja, hogy két vagy több eltérő 
munka egy néven ne neveztessék. Más rész
ről jó magyar elnevezés a gyomlás, mert 
az alatt rendesen oly munka értetik, mely 
állni a kitűzött czélnak meg nem felelő 
növények, vagy egyes növények fölösleges 
részei kiirtatnak, és ezen elnevezés a sző
lőszetben más munkánál elő nem fordul
hat, mivel a szőlő között nőtt gyomok ki
tépése — mit némely vidékeken egyedül 
értenek gyomlálás alatt, miután a gyomlá- 
lást nem ismerik; azért nem tartozhat a 
szőlómunkához, mivel rendes szőlőmunká
nál a gyomok irtását kapálással kell vég
rehajtani.

A g y o m l a l á s  mó d ja .  Maga a 
gyomlalási munka csak abb 1 áll, hogy az 
első kötözés előtt a szükségtelen, vagy 
épen káros uj hajtások kézzel egyszerűen 
kitöretnek. Hanem mielőtt csak egy vesz- 
szö is kitörölnék, szükséges az illető mű
veleti módhoz képest a meghagyandó vesz- 
szőket szátnha venni, s csak azuián lóg
hatunk a fölösleges hajtások kitöréséhez. 
Így például a csapos tőkemiveletnél, csak 
azon hajtások bagyandők meg, melyek ma
gából a tökafejből vagy annak csapjaiból 
nőttek ki és az egész töke fején szabályos 
távolban állanak egymástól.

Ezen vesszők által egyi észről a tőke
fej alakja, másrészről pedig a jövő évi 
termőcsapok biztosíttatnak és végre ezen 
vesszőkön van az idei termés is.

A m e g h a g y a n d ó  v e s s ző k  száma. 
A meghagyandó vesszők szama mindig a 
töke erejétől és az idei termés mennyiségé
től függ, pl. «z egy éves tőkén legfeljebb 2 
hajtás hagyandó, a kétévesen 2—3, a há
romévesen 3—4, a négyévesen 4—5, az 
öté lesen 5—6, azontúl a legerősebb tőkén 
is legfelyebb 10—12 hajtás hagyható meg.

Nagyobb termésnél mindig kevesebb 
hagyassák, hogy a termés fejlesztésére 
szükséges tápanyagok a termés rovására 
el ne vonassanak. — Gyenge termésnél 
ellenben mindig több vessző hagyandó, mi
vel ily esetben a tápanyagok ke*cs haj
tásra szorítva oly vastag és nagy beltt 
vesszők nőnének, melyek nagyobb hideg
ben könnyen elszoktak vakulni. — ügy
szintén a nagy furtü és szemű szőlő fa
joknál is, melyek több tápanyagot igényel
nek, — mindig kevesebb hajtás hagyandó, 
mint az apró flirtü- és szemű fajoknál. 
Továbbá, ha a metszésnél a szőlöfa ere
jéhez képest kissé sok csap hagyatott, a 
gyomláláskor mutatkozó termés pedig igen 
nagy lenne, a tőkefej rejtett szemeiből ki

nőtt Üres vesszőkből jóval kevesebb ha
gyandó, mig ellenben, midőn a metszésnél 
kevés rövid c-ap kagyatott, a mellett ter
més is kevés fog mutatkozni.

Miután as elősorolt hajtások megha
tároztalak, az ezeken kívüliek egyszerűen 
letöretuek. — Különösen letisztitlatik mind- 
azon hajtás, mely a tőkefej alatt akár a 
tőke nyakáról, akár pedig a gyökérről nőtt 
volna ki.

Csak azon esetben, ba az anyatöke 
igen elvénült, vagy féloldali annyira el
száradt, hogy a másik oldalán csak egy
két gyenge vessző sindölik, szükséges a 
gyökérből, netalán kinőtt sarjakből egyet 
meghagyni, hogy abból a vén beteg töke 
helyett uj töke neveltessék.

A szálvesszös tőke műveleteknél első 
sorban is a jövő-évi szálvesszökül azon 
erősebb vesszők hagyatnak meg, melyek 
a csapok felső szemeiből hajtottak ki, s 
ezek száma a miiveletmód s a tőke ere
jéhez képest 1 —2—3 lehet — A csapok 
alsóbb szemeiből kinőtt lesszök szintén 
meghagyatnak, mivel azonkívül, hegy ezek 
az idei termésért szükségesek, a jövő évi 
metszéskor ezek közül választatik ki. min
den csapon egy erősebb vessző és 2 —3 
szemre metszetik viasza, azon czélból, hogy 
abból azon a nyáron az utána való évi 
szálvesaző neveltessék. Ezen hajtásokon 
kivill még a tőkeiejböl kinőtt vesszőkből 
is 2 - 3  szál meghagyatik. oly helyeken, 
hol annak letörésével a tőkefejen üresség 
t:.madna. s a miatt a tőkefej féloldaluvá 
válhatna. Másrészről ezen vesszők azon 
esetre, ha az ugar csapokat valami ve
szély él hetné, a jövő évi mi tszéskor mint 
biztosítója csapok is szolgálhatnak

Végre azon hajtások, melyeken ter
més mutatkozik, ha a tőkefejről nőttek 
volna is ki, ezen műveleteknél is mégha 
gvandók.

