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A zóna.
Allaméletiink egyik ágában a köz

lekedés terén inesszeterjedő éa ki nem 
számítható horderejű reformot létesí
tett Baross Gábor miniszter. Merész
ség, sok tanulmány, minden aprólé
kosságra kiterjedő tapintat és óriási 
vállalkozási erő kellett hozzá, hogy 
ezt a reformot létesítsék és végre
hajtsák.

Augusztus 1-től kezdve az utazás 
a magy. állam tulajdonát képező ösz- 
szes vasútvonalakon atlag 50% kai 
olcsóbb lesz, s ez az arány az olcsó
ság tekintetében a rövidebb útvona
laknál 40'/o-ká csökken, de a távolabbi 
és legtávolabbi állomásig mintegy 
75 — 80*/, lesz az olcsóbbulás.

Ez az a reform, mely Baross ne
vét nemcsak hazánk kultúrtörténeté
ben. de az összes nemzetek történeté
ben is meg fogja örökíteni, mert ezzel 
Magyarország a legolcsóbb vasúti díj
tételek behozása tekintetében mint 
kezdeményező jár az öszzes nemze
tek előtt.

Mi lesz az újításnak eredménye?
Óriási forgalompolitika és kultú

rái jövő van lefektetve benne, melyet 
már az egész ország közönsége egész 
nagyságában méltányolt.

Nem lesz többé 27—30 írtos uta
zási dij, melyet a szegény ember zsebe 
nem birt meg. Ez leszáll 4 írtra s a 
harmadik osztályon az ország legtá
volabbi vidékeire is mint Brassó, 
Kolozsvár, Fiume, Zágráb. Zirnony, 
Kassa, — ellehet utazni a fővárosból 
4 írtért és ugyanilyen csekély össze
gért az ország bármely határáról a 
fővárosba.

Aki mélyebben gondolkozik, az rög
tön át tudja érteni a horderőt, melyet 
ez magában rejt. Az ország központja 
amerikai gyorsasággal lendül föl, mert 
h vidék tömegesen fog tódulni a leg
közvetlenebb kereskedelmi piaczra. A 
kereskedő nem fog levelezni heteken át, 
hanem maga utazik bevásárolni és sa
ját tapasztalata szerint fogja a legjobb, 
legmegfelelőbb árut saját üzlete szá
mára kiválasztani.

De kiszámíthatatlan az előny a 
vidékre nézve is. Mert majd meg fog
nak teremtődni a nagyobb vidéki köz
pontok is olyan gyorsasággal, a mi
lyent eddig senki sem remélt; a gyá
rosok és terménykereskedők maguk

rándulnak le a  termelő helyekre és 
keresni fogják ^t^iagyar búzát, gab- 
nát, bort, gyapj®\stb. árut mert a 
szállítási díjtételek1 is olcsóbbak lesz
nek és a termények/ ára is fölemelke
dik annyival a njénnyivel kevesebb 
összeget kell sí vasútnak űzetni a 
szállításért.

Es végül nagy előny háramlik a 
vidékre az által is, hogy könnyebben 
utazhatván, látköre tágulni, tapaszta
latai öregbülni fognak s a látottakat 
a maga javára és hasznára értékesít
heti. Gőzerővel való haladást jelent 
ez. A czivilizáczió szárnyakon repül 
el mindenhova, ahol ez ország terüle
tén intelligens középosztály él, follen- 
dül az ipar, a kereskedés, a termelés 
uj forrást nyer, melyből buzdítást kap 
a küzdésre, mert válságos közgazda- 
sági helyzetünk közben már-már lan
kadni kezdett.

De nemcsak a főváros és vidék 
között hanem vidék és vidék között 
is fönn áll az ármérséklés; 10—25 
kmtr. zónákra lesz osztva a vasúti vo
nal s egy-egy zónán való utazás 25 
krba kerül, de több zónára átlagosítva 
még ennél is kevesebbre.

Ami az árleszállítás pénzügyi ered
ményeit illeti az állami költségvetésre 
azt egyelőre kiszámítani lehetetlen. 
Bizonyosra veszik azonban, hogy az 
első években milliókra fog rúgni a 
deficzit, de ez tnlajdonképen a nem
zetnek a polgárság zsebének nyújtott 
megtakarítás, mely ezenkívül növelni 
fogja az általános jólétet és emelni 
fogja a közvagyono8odást.

A mit tehát e néven veszíthet a 
kormány azt busásan beveszi a vámon 
s azért a vasúti deficzit nem fog a 
pénzügyi egyensúly rovására válni.

Az uj díjszabás augusztus 1-én lép 
életbe, tehát még elég korán a nyári 
utazási szezon teljében.

Ha nem csalódunk augusztus hó
ban az utazó közönség száma három
szorosra fog fölemelkedni, s ez esetben 
Baross miniszternek minden magyar 
ember őszintén gratulál a korszakal
kotó reformhoz.

Az uj belügyminiszter.
Az a hir, hogy Teleky Géz:i grút lesz 

a belügyminiszter általános megleppctést 
okozo-t. Hiszen bajos volt még csak élkép
zelni is, bogy a grót, ki jóllehet immár 
erősen beune vau e negyvenes években,

eddig még csak különösebb érdeklődést 
sem tanúsított a politika iránt, képességet 
és ambicziót érez raagábau oly nagy tevé
kenységi körrel és súlyos felelősséggel járó 
állás betöltésére, aminő a belügyminiszteri.

Hogyan lett hát mégis belügyminisz
te r '? Sokat beszélnek erről, többek közt 
azt is, bogy a Tiaza-rokouság mellett az 
adta meg a kvalifikációját, hogy erdélyi 
ember. A dolog históriája e szerint az, bogy 
a Baross kezét a mamelukok egy része 
kezdte egy kissé a kelletéu túl is erélyes
nek találni: ráestek hát Tiszára, bogy 
vegye át ö újra a belügymiuiszterséget. 
Tisza hajlandó is lett volua erre, de egy
részt legbennsöbb biveí, Tisza Lajos gróf 
éa Cseruátouy, lebeszélték róla, másrészt 
meg az erdélyi képviselők, a helyzetet 
felhasználván, sürgetni kezdték, bogy egy 
miniszteri szék, a régi szokáshoz képest, 
erdélyi emberrel töltessék be. így került 
szóba előbb grót Bethlen Eudre szebeni 
és báró Bánfi’y Dezső naszód-beszterczei 
főispán, majd végül Teleky Géza gróf s 
Tisza öt választotta, egyrészt, mert vagyoui 
és társadalmi helyzete megfelel a minis/, 
téri állás külső követeléseinek s mert ily 
módon az ügyek vezetése tulajdonkép 
nála marad, Teleky csupán a felelőséget 
viseli.

így hegyezödött ki a belügyminiszter- 
ség egy olyau politikai múltból, mely nem 
foglal magában még csak egy országgyű
lési beszédet sem. Nagyon természetes 
tehát, hogy ma még, Icgbizalmassabb kör
nyezetét kivéve, azt sem tudja róla seuki: 
a törvéuyhatósági önkormányzat vagy az 
állami közigazgatás hive-e?

E tekintetben a felhivatalos „Nemzet" 
is csak euuyit tud moudani ró la: „Az 
admiuisztráczió nagy kérdésében, amennyire 
mi tudjuk, több ízben adott kifejezést az 
állami adminÍ8ztráczió iránti előszeretetének 
s bizouyuyal arra lesz minden törekvése 
irányozva, bogy az e téren szükséges refor
mok rázkódtatás nélkül s a magyar társa
dalom előnyére legyenek valósíthatók.u 
Vagyis, az állami igazgatást meg fogja 
csiuálui Tisza, de miutbogy ö eddig miu* 
(lenkor a muoiczipalizmus hívének vallotta 
magat, nem a maga, hauem a derék, jó 
Teleki Géza gróf firmája alatt.

A zóna tarifa.
Baross Gábor kereskedelemügyi mi

niszter szép püukösdi ajándékot adott a 
magyar közönségnek : bitül adta bogy 
augusztus 1-től kezdve a magyar állaiu- 
vasutakon s a magyar északkelet meg a 
kassa-oderbergi vasút vonalain az úgy
nevezett zóna tarifa lép életbe.

Érdekes és érdemes vállalkozása ez 
Barossnak , akinek az a czélja, hogy 
Magyarországon az utazást olcsóbbá és 
könnyebbé tegye s ezzel a* utazási ked
vet, a személyforgalmat növelje. Úgy 
okoskodott tékát, bogy Budapestet küzép- 
pontuak véve töl, tizennégy körre osztotta 
az országot, melyek közül a legelső 25,

a legutolsó 225 kilométernyire van Buda
pesttől s a közbül eső körök vagyis zónák 
15 — 15 kilométert fognak be, kivéve a 
13-ikat és 14-iket, melyek szintúgy, mint 
az első 25 kilométeresek.

Egy-egy zónán belül eső állomásokra 
a menetdij az 1. osztályban 50, a II-bau 
40, a 111-ban 25 krt tesz, gyorsvonaton 
25 százalékkal többet. A 13-ik zónában 
végre a menetdij 7 frt, 5 frt 30 és 3 írt 
50 kr, mig a tizennegyedik az utolsó 
zóuában 8 frt, 5 frt 80 és 4 frt. Ez a 
legmagasabb ár, melynél többet senki 
sem fizet, akármily távolságról utazzék is 
Budapestre. Ebből, az igaz, meglehetős 
aránytalanságok is támadnak. Így p. o. 
ugyanazt a menetdijat, vagyis a maxi
mális 8 frt, 5 Irt 80 kr, vagy 4 irtot 
fizeti, aki Predeából 763, vagy aki Be- 
rettyó-Ujfaluból 212 kilométer hosszú vo 
nalon jön fel Budapestre.

A legnagyobb haszon tehát a nagy 
távolságra utazóknak esik, kivált ha ut- 
jok czélja Budapest. Mert, ha valaki 
Budapesten keresztül akar utazni másfelé, 
p o. Bécsbe, a tarifát újra meg kell fi 
zetuie, vagyis p. o. Brassóból II. kocsi- 
osztályou feljönni Budapestre, csak 5 frt 
50 krba kerül; de már aki Bécsbe akar 
jutni, annak ezt a pénzt meg kell tolda
nia 6 frt 80 krral. S talán ez az uj ta
rifa legbölcsebb intézkedése, mert ezzel 
remélhetjük, bogy az ország utas- és ke
reskedő közönsége ezentúl inkább fogja 
Budapestet, uiiut Bécset fölkeresni.

De hasznát fogja látui, bár kisebb 
mértékben, mindeuki, aki csak utazik 
Külön dijak leszuek ugyanis megállapítva 
a szomszéd-forgalom számára, ami a helyi 
közlekedésnek fog a fejlesztésére válni. 
Minden egyes állomástól a közvetlen szom 
széd másik állomásra 30, 15 és illetőleg 
10 krért, a második szomszédállomásra 
pedig 40, 22 illetőleg 15 krért fog lehetni 
eljutni.

S a zóna tarifa még a 225 kilomé
teren aluli távolságoknál is jelentékeny 
díj mérséklést tartalmaz, ami kitűnik, ha 
a tudvalevőleg legolcsóbb budapest bécsi 
voual jelenlegi menetarait a zóua-tarita 
életbelépte utáni árakkal basoulitjuk össze. 

E szerint:
Je len leg  Jövőre.

I I .  O M tálj

B.-pestről Török-Bálint (23 km.) 1.00 —40 
„ Tata Tóváros (85 km.) 3.60 2,—
„ Győr (144) km.) 6.10 3.60
„ Bruck (221) km.) 7.30 5.20
A többi vonalokon, amelyeken a 

meuetdijak nincsenek már is úgy leszállítva, 
uiiut ahogy az osztrák-magyar államvasut 
nagy versenye következtében itt történt, 
természotesen még nagyobb az olcsulás 
s általában azt lehet mondám, bogy a 
uieuet-dijak mérséklése körülbelül 40 szá
zalékot tesz ki.

Baross azt hiszi, bogy ezzel sikerülni 
fog a személyforgalmat megnövelni s ezt 
a számítását arra alapítja, bogy nálunk 
még mindig igeu kevesen utaznak. így 
p. o. tudva vau, hogy, mig Angliában át

lag minden egyes lakos esztendőként 
15-8zör ül vasúton, addig nálunk csakis 
egyszer. Baross azt gondolja tehát, hogy 
nálunk is könnyen lehet az ntasok számát 
báromszor-négyszer akkorára szöktetni s 
akkor a vasút se vallja az olcsó menet
dij kárát s az iparnak és kereskedőimnek 
pláne nagy baszua lesz belőle. Kívánjuk, 
bogy ebből a bitből ne legyen csalódás.

Vizsgálat Baranya-Baánban.
Folyó évi junius hó 5-én és követ

kező napjaiban folytatólag foganatosított 
vizsgálat Lindemann György 1881-—1884. 
évig volt biró és Ekbard Mihály jelenlegi 
bíró számadásaival foglalkozott. Mindkét 
biró azt állítja, bogy ők a község jöve
delmei- és kiadásairól naplót vezettek, 
hogy a naplót évenként a törvényhatóság
hoz fölterjesztendő számadásaiknak össze 
állitása végett a jegyzőnek adták át. Ezen 
naplók közül azonban a vizsgáló biró 
többszöri utasítása daczára ez ideig egyet 
sem bocsátottak a küldöttség rendelkezé
sére. Elismerik, hogy a község évi jöve
delmei nagyrészét az évi rendes számadá
sukban el nem számolták s bogy erről a 
jegyző, illetőleg 1885. évben ennek fia és 
segédje Purrmann Ferencz jelenlegi jegyző 
is birt tudomással, mert ő szerezte be és 
fogalmazta a rendes évi számadásokhoz 
használt adatokat és nyugtákat, azonban 
azzal védekezuek, bogy az ekként elvont 
községi jövedelmeket is, bár erről sem 
vezettek tüzetes számadást, a községi kép
viselőtestület „szóbeli" utasítása szerint 
szinte a község ezéijaira fordították.