Köviden összevonva tehát mind, n szál- 
vesszőnek való ugar, a jövő évi ugar csap
nak való, ugar csap-biztositó,és a termés
sel jött vessző hagyandó meg.

Megjegyzendő, hogy ezen műveletnél 
a töke ereje és a termés mennyisége is 
tekimetbe veendő.

Az erdélyi karikás vagy c/.ombinű- 
veletnél minden Ívre hajtott szálvesszö 
szemcibel kinőtt hajtások közül, a tőke 
erejéhez és a karikán levő termés mennyi 
ségéhez képest, a legalsó 1—2 vessző 
azon őzéiből hagyatik meg sértetlen és 
köttetik gondosan a karóhoz, hogy a ki
termelt karika lenietszésével ezen vesszők 
bői hajtassanak a jövő évi termőivek.

Ezen ugravesszoköu kiviil a karika 
többi hajtásai is meghagyatnak, a mennyi
ben ezek termést is hoztak ; hanem ezek 
a felső tűrt felett 1—2 levél meghagyása 
val megcsonkáztatnak, hogy a szőlöfa táp 
anyagai szükségtelen bosszú haj tások neve
lésére ne pazaroltassanak.

Az erdélyi karikás miveletnél tehát 
uj hajtások csak egyedül a múlt évben 
ugarvessző (uiagfa) gyanánt meghagyott s 
az idén lehajtott termői veken hagyatunk ; 
az egy évesnél vénebb czoinbokrél pedig 
minden hajtás letisztitlatik.

Oly esetben azonban, midőn a lehaj
tott ivvesszo a téli hideg által elvakittat- 
ván, kevés vagy semmi hajtást nem hozott, 
magától értetik, hogy a jövő évi szálvesszö 
a vén iából kinőtt hajtásokból nevelendő.
-  És pedig ily esetben az alsóbb és 
erősebb hajtásból annyi hagyandó meg, a 
hány iv vessző azon elvakult, sőt 1—2 
szállal több is hagyható, mivel az elva
kult termés a tápanyagokban nem osztoz
ván, a rendesen hagyott kevés vessző igen 
vastagra fejlődne.

Ha pedig az elvakulás esetén a vén 
ezombok sem hajtanáuak ki, vagy pedig 
az ivek már magasra felugrottak volna, 
szükséges a gyökérből kinőtt sarjakből 
egyet meghagyni, miáltal az elpusztuló 
szőlőtö pótoltatik.

A lugas műveletnél először is a ki
tűzött vázra kell gondoluunk, hogy első 
sorban azon hajtások hagyassanak meg, 
melyek vagy a vízszintesen vezetennő törzs
testet a kitűzött czélig továbbvezeltessék, 
vagy pedig a lugast egyik emeletről a 
másikra emeljék.

Ezen vázhajtásokon kívül a függé
lyesen álló törzstesten semmi hajtás nem 
hagyandó. Ellenben a vízszintesen futó 
törzstesteken minden hajtás meghagyatik, 
s a felette levő sodronyhoz vagy léczhez 
kozzá kötve azonfelül megcsonkáztatik.

Végül megjegyeztetik, hogy úgy a lu
gas, iiiiul minden szálvesszös műveletnél
— csupán az idei termésért meghagyott 
termönyelek, egy pár levéllel a felső fürt 
felett az első gyomláláskor minden esetben 
megcsonkittassanak, mert az ily hajtások
nak ezen felüli részei mnghatlanul az idei 
termés vagy a jövő évi termővessző ro
vására fogják a tápanyagokat pazarolni.

Minden gyomlálás alkalmával egyúttal 
a szálvesszőkön kinőtt hónalji hajtások is 
gyenge korukban kitöretnek; ha pedig 
ezek már megerősödtek volna, csak 1 —2 
levél meghagyása felett vágatnak le, mi
vel az erős hónalj hajtások tőből való 
kitörése a vessző szemjeit kifakadáara 
ingerelhetné.

Állatában biztosan mondható, hogy a 
szálvesszös műveletek egyedüli titka abban 
rejlik, hogy a nagyobb termés által igénybe 
vett tápanyagok haszontalan hajtások által 
el ne pazaroltassanak.

Ezen titok kulcsa pedig egyedül a 
gyomlálásban található fel. — Minélfogva 
a gyomlálás a metszéssel hasonló fontos
ságú munka.

A g y o m l á l á s  Ideje .  A gyomlálás 
csak akkor veheti kezdetét, midőn már uj 
hajtások vannak s azokon már minden fürt 
látható, vagy pedig azok bármi czéljainkra 
nézve megválaszthatok, mi rendes időjárás 
mellett május végén vagy junius elején szo
kott történni.

A gyomlalás minden kötözés allul- 
mávrl kisebb móitékb*n mindannyiszor 
ismétlődik, a hányszor az első gyomlálás 
után fejlődött szükségtelen hajtások kitisz
títása szükségessé válik.

II. A zöídottásról: A zöldoltás daczára 
annak, hogy oly fontos műtét a szőlészet 
terén, még sem soroltatott eddig a rendes 
szölőmunkák közé; különösen Magyaror
szág szőlészete, hol minden vidéken a sok 
faj keverése melleit mindenét oly fajok is 
fordulnak elő, melyek részint nem terem
nek. részint pedig kora érés vagy rothadás 
folytán még a szüret bekövetkezte előtt 
elpusztulnak, anonlelül minden vidéknek 
még egy nevezetes hátránya van, t. i. hogy 
nem választattak meg kellően a megfelelő 
s legczélszeriibb szőlőfajok, a fekvéshez, 
fekvés irányához s a talaj minőségéhez stb. 
hanem egyaránt ugyanazon keverékben el- 
szaporitaitak.

Azonfelül a phyllozera vész is fenye
geti hazánk szőlős'.étét, mely ellen véde
kezésünk egyik legjobb aicanuma gyanánt 
ajínltatik a többé-kevésbé ellenálló ameri
kai fajokkal való beoltás, mi a veszélyt 
minden esetre kevésbé fenyegetővé teszi.

A phyllozeráuak ellentálló amerikai 
szölöfajok h.jtásii 2—3 láb maga-sióban 
oltatnak be, és öszszel vagy tavaszkor a 
beoltott és megfogamzott vesszők elbújtat
nak, a hol a ben-mesitett hely a fölüazi- 
nén fölül marad; az amerikai vessző most 
meggyökeresedik, a benemesitett gally pe
dig ott hajt ki, hol a tőkefej képződik, 
következő tavaszszal, mint gyökeres vesz- 
fzők eltávolíttatnak az anyatókéről és ál
landó helyükre kiültettetnek ismét úgy, 
hogy az oltás helye a földszinébe jöjjön, 
hogy azon gyökér ne képződhessék.

A t' rmékellen jókor érő, vagy köny- 
nven rodhadó szőlöfajokuak a többi fajok 
közül való kiküszöbülése legegyszerűbben 
szintén zöldoltás által eszközölhető, hol az 
eltávolitandó tőkék zöld hajtásainak egy 
része a szaporítandó szőlőfajjal beoltatik, 
melyek közül egyik vagy a másik bizo
nyosan megfogamzik, tavaszszal a bene- 
mesitett szőlőtőkék lebuktatnak és a be
oltott vesszők hagyatnak uj tőkéknek

A zöldoltás, a szölőhajfás azon részein 
történjék, hol az már fásulni kezd, az oltó- 
galy szintén egy kissé megfásulva a bü
työknél ékre faragtatik és a beoltandó haj
tásba oldal vagy egyenes hasítékba akkép 
illesztessék be, hogy bütyök bütyökbe jöj
jön, az oltás éles késssel gyorsan hajtandó 
végre, végrehajtás után pedig a beoltott 
hely pamuttal beköttetik, mely kötéa 
megfoga nizás után eltávolitandó.

E lön  ye a z ö l d o l t á s n a k :  1, an
nak gyors keresztülvitele; 2. általa az 
alany uem rontalik; 3. a fogás könnyen 
elsajátítható; 4. a nyár majdnem minden 
idősz kban alkalmazható. 5. ba elsőre nem 
sikerül az oltás, másik hajtásba vagy 
ugyanazon hajtásból kijött hónalj hajtásba, 
vagy az oltás alatt levő bütyökbe újra le
het oltani.