A rendes évi számadásokba bevallott 
jövedelmek elszámolása is hallatlan va
gyonkezelésről tesz tanúságot. Lindemanu 
György bírósága alatt építkezési czélokra 
közel 2000 írt van elszámolva, a nélkül, 
hogy e szükséglet az évi költségvetésben 
elöirányoztatott, tárgyaltatott s a törvény
hatóság által jóváhagyatott volna. Az épít
kezés foganatosítása, átvétele s befordított 
kiadások helyesléséről képviselőtestületi 
határozatok nincsenek. Az évi, a törvény
hatósághoz jóváhagyás végett fölterjesztett 
költségvetésben a község évi szükségletei 
5100—5300 írtra irányoztattak elő, tény
leg azonban évenként 6100—6300 frt 
adatott ki a nélkül, bogy pótelőirányzatot 
C'ináltak, azt tárgyaltatták s a megye ál
tal jóváhagyattak volna. A község évi 
számadásai kiadási tételei közt több száz 
írtra rugó oly kiadásokra akadunk, me
lyek jogtalan és illetéktelen czimen rovat
tak fel a község terhére; például: a já
rási főszolgabíró másod írnokának fizetése, 
pandúrok tartása és élelmezése, állami 
adóvégrehajtó több száz írtra rugó dijai 
és költségei, megyei utbiztos többrendbeli 
dijai, végre irodai szerek és eszközök czi- 
mén évenként százakra menő kiadások 
stb. Feltűnt különösen 1884. évi száma
dások irodai szerekre vonatkozó kiadási 
tétele, melynek igazolásául csatolt keres
kedő-számla 159 frt 66 krról szól, mely

T Á R C Z A.
A cserje és a patak.

Irta : Ozoray Árpád.
Hazánk keleti végében, az északi bosz- 

szusaguak és a déli szélességnek nem tu
dom én hányadik fokán fekszik a gyógy
vizeiről Európa szerte előnyösen ismert 
He r k u l e s f Ur dö .

A vasúti állomástól fákkal és cser
jékkel szegélyezett út vezet egy kis oláh 
falun keri’Nztttl, a fürdőbe. Leírhatatlan a 
természet pazar áldása, melylyel elárasz
totta ezt, a vidéket. A nnriádnyi erdei 
virágok kábító illata fogadja az érkezőt, 
paratlan szinpompájával elbájolva annak 
szemeit.

A fürdő területe két magas begysor 
közé foglalt keskeny völgy, melyet közé
pen a Cserna patak szel keresztül. A két 
begyen lankás oldalait erdő borítja, jobb 
oldalt cser-,tölgy-és gyümölcsfákkal; bal
oldalt fenyves és hársfa-erdő. A fürdőépü
letek mindegyikéből van kijárat a begysorok 
erdőségébe s a .lankás hegyoldalakon ké 
nyelmes utak vezetnek, balfelöl a „rabló 
barlanghoz", jobb felöl pedig a Damog- 
led magaslatra, melyről pompás kilátás 
nyílik a határo Szerb , Bolgár-és Oláh
országokra.

Szép, verötenyes délutánokon mintha 
fényesebb sugarukat lövetne ide a nap s 
bucsuzóban is mintha tovább gyönyörköd
nék itt szeretteiben, a hálás erdei növé
nyekben, mint a sik-földön, mely csak pá
rájával üdvözli benne a mindenség pártfo 
góját mig itt a miriád virágok illata hálál
ja meg jóságát s szinpompaja gyönyörköd
teti a magas pártfogót, keltekor és nyug
takor egyaránt.

De vihar is zúg olykor olykor a re

gényes vidéken keresztül, mely ágakat tör 
s milliónyi virágot tarol le, mintha csak 
hatalmával akarna kérkedni a nap előtt, 
melynek sugarai elé is sűrű felhőt torlaszt; 
a virágzó cserjék azonbau nem esuek 
kétségbe a vihar dulása alatt, mert tud
ják, bogy a uap éltető sugarai esővé ol
vasztják a felhőket, mely aztáu uj életre 
kelti a letarolt virágokat is.

Egy alkalommal a vihar ftlzfagalyat 
tört le a Cserna patak partján s azt oly 
erővel csapta a Sarolta fürdő iráuyában a 
patak közepébe, bogy egészen oda tapadt 
a patak feuekébez.

A letört galy görcsösen kapaszkodott 
a patak fenekébe 8 abba gyökeret is vert, 
úgy bogy a következő tavasszal zöld cser
je nyúlt fel a vizdöl s mohó örömmel szíttá 
magába az üde levegőt.

A patak mosolyogva nézte a gyönge 
füzla erőlködését, kicsinyít") guuyuyal vo- 
uult el fölötte a viz, mintha mondani akar- 
uá ueki:

— Mit akarsz te gyönge sarj, velem 
mérkőzni, biszeu pozdorjává törlek össze, 
mihelyest akarom.

A gyönge cserjét azonban nem ejtette 
félelembe a pataknak sem gunyolása sem 
fenyegetése.

Évről évre folyton erősödött a fűzfa- 
cserje a patak közepén, mosolyogva intett 
üdvözletét óriás rokonainak mind a két ol
dalon s ezekuek suttogása mintha kitartás
ra buzdította volna a merész cserjét, illa
taikkal édesítve meg annak küzdelmes éle
tét.

Gyönyörűség volt a fűzfa-cserje élete 
az első években, a patakvize mintha kímél
te volna, ártalmatlanul vonult el fölötte; 
két oldalt pedig kora tavaszszal az ibo
lyák kandikáltak felé, illatukat küldve 
szamára a gyönge fonalak szárnyúin, mely

a baloldalt emelkedő hársfák illatával egye
sülten növelte a fiatal cserje örömét. Majd 
a gyöngyvirágok s a lagyalbokrok küldtek 
ueki üdvözletét átható illatukbau.

Egész nyáron pedig az ezernyi cser
jék és bokrok miriád virágai küldték illa
tukat s fejtettek ki olyan sziupompát, 
amiről fogalma sincs a siklóid fűzfáinak, 
de még álmaikban sem képzelhetnek ehez 
hasonló gyönyörű szőnyeget.

A fűzfa cserje igy növekedett, erősö
dött, évröl-évre s gondolkozóba ejtette a 
patakot. A patak mérgelődött, mert azt 
következtette a cserje magatartásából, 
hogy ez daczolni akar vele, a hatalmas 
patakkal, melyet még a nagy Duna is 
örömmel fogad kebelébe, amint beleömlik 
Orsovánál.

Az ily hatalommal való daczolást fel
ségsertés számba veszi a patak is, mely 
valóságos királya a maga partjai közt. 
Hódoluak neki a vízi növények éppen 
úgy rniut a fürge pisztrángok, melyeket 
hálóval fogdo8 ki az emberi kapzsiság. De 
ennek is barczolni kell a patak erejével, 
mert ingyen oda nem adta neki fürge és 
bálás apró népeit.

Méregbe jött tehát a patak a cserje 
merészsége Iztéöl leíöéedlu.vröü fye mttlt 

a, viesebbre terj-évre széle
Nagy erővel zúdította rá a babokat, 

hogy véget vessen a merényletnek.
A cserje azouban meghajolt az erő 

szak előtt s igy ártalmatlanul zúgtak el 
fölötte a patak mérge által felkorbácsolt 
hullámok.

Miudig ujjuló erővel rontott a dühössé 
vált patak a cserjének. A pisztrángok is 
ijedteu húzódtak meg a patak oldalaiban. 
Az erdő fái két oldalt aggályosai) nézték 
a küzdelmet, de aztán mindig örömre vált 
aggályosau nézték a küzdelmet, de aztán

mindig örömre vált aggályuk, valahány
szor sértetlenül látták tölemelkedni a meg- 
ostromolt cserjét. A fűzfa cserje minden 
támadásnál meghajolt s az erős bullám 
elvonultával mindig njra fölemelte fejét. 
A patak miud mérgesebbé vált, látva leg
erősebb támadásainak eredményteleu vol
tát. De aztán lecsillapodott, mert a pa
taknak is van anuyi esze, bogy megítélje, 
mikép az eredménytelen harag uem vezet 
czélhoz.

Nem is bántotta ezután a cserjét jó 
darab ideig; ez pedig nyngalma érzeté
ben csöndesen fejlődött tovább, törzsének 
gyűrűi szaporodtak az évekkel s már 
olyan tekintélyes vastagságot és magas
ságot ért el, bogy a patak vize még nem 
kaphatta ágait, s a törzs bár meg nem 
hajolt a hullámok előtt, de képes volt el- 
Icntállni azoknak Oly nagy volt a fűzfa 
biztousága a patak közepéu, bogy nem 
csak maga daczolbatott a legnagyobb vi 
barral, hanem ótalmat nyújthatott a lomb
jai közé menekült madaraknak is.

A patak ekkor ébredt tudatára an
nak, bogy a tekintélyes fűzfa-derék erő
sen akadályozza vizének lefolyását, de 
azért épp oly kevéssé árthat neki, uiiut 
cserje korában, midőn meghajolt a rohanó 
hullámok előtt. Most nem hajlik meg, de 
elég erős arra, bogy ellentállhasson a 
legerősebb hullámveréseknek is.

Gondolkozott a patak, miképpen ejt
hetné módját a fűzfa tönkretételének. Hul
lámaival hiába tett kísérletet; a vihart is 
hasztalan bivta segélyül: ez is csak ga- 
lvakat tördelhetett le a terebélyes fűzfá
ról, de a törzs megmaradt sértetlenül.

A Sarolta-fUrdő átellenében, rézsut 
mintegy száz ölnyi távolságban óriási 
sziklatömb könyökölt a patak vizébe, erő
sen akadályozva annak lefolyását.

Erre a szikla-csúcsra még inkább ha
ragudott a patak, de évszázadok óta alig 
árthatott neki, bár szíinetlenül mindig erős 
viztorlat volt a szikla-csúcs körül, de az 
csak mosolygott a patak hiába való eről
ködése fölött, nemhogy megindult volna, 
de még csak meg sem mozdnlt, hanem 
állt rendületlenül, végtelen boszuságára a 
berzenkedő Cserna pataknak.

A viz áradata egy nagy vihar alkal
mával elhordta a fa-hidat, ledöntötte két 
felöl az alámosott partokat s vitte diadal
masan a ledőlt partrészekkel beleomlott 
bokrokat és cserjéket, de a patak köze
pén álló füzta és a fölebb belekönyöklő 
szikla csúcs álltak rendületlenül, a vihar 
elvonultával is.

Egy nyári délután azonban, midőn a 
Herkules fürdő két oldalán elterülő erdő 
le nem írható, le nem festbetö pompát 
fejtett ki, az erdei virágok és virágzó 
cserjék százezrei gyönyörű sűrűségbe foly
tak össze, bogy illatukkal vegyeuek búcsút 
magas pártfogójuktól, a naptól, mely le- 
uyugtábau ragyogja be legszebb fényével 
szeretteit, velőt rázó robajjal omlott a pa
takba a bekönyökiö szikla csúcs.

Évszázadok lefolyása alatt annyira 
alámosta a patak ezt a hatalmas és erős 
ellenséget, bogy ledöntésére elég volt a 
középszerű vihar is.

A patak vize nem volt eléggé erős, 
bogy hátára vegye a súlyos szikla-tömböt. 
Lassau-lasgan görgette tovább, megriasztva 
a partok hézagaiban meghúzódott kígyó
kat és vidrákat.

Egy Ízben merész gondolata támadt 
| a pataknak

Azt vette ugyanis fejébe, hogy az 
óriási .sziklatömböt neki zúdítja a gyanút- 

I lan fűzfának s ezzel elpusztítja azt s a 
| sziklával együtt leviszi magával a Dunába.
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összeg kevés kivétellel csupa petróleum és 
gyertya bevásárlásra adatott állítólag ki.

A község rendes évi Jövedelmein te* 
lUl egyes községi lakosokra és birtoko- 
sokra a községi bírák különféle czimeken 
kivetéseket is eszközöltek a nélkül, hogy 
ebez akár a törvényhatóság akár a kép 
viselötestület hozzájárulását kikértek volna. 
A kivetési kulcs megállapítása a beszedett 
összegek mikénti kezelése és felhaszná
lási kizárólag rajtuk állott. A kit akartak, 
azt megróttak az ily adóval, egyeseket 
pedig a kivetésből kihagyva, azok illet
ményét másokon, az egész közönségen 
vették ineg. Liudemann György az ellene 
foganatosított egész vizsgálat folyamán 
tagadta, hogy ő  Karasicza, S z í v ó  csatorna 
és egyéb községi sánezok fentartására 
eszközölt volna ilynemű kivetést, s végre 
mégis kisült, hogy ily czimeo 1881 —1884. 
években 469 írt 86 krf vetett ki és sze
dett be, melynek hováforditását igazolni 
nem képes.

A községi elöfogatok, pászt<>rbérek, 
fogyasztási adók s a többi kisebb száma
dások nem vétettek ugyan még tüzetes 
vizsgálat alá, de a számvevő által már is 
konstatálva vau, hogy ezekre vonatkozó 
kivetési és beszedési lajstromok nagy ré
sze nincsen meg, a meglevők pedig sem 
lezárva, sem vizsgálva, sem a képviselő 
testület által jóváhagyva uiucseuek. Az 
elöljárók, a .jegyző, s ezek jó embereire 
a fenti cziuiekeu kivetés soha sem eszkö
zöltetett Így már is konstatálva van, hogy 
1878—1887-ig az elöljárók és a jegyzőre 
ki ueiu vetett és be nem szedett fogyasz
tási adó magabau 322 Irt 16 krra rúg. 
Ezenfelül némely évekbeu a korcsmáid 
sok és a kereskedők fogyasztási adója 
siucs elszámolva, holott ezek a községet 
terhelő fogyasztási adó törlesztéséhez leg- 
jclentékenyebb összegekkel lettek volna 
kötelesek járulni. S miután daczára cunek 
a kiuestárt megillető évi fogyasztási adó 
összeg pontosau befizettetett, nagyon tér 
mészetes, hogy a meg nem róttak adó tar
tozását a uagy közönséget! vették meg, 
vagy esetleg a való évi községi jövede
lemből visszatartott pénzzel fizették.