— Uj vasútvonal Becs és Budapest 
közi. Az osztrák tartományi bank, hír sze
rint, a monarchia mindkét országos kor
mánynál kérvényt nyújtott be egy Bécs is 
Budapest közt építendő uj vasút iránt. Az 
uj vonal Komáromon át van tervezve, két
szer menne át a Dunán és mintegy 45 ki
lométerrel lenne rövidebb az osztrák állam- 
vnspálya-társaság vonalánál, azaz 233 ki
lométer bosszú volna. Állami garanciát 
nem kérnek. Ha tekintetbe vesszük, hogy 
ugyanaz a csoport építi a szerbiai vasuta
kat, hogy a conférence á quatre czélja a 
szerbiai vasutak folytását a fekete negei 
tengerig biztosítani, hogy ugyanaz a cső 
port epiti a budapest-zimonyi vasutat, és 
most ezt Béescsel akarja összekötni; ha 
továbbá szem előtt tartjuk, hogy ugyanez 
a csoport az Erzsébet-vasut tervezett ál
lamosításánál kiváló szerepel játszott, és 
ez alkalommal e vasútnak a konzorcium 
által leendő kibérlése volt kikötve, ha 
szemügyre vesszük végre mind e vasutak 
legfontosabb pontjait, őnkéuytelenül is az 
a gondolat merül tel bennünk, hogy itt 
egy óriási tervvel van dolgunk, mely sze
rint egy vasúthálózat egy nemzetközi tár
saság vezérlete alatt uralkodnék Európa 
és Dél-Némctor»zjg és Svajcz forgalma 
fölött.

— A  párizsi nemzetközi pénzérté- 
kéziét junius 30-án mindenesetre megnyí
lik. ihgedűs Sándor a jövő hét elején már 
Párizsba utazik. Időközben folynak a tár- i 
gyalások a magyar és az osztrák pénzügy- í 
minisztériumok között a megbízottaknak 
adandó instructió iránt. Nevezetes momen
tum az, hogy most már a monarchia is 
határozottan a bimitallizmus mellett fog 
nyilatkozni

G - a b o u a - á r j e g y z é k .

Pécs sz kir váró ában I8sl. évi junius 
hó 18-án tartott heti vásárról.

) jő . . . . 11 frt. —
Búza ) középszerű 10 „ 50

) legalábbvalő . 10 .

) jó . . . .  9 Irt. 80
K étszeres ) középszerű. . 9 .  60

) legblábbvaló . — .  —■

) j ó .................... 9 frt. 30
Rozs ) középszerű. . 9 . 1 0

) legalábbvalő . — .  —

Árpa
) jő . . .
) középszerű , 6  , 5 0
) legalábbvalő . — .  —

frt.

) jó . . . .  6 frt. 50
Z ab  ) középszerű 6 ,  30

) legalábbvalő — ,  —
) j ó ...................ti fit. 50

Kukorica) középszerű 6 .  30
) legalábbvalő . — „ —

Széna ) * . . . , 3 frt. —
Szalma ja  . . . . 1 frt. 50

Választások eredméaya.
Pécs városában győzött a füg

getlenségi párt. Czirer Ákos jogtu
dor 483 szavazattal megválasztatott, 
Radenich János 463 szavazata elle
nében pécsvárosi országos képvise
lőnek. — A kormánypárt le van 
verve; csatába állította hallatlan 
preszszióval egész hivatalnok és nyug
díjasok seregét, de ezek közül is 
megszöktek többen, a függet'en 
polgárság közül csak gyéren sza
vaztak a kormánypártra, de annál 
többen a függetlenségi pártra olya
nok, kik előbb az ellentáborban küz
döttek. — A kormánypárt veresége 
oly mérvű, hogy e vereség után 
többé nem győzhet.

Póosváradon Kardos Kálmán 
kormánypárti győzött Bolgár Kál
mán függetlenségi párti jelölt elle
nében.

Sial&ntán Nagy Ferencz füg
getlenségi párti,

D árdán Szilly László ellenzéki 
párti,

S&sdon Siskovics Tamás ellen
zéki párti, mint volt országgyűlési 
képviselők újból egyhangúlag meg
választattak.

Mohácson D e u t s c h ügyvéd 
mérsékelt ellenzéki 112 szavazattal 
lett megválasztva Dárdai Sándor 
kormánypárti ellenében. (Pribék.)

Siklóson Anta1 Gyula nagyot 
bukott. Minden erőlködés e'lenére 
is mintegy 300 szavazattal kapott 
kevesebbet mint a győztes függet- 
lenségpárti Hollósy Károly.

Sst.-Lórinczen ifj. Jeszenszky 
Ferencz függetlenségpárti választa
tott meg Simonfay János ellenében. 

*
N ag y -K an izsán  Unger Alajos 

függetlenségi párti gr. Zichy Antal 
kormánypárti ellen mintegy 600 
szóval győzött.

Legujibb.
Czirer-baiuiuette.

Tegnap, azaz pénteken este győztes 
pártunk örömittas hívei dr. C z i r e r  Ákos  
országgyűlési képviselőnk tiszteletére fé
nyes, mondhatni nagyon fényes banq:iett<-et 
rendeztek a .Nádor‘ -bán.

A banquette-en pártunk hívei igen nagy 
számmal jelentek meg s a határtalan jó 
kedv között egy mást érték a sikerültebb
nél sikerültebb fel köszöntések.

Lapunk segédszerkesztője Kis József 
emelt először poharat s mondott csinos, 
talpraesett beszédet, az ifjú derék képvise
lőt éltetve.

Utáua egyaránt következtek a toastok, 
alig volt képes felelni reájuk fiatal képvi
selőnk.

Éltették Kossuthot, Irányit, pártunkat 
és pártunk tevékenységben buzgó embereit.

Az öröm, jó kedv, lelke-ölés határta
lan magasra szállt a billokomok csengése 
és a vidám zene hangjai mellett.

Kevés szóval mondva: az egykori 
Irányi-banquette óta ily nagyszerű bau- 
quette-et nem ült Pécs.

Fáklyás-m enet.

Holnap, azaz vasárnap este l/t 9 óra
kor dr. Czirer Ákos országgyűlési képvise
lőnk tiszteletére pártuuk hívei fáklyás me
netet rendeznek.

__ Eqy j6  családban nevek és
kiképzett hajadon, ki úgy a házi 
teendőkben, női kézimunkákban jár
tas, mint gyermekek tanításával is 
foglalkozott már, óhajtana egy hely
beli vagy vidéki úri családnál érin
tett teendőkben állandó alkalmazást. 
Részletes értesítéssel szolgál a lap 
kiadóhivatala.



C R O S S M A N N  J
B U D A P E S T as osztr. á llam vesp  közelóbVáczi kőrút 76-ik  sz. alatt

Eredeti Jefferies

sárgáéiig, undor és h:i- 
ny*s, tot'ajas (ha i Z a 

. t ~w Sn J t  - gyomorból ered) gyo-
É Ü L í - ^ i R mor*örc'S saék szorulat, 

•’a M ^ í f t - l f t n g i  a gyomornál tulter- 
beit8®*° étel és ital ál- 
tál, giliszta, lep és maj- 

f T n j J b e t e g s é g ,  aranyeres 
11 sirT i = ü  bautalmak ellen.

67. sz. (0 — 16
i f f^ezr  ■ ( I v e g r c s e  á r a  h a s z n á 
l a t i  l i t a s i t á s s a l  e g r y t i . t t  3 5 k r .

Kaptató: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész urnái.
Valamint az osztrák-magyar birodalom mindeu 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében.
Központi szétküldést raktár nagyhun

* T 3 r i l t - t é r . * )

A mohaiÁGNESforrás
hazánk egyik legszénsaTdosabb

s a v  a n y  u v i z e
kitűnő szolgálatot tesz főleg az emésztési
zavaroknál s a gyomornak az idegrendszer 
bántaimaio alapuló bajaiban. Általában a 
vis mmd azon kóroknál kiváló figyelmet 
erdem-1. melyekben a szervi élet támoga
tása vs az idegrendszer működésének föl- 

fokozása kívánatos.

Borral használva m ar is k i
terjedt kedvelte égnek örvend.

Friss töltésben mindenkor kapható

É D E S K U T Y  L .
m  k u d v . s z á l l í tó n á l  E r z s é b e t - t é r e n

Úgyszintén minden gyógytárban. fűszer- 
kereskedésben és vendéglőkben.

•) Ezen rovat alatt ni gjelentekért nem vállal 
felelősséget a sserk.

i T .A .Q - 'Z '  f e r e n c z

laptulajdonos.
H a lC B C lx  E m i l ,  K i s  J ó z s e f ,

felelős szerkesztő. szerkesztő társ.

H irdetések .

E
gy oki. tanító ajánlja magát a szfiu- 
ídöré vidékre vagy helybe magántauí- 
tónak vagy nevelőnek. — Cziuie a ki
adó-hivatalban megtudható.

190 (3 -1 )

21253
XI. 18öl

H ir d e t m é n y .
A nagyméltóságu m. kir. pénzügy- 

ministerium f. é. junius hó lü-én óöbtu. 
sz. alatt kelt magas rendeletével az ezen 
m . k ir . p en zu g y ig azg a to sag  é p ü 
le téh ez  ta r tó z ó  k e r t  b e d ő lt k e r í tő  
fa la n a k  he ly  re á l  U tasa t Irinyi 
költség összeg erejéig engedélyezni meltóz- 
tatott.

A fentebbi munkálat foganatositásá- 
uak b.ztoMtása czéljábói az lfcbl. évi jú
lius hó 5-ik napjanak délelőtt 1U. órájára 
az alolirt pénzügy igazgatóság elnöki tnuyi- 
següeu tartandó zárt ajánlati versenytár
gyalás búdé Hetik.