Az eddigi vizsgalat következő részle
teket állapított meg:

Lindeuiann György volt biró 1884. 
évi szamadasabau vasarbér cziiuén 1542 
frt 50 kr. van elszámolva s ellennyugtával 
támogatva. Az ez évi vásárbérlö tauu- 
saga, s az ö utóbb lett öubeismerése sze 
riut azonban a való jövedelem 1644 frt 
volt, különbözet tehát 10. frt 50 kr.

1881. évi földbér jövedelem czimén 
elszámolva találtatott 1044 frt 70 kr.
1882. évben 1324 Irt — kr.
1883. évben 1186 frt 70 kr.
1884. évben __________ 1543 frt 66 kr,

Összeseu 5099 frt 06 kr.
Tényleg beszedett azonban nevezett biró 
öubeismerése szerint :
1881 ik 
1882-ik
1883 ik
1884 ik

évben . 1540 frt — 
1448 Irt 90 
1526 frt 70 
1158 frt 66

I nevezett biró 777 frt 57 krt., ugyan e 
czélra 1881— 1884-ig kivetés utján egye
sektől beszedett 469 frt 86 krt, összesen 
tehát 1247 frt 43 krt. Ebből átadott kész 
pénzben Dvoruics Gyókónak 259 frt 46 
krt, a vizsgálat során felhozott nyugtákkal 
úgy ahogy igazolt 518 frt 11 kr. kiadást, 
m a r a d t  e l s z á m o l a t l a n  469 frt 
86 kr.

Mindezekről azt mondja Liudemann, 
hogy községi czélokra fordította s hogy 
számolui is fog róla, de ez ideig szavát 
be nem váltotta.

Ekhard Mihály 1885. évi számadásá 
nak csak néhány bevételi tétele vizsgál
tatott meg, bebizonyult pedig, hogy 1885. 
évi vásárbér czimen 1272 frtot vételezett 
be a törvényhatóság által jóváhagyott szá
madásában, önbeismerése szerint azonban 
tényleg 1776 frtot kapott, v i s s z a t a r 
t o t t  t e h á t  504 frtot.

1884 évi Liudemann féle törvényha
tóságiig jóváhagyott számadás alapjan 
711 frt 25 kr. hátraléki kimutatást vett 
át, ezt saját 1885. évi számadásában miut 
behajtottak készpénzzül bevételezte, de 
ugyanezt az összeget számadása kiadási 
rovatában törlés cziméu kiadásba helyezte 
a nélkül, hogy akár a behajthatlanságot 
igazolta, akár a törlést törvényhatósági 
vagy képviselőtestületi határozattal bizonyí
totta volna, azt a hátraléki kimutatást 
nem hozta fel a vizsgálatnál, e czimen 
tehát sziute hiáuy mutatkozik és pedig 
75 frt 25 kr.

Érdekes továbbá a mód melylyel a 
község való jövedelmének, ilyetén jogta
lan és törvénytelen kezelését éveken ke
resztül terv8zerüleg Űzték. Ugyanis a köz
ségi vásárt illetőleg annak négy sorompó
ját évenkint négy egyén bírta bérbe kü
lön megállapított és külön fizetett bérért. 
Ezért négy részletben mindenkor vásár 
utáni napon fizették a bér-részletet, a 
nélkül hogy nyugtát kaptak vagy ellen- 
nyugtát adtak volna. Az év végén mikor 
községi számadás összeállítására került a 
sor annyi bérlőt hívtak meg ellennyugta 
kiállítására, a menuyi bért tetszett nekik 
elszámolni. Három által például aláírattak 
ellennyugtát 1200 írtról, a negyediknek 
400 frt bére „mellék számadásba44 került 
s a tetszésre alapított reudelkezési alapul 
szolgált.

A községi földeket kisebb-uagyobb 
részletekben évenkiut 15—20 egyén szokta 
haszonbérelni, külön megállapított tiszsze- 
gért. Ha fizettek nyugtát nem kaptak. 
Az évi számadás összetákolásához pedig 
egy-kettöt hívtak meg ellennyugta kiállí
tására, kik tetszés szerinti sommáról alá
írták azt a nélkül, hogy tényleg annyit 
fizetett vagy a község való jövedelme 
aunyi lett volna. A különbözet egyéb 
ily nemű jövedelmek sorsára került.

Az 1878—1880-ig terjedő számadá 
sok tüzetes megvizsgálása egyelőre függő- 
bán maradt; mert Vaál György ez idei 
biró idöközbeu meghalt, s ezekre uézve 
alig van valaki aki a vizsgálat érdekében 
Útmutatást adhatna

A vizsgálat I. évi juuius hó 8-áu 
napoltatván folytatására f. hó 17 
nak délelőtti 9 órája tűzetett ki

cziális városában nem jutalmazták meg | szalaggal; óriási virág-csokrot emléket tar- 
még oly fényesen, mint a hogyan Somogyit i talmazó levéllel

el-
apja*

Somogyi Károly jubileuma.
Színtársulatunk köztisztelet- s küz- 

becsülesben álló derék igazgatója f. hó 
13-án ünnepelt 3 nagy ovácziók mellett 25 
éves színészi jubileumát. Bármennyire óhaj- 
_°tt 18 » szerény férfiú kitérni a nyílt jellegű

Összesen: 6174 frt 26 kr.
K ü l ö n b ö z e t  : 1075 frt 20 kr.

A községi réten termelt és a bikák 
tartására fel uem használt széna eladású
ból is voltak és vannak a községnek |ö- 
vedclmci. Lindemanu beismeri, hogy eze
ket nem vallotta be a községi számadásba 
híven, a hogy azok egy ré zét 1883. és 
1884. években külöo elszámolásra tartotta 
vissza, n miután a való összeget sem maga 
meg nem mondja, sem a vizsgálat azt ez 
ideig megállapítan nem volt képes, előző 
évek jövedelmeivel való összehasonlításból 
b i á o y k é p m u : a t k o z i k évi 60 frt, 
összesen 120 frt.

1884 iki regálé-jövedelem Írott szer
ződés szerint 2945 frt volt, elszámolva 
van csak 2845 frt, h i á n y  t e h á t 100 frt.

Karasicza, Szivacsatorna fentartasára 
adó térituiény czimén 1884 évben felvett

.akuat ! dagad.
- ....

tott is a szerény férfiú kitérni a nyílt jellegi 
ünnepélyesség elül, Pécs művelt közönsége, 
különösen a pécsi hírlapírók nyilvános 
ünnepélylyé emelték a jeles művész 25 évi 
sikeres működésének emlékünnepét. Oly 
kitüntetésben részesült Somogyi Károly 
Pécsett, a minőben nálunk művész még egy
általán nem ért, süt azt hisszük, hogy a 
művészi érdemeket nemcsak nálunk, de 
széles nagy Magyarország bármely provin-

ugyau neki pillangóktól, madaraktól, hogy 
óvja magát a fenyegető veszedelemtől. 
De a fűzfa, ereje tudatában nem is iiede- 
ritett az üzenetekre, bilszkéu mosolygott 
át minden két oldalon társaira, mintha 
mondáid akarta volna nekik:

Ne féltsetek engem, jó testvérek, 
uem arlhat nekem már sem a patak, sem 
a vihar.