A versenyezni óhajtók lelhivatnak, 
hogy a fentebbi munkálat elvállalására vo
natkozó, az eugedeiyezeit költség után 
számítandó 10% bánatpénzzel ellátott zárt 
ajamaiaikai a kiiüzóti nap délelőtti 9-ik 
órájáig alólirt m. kir. pénzügyi igazgatóság 
lónökeuél auuai inkább igyekezzenek be
adni, mivel a későbbén erkezellek figye
lembe nem loguak vetetni.

A szóban forgó munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet es részletes teltételek, 
valamint az általános építési és arlejtesi 
feltételek a barauyamegyei in. kir. áuam- 
epilészeti hivatalnál helyben fApacza-utcza 
14-ik b. sz.) a rendes hivaiaios orakban 
naponként megtekinthetők.

M. kir. pénzügy igazgatóság 

Pécsett, 1881. junius 20-án.

Horváth Fereucz,
kir. tanácsos.

pénzügyi igazgató.

T * ll  g y ó g y  w i»d

A W i l h e l m - f é l e
antiarthritikus és antirheumatikus

v é r tis z t i tó - te a
W l l h r l m  F e r e n c *

gyógyszerésztől Neukirehen 
(A. Auszt.)

csiiz, közvéuy, gábák, idült makacs ba
jok folyton fenyődé daganatok, nemi és 
bórkütege* bajok, pattanások a testen
vagy az arczon, foltok, sifilistikus daga
natok, a máj és l-*p puffadása, arany- 
eres baiitalmak sargaaag. heves idegbán- 
talmak, izom és Ízület bajok, gyomor- 
nyomás, sxélnyomasok, alte»tl pangás, 
vizeleti nehézségek, magömlések, férfi 
gyengeség, fehér folyás, görvely kór, 
mirigy daganatok és más bajok ellen a 
legjobb sikerrel használtatott, a mi a sok 
10uu elismerő levéllel bizonyittatik. Bi
zonyítványok kívánatra ingyen.

Csomagok 8 adagra 1 frt. 10 kr. 
bélyeg es csomagolási díjért kaphatók.

A vásárlásuál szükséges t i  óva
tosság, nehogy hamisítások vétessenek, 
azéit izelszerü a törvényileg sok állam 
által védett jegyre vigyázni.

Kapható: Pécs* tt Cserta Ignacs 
kereskedőnél és Ripőcs István gyógy
szerésznél . 106 (0-13)

T a i u z i  g jö g y  iuftd .

M á r i a - c e l l i  
gyomor-cseppek

jeles hatású gyógyszer a gyomor 
minden bántalmai ellen,

és fölilliuulbatatlan az 
étvigy hiány, gyomor- 
gyen*. aég, roszszagu le 
helet, saeek , savanyú 
lelbüfőges, kulika, gyo- 
morhurut, gyomorégés, 
hugyköképzödéő, túlsá

gos nyálkaképsóddF,

k r .
Mihály

birodalom minden 
és kereskedésebeu.

raktár nagyban 
és kicsinyben.

ü r u d i  K á r o l y ,
„az ő ra n g y a lh o z "  czimzett gyógy szertára bán 

Kremairben, Morvaországban.

CTj l’niii-Cxpeiler
®  ic rjs iw iíg )nagyon jo haziszer

20847 
Vili. •*.

188 (2 -2 )

Arveiési hirdetmény.
Pécs szab. kit. város czukor-, kávé- és 

sör fogyasztási adójának folyó évi ápril hó 
1-től fogva deczember végéig esetleg 1882. 
és 1885. évre leendő biztosítása végett folyó 
évijulius hó 2-án d. e. 1U órakor a pécsi 
pénzügyigazgatóság helyiségében árverés fog 
tartatni.

Kikiáltási ár f. évi ápril 1 -tői kezdve 
deczember hó végéig összesen 16248 fit 19 
ki. 1882 évre összesen 21604 frt 26 kit 
1883 évre összesen 21064 frt 20 krt tesz.

A többi feltételek ez igazgatóságnál és 
a kerületi pénzügyőri biztosságoknál meg
tudhatók.

Magy. kir. pénzügyi igazgatóság.
Pécsett, 1881. junius hó 15-én.

Horváth Ferencz
kir. tanácsos, 

p é n z ü g y i ig a z g a tó .
O XXXXX38H8
O'XXXX^gg.

EREDETI

RANSOMES, HEAD & JEFFERIES

Eredeti Hofherr Eredeti Mayer

ÍXXXXXX*XWVYVYYVVVVV

T«»Hk a gyári jelvényt kivAani.

szám.

Haszonbéri hirdetmény.
1881. évi julius hó 17-én reggeli 9 órakor Pécsváradon a számtar

tósági hivatalban következő bérleti tárgyak fognak zárt ajánlati versen} - 
------1 t ú . * v . . r 4 «  n ii :m  umhhan haszonbérbe és pedig :

B  é  r  t  6  r  g  y

Eddigi évi ha
szonbér mmc 

kikiáltási 
összeg B é r i d ö

fit ,kr.

1 l l8*/i6oo hold pécsváradi szíírtiskert 4 1881V,— 1884lo/10
2 ' “ /„no s  .  szénáskert 4 ! - 1 8 8 1 % - 188410/10

3 Perekedi it; 'mérési jog . . . . 60 60 1882*/, - 1 8 8 4 3*/,,
4 Monyoródi , . . . . . 40 jöO 1882%  -  1884*7,,
5 Szőri „ . . . . . 41 — 1881 %,— 188431/,,

bélleni szándékozók felhivatnak, hogy a fenn kitett, napon, órában és 
helyen a  kikiáltási összeg után számítandó 20%  bánatpénzzel megjelenni 
szíveskedjenek.

A feltételek értelmében szerkesztett s mindeu egyes bértárgyra kü- 
lön-külön beadandó zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel s a megkivántató 
20%  bánatpénzzel f. é. julius 17-én reggeli 8 óráig fogadtatnak el a 
pécsváradi számfartosági irodában, hol a  bérleti feltételek is a hivatalos 
órában bárki által betekinthetők.

Utó vagy a feltételektől eltérő ajánlatok figyelmen kívül hagyatnak 
Pécsvárad, 1881. évi junius 14-én.

192 (3-2) Sey Kerencz.

H E B M A N N  R Ó B E R T "
Pécsett, terencziek-utcza 4. sz.

ajánlja a raktárában levő járgányos cséplőgépeket, gabnarostákat és konkol- 
tisztitókat (Trieur) ekéket, lókapákat, töltögető ekéket., amerikai lógereblék, (szé- 
nagyfijtő) széna és trágya vellákat, angol kőszén és gabna lapátokat, és eszközli 
minden a rak iáiban nem levő cséplőgépek, széna és gabna kaszáló gépek, tűz
és kerti fec.-ktuduk, gabna- és liszteszsákok, vízmentes ponyvák, géps/.ijak, 

belga kocsikenöcs, gépolaj stb. szállítását 
az eredeti gyári árak és előnyös feltételek mellott.

Képes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek.
186. (3-3.)

Cs. kir. szab. mohács-pécsi ós kir. szab. pécs-barcsi vasút.

Hirdetm ény.
A s z i g f  t v á r - p é c s i  s p é c s - v i l l a n y i  vonalon

I8N1. Juliiig 1 - t ő l  kezdve

H e tiv á s á ro s -v o n a to k
fognak minden a z e r d n n  és > . z o i i i l ) n l o i i  további intézkedésig 
közlekedni, é. p. II. III . és IV. osztályú kocsikkal.

Ezen vonatok nemcsak az állomásokon, hanem nagyobb községek 
közelében fekvő őrházaknál is meg fognak állani oly ezélból, hogy uta
sok fel- és leszállhassanak.

H m i g e t v á r > P é c N v o n a l
M enetar kr. 96. vonat M en etá r kr.

Á l l o m á s o k
51. vonat

II. 111. i IV. óra perc n . i in . IV. óra perc
SzigPtVnr ind. reg. 4 | 25 P. CS ind. délut. o 25

33 23 j 13 18 őrház (EOdrcfa) n 4 ' 37 33 23 13 6. őrh. (Pc!;* i) „ 2 41
38 26 1 14 16. „ (Ct.-Dlénes) „ 4 j 50 42 29 15 6. „ (Eicséi) „ 2 52
03 42 22 Szt.-Lőrincz „ 5 10 63 42 22 10. „ (St-Ktrflj)B 3 06
80 54 | 28 10. őrh. (Sf.-Lrály)̂ 5 j 21 80; 54 27 Szt.-Lőrincz 3 25

1.00 68 1 35 8. Őrház (Bícsérd),, 5 35 1.05 70 36 16. őrh. (Si-Dlen*!,, 3 41
1.18 78 40 6. .  (Mérd). 5 46 1.18] 78 40 18. . (Bríésb) , 3 54
1.42 95 47 Pécs ét k-zik . 6 01 1.42| 95 47 Szigetvár érk. „ 4 05