Az erdő fái azonban látták a napról- 
naprr növekedő veszélyt, mely egyedül 
álló testvérüket fenyegeti a patak köze
pén s aggódva bólintgaiták fejeiket a 
ilizta kérkedésére.

A veszély napról-uapra, óráról órára 
nagyobbodott, de az elbizakodott fűzfa 
csak nem akart tudomást venni a veszély 
fenyegető. voltáról.

A patak egészen a fűzfa derekának 
irányozta a szikla-tömböt, de azt csak 
lassan, lépésröMépésre görgethette tovább.

Igv a veszély még meglehetősen tá
vol volt a még mindig gyamitalan fűzfától.

Belátta a patak is, hogy a maga ere
jéből uem zúdíthatja az óriási sziklatom 
bőt a fűzfának; elhatározta tehát, hogy 
bevárja a vihar segítségét s amíg az megér
kezik, nem is görgeti tovább, hanem szépen 
kétfelé választja hullámait a szikla körűi.

Nem kellett sokáig váréi a pataknak. 
Kgy augusztusi nap reggelén óriási felhők 
tornyosultak a fürdő felett, melyekből 
sűrű zápor omlott alá, melynek vize nagy 
robajjal zúdult a hegyekről a patakba. 
N,-nt-okara felhőszakadás történt a nagv 

miatt, melv erősen össze szorult 
» f-Illők te.ctf

hulláim*össze, őrület esen korbácsolva 
kát kelet felé.

Az erdő nem láthatta a rombolás mü
vet. A felhöréteg elsötétítette a vidékei.

Megmozdult a szikla tömb is a patak 
közepén s Örületes gyorsasággal zúdult a 
■intsem sejtő fűzfára.

Nagy recscseués tudatta, hogy a 
fűzfa-derék letört a szikja nyomása folytán.

A patak ekkor ébredt tudatára a vi
har segítségével kivívott diadalának s 
örömmel nyargalt, bátáu a letört fűzfáiul 
előre, a Duna télé.

Az erdő fái csak a vihar elvonultá 
val láttak fájdalmasan, hogy egyedül álló 
társuk elveszett a patak közepéu.

Mély gyászba öltözött erre az erdő.
A fák elhullattak leveleiket u bánatosan 
szeuderttltek el bosszú téli almukra.

Következő tavasz szál azonban csoda 
örvendeztette meg az erdőnek lombosodul 
kezdő véu fáit és cserjéit.

A patak :üzepéu, ott hol a fűzfa el
veszett, ismét feltűnt a fűzfa cserje a viz 
színe fölött, vígan himbálózva a reggeli 
gyöuge fuvallatban.

A fatörzset elvitte ugyau magával a 
patak arja, de gyökere megmaradt a pa 
tak fenekében s ez új cserjét hajtott ki a 
patak boszautására.

Újra feltámadt a küzdelem a patak 
és a cserje közt, de az erdő mosolyogva 
nézi ezt a küzdelmet, m o l y  a v i l á g i  
k e z d e t e  ó t a  f ö l y  a t a r t  a v i l á g  j 
v é g é i g .  6 t

igazi érdemeiért kitüntették a pécsiek
Már hetekkel előbb folytak az elő

készületek a művész kitüntetésére; végre 
elérkezett a nap, melyre Somogyi Károly 
jubiláris ünnepe kitüzetett. A derék művész 
25 éves színi működésének emlék ünnepére, 
a klaszikus szinirodalom remekét,Shakespere 
nagyszabású szomorú játékát „H a m 1 e t“-et 
választotta s a kiváló művészi tehetséget, 
valódi drámai erőt és nagy tanulmányt 
igénylő czímszerepben lépett föl.

Az árénát distingvált közönség töl
tötte meg.

Az előzene elhangzása után megcsen
dült a csengő s felgördült a függöny. A 
színpadon a társulat összes tagjai jelen vol
tak s félkörben állottak. Balról az előtérben 
Dezső József állott, a színtársulat ünnepi 
szónoka, mellette Szép Olga, kezében tartva 
a társulat ajándékát, világos kék selyem- 
bélésű dobozban csinos ezüst koszorút. 
Jobbról a hírlapírók foglaltak helyet: Va- 
rady Ferencz, Feiler Mihály és Lenkei La
jos, mellettük kis asztalkán Pécs művelt 
magyar közönségének ajándéka. Ihatalmas 
nagy tokban, bordó-bársonynyal bevont tá
masztékon a remek kivitelű nagy ezüst- 
koszorú, arany bogyókkal, arany szalaggal. 
A függöny folgördülése után megjelent 
S o m o g y i  Károly, az ünnepelt művész, 
a társulat két nőtagja: Laezkó Aranka és 
Margó Zelma által vezettetve. A zenekar 
háromszoros tussal s a közönség viharos 
„éljen“-ekkel üdvözölte. A zaj lecsendesii- 
lése után Dező József a következő beszé
det intézte az ünnepekhez : „Mélyen tisztelt 
művész! szeretett igazgató ur ' E mai üröm
ünnepen, midőn Isten önt azon kiváló sze
rencsében részesítette, hogy egy dicsőség
teljes, de tövisekben dús pályán 25 éves 
jubileumát megülje, mi is kedves kötelessé
günknek tartjuk, hogy az ünneplőkhöz csat
lakozva kifejezést adjunk azon tiszteletlink- 
és valódi rokonszenvünknek, melylyel sze
retett igazgató ur iránt viseltetünk. Nem mi 

gyünk hivatva arra, hogy az ön kiváló 
érdemeit méltassuk, melyeket fa magyar 
színművészet szolgálatában úgy fényes te
hetsége, mint komoly törekvése és fáradhat- 
lan tevékenysége által szerzett— olyan érdé 
mek azok, melyek maradandók, s melyek önt 
tisztelt és szeretett alakjává tették a társa
dalomnak. Mi, kik oly közel állunk önhöz s I 
kik igyekszünk nehéz munkájában szerény I 
tehetségünkkel támogatni csak a szeretet 
és bizalom hangján szólhatunk, s elmond- I 
hatjuk, hogy az önnél töltött napokat ked-

Igazán szépen adózott a közönség az 
érdem elismerésül. Somogyi méltó volt a 
kitüntetésre s akitüntetés is méltó volt hozzá.

A nagy ováczió után a darab előadá
sára került a sor. Hamlet, Somogyi legjobb 
szerepei közé tartozik, nagyszerűen meg 
is játszotta. Egyébként az egész előadás 
igen jól sikerült.

Előadás után a „Nemzeti sörödéibe 
gyűlt össze a közönség,hol Somogyi tiszteleté
re mintegy száz teritékü társas vacsora ren
deztetek A mint helyét elfoglalta a díszes 
vendégkoszoru, kevés várakozás után meg
érkezett Feiler Mihály hírlapíró kíséreté
ben Somogyi kedves nejével. A terembe 
lépve Jónás Jancsi kitűnő zenekara rázen
dített a „Ilákókzyw-ra s a közönség lelkesen 
éljenezte a művész párt. Az asztalfőn elfog
lalva helyeiket, kezdetét vette a vacsora. A 
pezsgő felszolgálásánál Feiler Mihály igen 
szép pohárköszöntőt mondott éltetve a ma
gyar kultúra egyik elsőrendű bajnokát, So
mogyi Károlyt; utána Lenkei Lajos hírla
píró mondott sikerült toasztot a juhi láb* mű 
vész kedves nejére. Somogyi a pécsi kö
zönségre emelte poharát. Aztán megeredt a 
toasztok egész áradata. Hallottuk dr. Toldi 
Bélát, Strausz Bélát, Haksch Lajost, Várady 
Ferenczet. Dollínger Andrást, stb. stb. Az 
ünnepeltek éjfél után 2 óra tájban távoztak 
a közönség lelkes éljenzése között. Utána 
a többség is távozott. A társaság kis zöme 
azonban kivilágos kivirradtig üritgette a 
gyöngyöző bor levével telitett poharakat 
az ünnepelt művész egészségére.

Végül dicsérettel kell megemlékeznünk 
F é h n Károlyról, a „Nemzeti sörödé44 
derék vendéglőséről, ki nemcsak ízléssel 
terített föl, hanem igen Ízletes ételeket, 
hamisítatlan jó italokat is adott s a kiszol
gálás is minden tekintetben kielégítő volt.

Levél a szerkesztőséghez. 
Tekintetes szerkesztő ú r i

A „Pécs“ czimet viselő lapbau, de 
más oldalról is érdekelt felek a közvéle
ményt eddig tiszteletben állott személyem 
ellen akarják felizgatni, költvén ellenem 
egyoldalú informácziókból eredő roszaka- 
ratu megjegyzéseket, sőt meg is támadnak 
oly ügyben, melyről magok sincsenek 
tisztában.

Ilyen a helybeli hitoktatás ügye is. 
— Hogy a felizgatott közvéleményt meg
nyugtassam, mellőzve uiindeu mellékkö
rülmény felemlitését, mely alulírottat arrai t1 . .. • I III III t, II V l C lC I I I i l l v n v l ,  III C i V d l  III II 111 IÁ I <11 I

vesem gyanan őrizz . oga ja  tőlünk j indította, sőt kéuyszeritette, bogv a bitok-
szp.rp.nv e m lő k e t .  m in t  innm H  i rszerény emléket, mint maradandó jelét 

szeretetünk-, tiszteletünk- és nagyrabecsü
lésünknek s kérjük árasszon el minket sze- 
retetével továbbra is. S most midőn ön 
iránt táplált érzelmeinknek némileg kifeje
zést adhattunk, mindnyájan egy szívvel, egy 
lélekkel azt kívánjuk, hogy az Úristen 
szeretett igazgató urat kedves csa
ládja, s mindnyájunk örömére s a magyar 
színművészet dicsőségére sokáig éltesse44. 
A beszéd kapcsán átnyújtotta a társulat 
ajándékát, az ezüst-koszorút. Somogyi a 
nagy megtiszteltetés, a nein várt meg
lepetés hatása alatt úgy elfogódott, hogy 
alig tudott szót találni köszönetének ki
fejezésére. Szemébe köny szökött, ajka 
remegett s pár meleg szó kíséretében ke
zet szorított Dezsővel. Ez után V á r a d y  
Ferencz, lapunk szerkesztője fordult So
mogyihoz s a következő beszéddel üdvö
zölte: „Igen tisztelt művész úr! Pécs vá
ros müveit közönsége mindenkor elisme
réssel volt az igazi érdem iránt, ma is 
őszinte elismerésének ad kifejezést mi
dőn az ön művészi jubileumát ünneppé j 
emeli. Önnek múltja van, negyedszáza
dos múlt, melyet a művészi pályán siker
rel, dicsőséggel töltött b e ; méltán meg
érdemli az ünnepélyes kitüntetést. Az ön 
művészi alkotásaiban a szinműirodalom 
elhunyt jeleseinek nagy szellemei újra élnek ; 
a gondolat megtestesül, a legkülönbözőbb 
érzelmek világa egész valóságában táru 
lelki szemeink elél. Ön, Thaliának nemcsak 
igaz, de ihletett papja is. Ön, szépen hangzó 
édes anyanyelvűnk zengzetes hirdetése és 
tanítása által nemcsak hozzájárult a nem
zeti nyelv, a nemzeti szellem föntartásához, 
de hódításokat is tett. A sikeres múlt fára
dalmai után legyen a mai nap az ön életé
nek fénypontja, mely beragyogva a múlt 
emlékeit, szivét, lelkét édes megelégedéssel 
töltse e l ; vessen világosságot jövőjére, su- 
gára szolgáljon vezérlő csillag fónyeképen 
s ha egykoron elérve czélját; a melyért 
küzdött, fáradott, megpihen babórain, gon
doljon vissza a mai napra s a mai nap 
fénysugára emlékeztesse önt Pécsre, Pécs 
hazafias közönségére. De a szó elhangzik, 
nyomtalanul tűnik el a gyorsan iramló idő 
tömkelegében; fogadja hát tőlünk, pécsi 
hírlapíróktól, a pécsi müveit magyar kö 
zönség nevében maradandó emlékül ezt a 
koszorút, mely nem bervatag levelekből, 
hanem tartós, szilárd és nemes érczből ké
szült. Többet,szebbet kaphatott már életében 
másoktól, más városoktól, de értékesebbet 
alig, mert ezzel a koszorúval mi szivünk 
őszintne szeretetét adjuk önnek. Lehet, hogy 
máshol és mások gazdagabban megajifn- 
dékozzak a művészt, de jobban nem szeret
hetik, jobban nem tisztelhetik, mint mi. Az 
Isten sokáig éltesse a magyar színészet 
javára !44 Beszéd közben Várady szintén 
átadta a gyönyörű ezüst-koszorút. A beszé
det frenetikus taps és viharos éljenzés 
követte. Somogyi a közönség előtt meghajtva 
magát, a hírlapírókhoz sietett és barátságos 
kézszoritással mondott köszönetét. Majd vis
szafordult s egyenként adták át neki a többi 
ajándékokat. A két ezüst koszorún kívül 
kapott ezüst tálezát fagylaltnak való kész
lettel ; gyönyörű nagy virág-koszorút, díszes

tatást a helybeli községi iskolában bizouy 
falun időre beszüntesse; kötelmemnek is
merem kinyilvánítani, hogy a 20 év óta 
acuttá vált ügyben nlulirtnak uem állott 
más mód rendelkezésére, a helyzeten se
gíteni, mint a hitoktatás beszüntetése.

Alulirt minden helyes utat és módot 
felhasznált a kellemetlenségek elkerülé
sére, de törekvése minden irányban hajó 
törést szenvedett. Egyébként türelemre 
kérem a közvélemény:, az egyházmegyei 
hatóság majd dönteui fog a felzavart 
ügyben.

E sorok közlését kérem ama meg 
jegyzés kíséretében lapjába felvenni, hogy 
pécsi laptársaik ezen közleményt átvenni 
szíveskedjenek.

Kelt Péc8bányatelepcu, 1889 ik évi 
június hó 8-áu

hazafias üdvözlettel 
Péhm K r i s t o f,*)

pléb.