V i l i  á  n  j  ■ 1’ é  c  « v o  ii a  1
M enetár k r

Á l l o m á s o k
1 1 .vonat M enetár k r

Á l l o m á s o k 58.vonat
ii 111. IV óra ; perc ii. i n i. IV. óra perc

Villány ind. reg. 4 j 39 1
Pécs ind. délut 2 30

33 23, 1G 29. őrh. (Ptuí) * 4 ! 45 22 i 15 8 2. őrh. (PétSíisirl).̂ 2 35
33 23! 16 32. ,(#.-fafaja). 4 52 22 ] 15 8 Üszög 2 46
46 301 21 Trinitás n 5 05 5 5 1 38 24 59. örh. (ifid) „ 2 58
68 45 ( 30 Áta 5 1 19 55J 38 24 45. „ (Udrardj „ 3 0880 54i 36 47. őrh. (Szőkéi!) „ 5 31 73] 48 31 47 „ (Szőkéd) „ 3 19l.W 68i 45 53. „ (Udwrá) , 5 44 90 ] 60 38 Áta 3 34

1.13 76 50 59. ,  (irpil) „ 5 | o l 1.10 74 47 Triuitás 3 481.30 86' 58 Üszög , 6 ; 08 1 27 1 85 55 32.6rh.(S.fih:jj)j 4* 031.52 1.01 66 2. Örh.fíéu lisáritr). fi i 17 1.43] 96 63 29. .  (lirodj ^ 4 101.52 1.01 66 Pécs érkezés . ■ 0 120 1.52 11.01 66 4 14
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T ek in te te s  T ö r ö k  Jó z se f
gyógyszerész árnak Budapesten. “V 

Az emberiség ellen vétkezné.m ha el
hallgatnám, hogy az öntől vett

köszvényvászon
nőmet roppant fájdalmaitól megszabaditá, 
& mit szegény szenvedett, meg nem mond
ható, éjjel nappal kinózra volt. annyira 

f szivfájdalomtól én is megbetegedtemhogy _ .  _
junius hó 14-en kaptam meg a köszvény- 
vaszna t és az első uap folyamán a fájda
lom sxünőben volt és 16-án egészen meg
szűnt.

isten áldja meg, — ebből áll egész 
kö8zönetem, mert sem fürdő, sem más orvosi 
segély nem használt. Csak önnek a köszö
net es a lelkiismeretes nyilvánítása ezen 
szernek.

Gyoma J u l ia é s  B e rn á tH ü b s c h e r . 
Beesett ezen k ö s z v é n y v á s z o n  

P A C H E R  E ur kereskedésében (ezelőtt 
Zs dnay) kapható. 190 8—1)

S o d a - y i z
ÓS 191 (6 -2 ,

általánosan legkellemesebb üdítő 
italnak elismert

Pezsgö-Limonadékat
(málna-. narancs- és czitrom 

szörppel)
Siphonokban és jégbe hűtve

a.jálnja:
Sipöoz István gyógyszerész

.8 ODA- V ÍZ  G Y Á R A  

P é c s e t t .

Az IgANgalówig

Eladó ház!

E gy ház-

Péosett,
H ab erfe ld  G yulánál

K irá ly -u tcza , bolthajtás
f c y  f j  szab. f ű n m ló  ára 10 frt.^3_

Egyéves önkéníes tanfolyam
(B u d ap e sten , n a g y -k o ro n a  u to se  12. sz.)

Ezen tanfolyam czélja ifjakat, kik mint egy
éves önkénlesek kívánnak ve.lkötelerettségöknék 
eleget tenni, előkészíteni a szükséges vizsgálat 
letételére, mely áltál képzettségöket igazoljak
-A. l e g ' l c ö z e l e 'b 'o i  i l y  t a i i . f c l y a . i r x  
1 8 8 1 .  3-u.lixa.s 2 .-é n . - v e s z i  Ic e z c le -  
t é t ,  é s  I x a t  Ix c rx  át fog tartani. Hogy a 
résztvevő hivatásokban gátolva ne legyenek, az 
előadások az esti órákban tartatnak A vizsgála
tot m a g y a r ,  r x é r r x e t  es I x o rv é i t -  
z x y e l - v e r x  lehet letenni.

Növendékek az intézetben teljes ellátás es 
felügyeletre felvétetnek. — Beiratások az intézet 
igazgatósági irodájában történnék, értesítő kívá
natra ingyen.

J á n o s  i i t o z á l m n  1 4 .
számú ház a  Királv-főutcza köze
lében, szabad kézből eladó.

A feltételek megtudhatók Ki- 
rály-utcza 15. sz. a  keferaktárhe
lyiségében. 162. ,o—«)

Háczvároson 15 sz. alatt jó 
karban levő 3 szobás lakással bérbe v. 
örök áron eladandó.

Tudakozódhatni 1‘écsett apieza 
utcza 14-dik sz. alatt, isi. st. (3—3)

G a z d a k , m o ln a ro k e s k e rté s ze k
tisztelettel m cyhiratnak a 

g a z d a s á g i  g é p e k  r a k t á r a

megtekintése végett