K ü l ö n f é l é k .
— A pápai nunc us Péc ett. Gallin- 

berti pápai nuncius ma érkezik meg Becs 
bői hozzánk. A papság s a város közönsége 
nagy ünnepélyességgel fogadja. Este fák
lyás menetet rendeznek tiszteletére. A me
net a városház udvaráról indul ki s a püs
pöki palota elé vonul, hol a pápai nuncius 
szállva lesz. A palota előtti téren a „Pécsi 
dalárda44 énekelni fog s a katona zenekar 
játszik. Gyülekezés este fél 9 órak or.

— Ürge Ignác, kínai hittórittö Pécseit. 
Ürge Ignác/, hittcrjeszlö hazánkfia Kínából 
Peiola kínai fiúval folyó hó 13-án érke
zett városunkba a keresztény .nevelés, a 
valódi humani8mus és az elvetett kínai 
szereucsétieu gyermekek megmentésének 
szeut czéljaira kegyes adományokat gyűj
tendő. Európába jött s nélkülözésekkel tel
jes útja közben szülő hazájának fővárosát 
Budapestet is meglátogatta, hol -  miut a 
lapokból tudjuk — a társadalom minden 
rétegében felekezeti különbség nélkül szí
vesen látott vendég volt. Kenetteljes hitszó
noklatai és érdekesnél érdekesebb fölolva 
sasai nagy figyelmet keltettek ügy, hogy 
a tudományos körök és társulatok is nye
reségnek tartották, öt a kinai birodalom 
régi lakosát és viszonyainak teljes isme- 
i"jot hallhatni. Miután csak folyó hó 17- 
ikcig időzhetik körünkben, Pécs városa 
nemes goudolkozúsu közönségének áldozat 
készségére számítva, első és fölötte érdé- 
ke-* előadást pénteken, f. hó 14-én délu
táni 5 órakor tartottaa nőegyletihclyiségben. 
Második előadását ma szombaton tartja 
a katli. legényegyleti helyiségben. Vasár
nap, f. hó 16-án a Ferencziek templomá
ban a reggeli 6 órakor tartatni szokott 
kis mise után; a belvárosi templomban

*) Magunk is kiváncsi érdeklődései várjuk 
hz egyházmegyei hatóság határozatát, mert őszin
tén szólva, el nem képzelhetjük, hogy mivel le
het indokolni a vallás tanítójának a váltás tani- 
tásánake Imulasztását.Itt személyes súrlódás, anyagi 
érdek szóba som jöhet; me t minden fölött áll ;i 
vallás ápolása, mely a hivatottaknak ..i/.eile,,
k .-tele-s.'-e. .

délelőtt a fő isteni szolgálat alkalmával 
és ugyanitt este a 6 órai vecsernye köz- 
beu a föntebb jelzett czélokra kegyes 
adományokat fog gyűjteni és egyúttal 
egyházi szónoklatokat tartani.

— Szigorlat. Kaufer Jenő városunk 
intelligens fiatalságán, k előnyösen ismert 
alakja, a múlt héten tette le a budapesti 
egyetemen a jogszigorlatot jó sikerrel s 
ma már ő is a doktor ok sorában van.

— K itüntetéssel vizsgázott. Kasza Gy. 
József jeles tehetségű 8 kitűnő szorgalmú 
ifjú polgártársnak f. hó 3 án tette le Pé
csett kitüntetéssel az államvizsgát s ugyan
csak kitüntetéssel tette le rá 5 napra 
Kolozsvárott az első szigorlatot. A mint 
értesülünk a főispán a derék fiatalembert

1 e hó 13-án kiuevezte a városhoz tisztelet- 
* beli aljegyzővé.

— T há lia  ünnepély. A pünkösd nap
ján megtartott Thália-Unuepély nagy mu
latságára volt a pécsi közönségnek ; sajnos 
azonban nem eredményezte azt a sikert, 
a melyet a rendezőség hitt, remélt. Négy

! ezer és nehány száz ember vett részt az 
| ünnepélyen. Számra nézve ez elegeudö 
■ népesség a legfényesebb siker biztosítására 
i is, de a fogyasztás oly csekély volt, a 
1 költekezés oly mérsékelt volt, hogy teljes 

lehetetlenségnek bizonyai a rendezőség nagy 
kiadásai ntáu a sziuház alapjára valami te
kintélyes összeget kiszorítani. Az ünnepély 
élénk és mulatságos volt. Az amerikai 
posta erősen működött. Este felé a da
lárda énekelt; a magán torna-társulat mu 
tatványai nagyszerűek voltak s végül a 
színtársulat nagy élő-képlete is igeu uagy 
tetszést aratott. A szép uem ifjú virágai 
nagy pompával vettek részt az ünnepélyen 
s fáradhatatlan tevékenységgel muukáitak 
a siker biztosítására. Az ünnepély erkölcsi 
sikerében, azt hisszük, uem is volt hiány 
s ha az anyagi eredmény uem volt kod 
vezö, elmek az oka a hely alkalmatlan 

! voltában s a nap hibás megválasztásában 
keresendő. Nagy volt a bőség és a por, 
mindenki csak este felé ment az ünne
pélyre s pünkösd nagy napján már oda
haza is úgy eltelt, hogy az ünnepélyen 
bizon nem igen fogyasztott. Jó volt ez 

! okulásul.
— A dunai hajózás. A duuagözhajó- 

zási társaság megbízottai szombatim tar
tották az osztrák kereskedelmi miuisztc 
riumiual az első értekezletet, melynek 
eredményei alaposan lehűtötték a társaság

j vérmes várakozásait. Az osztrák kormány 
j igaz, uem követel sokat, de nem is igér 
{ semmit. Az egész tanácskozás azt a meg

győződést érlelhette a társaság képviselői
ben, hogy arnig Magyarországgal meg- 

í egyezésre uem jutottak, addig Bécsbcn 
, sem tehetnek értük semmit. E meggyőző 
1 dé8böl levontak a következtetést. A tár 
j sasag elnöke lesz hivatva megtenni a 
I vezeklő utat Budapestre és neki lesz fel- 
I adata újból kísérletet tenni, vájjon ba j - 
1 landó e még a történtek utáu a magyar 

kormáuy alkudozni a társasággal. Óbajta- 
I nők, ha Baross, aki most már megszabó- 
! dúl a belUgymiuiszterség gondjaitól, teljes 
1 erővel látna hozzá a magyar gőzhajóé 

társaság megalakításához.
—  A „Rokonok44, Várady Ferencz 3 

fülvonásos vigjátéka kedden kerül színre. 
Ajánljuk a közönség szives figyelmébe.

— Tudomásul. F. hó 9-dikéu romié, 
zett uépünnep alkalmából megmaradt borok 
és szerelvények, továbbá az ünnepélyre 
készült paviltonok, asztalok, padok és más 
fancmUck nyilvánosan el lógnak adatni; 
még pedig a borok és szerelvények szomba
ton, azaz t. hó 15 én délután 4 órakor; 
a pavillouok, asztalok, padok és más lánc 
mitek pedig hétfőn, azaz f. hó 17-én délu
tán 5 órakor a legtöbbet Ígérőnek adat
nak el. Mi a n. é. közönségnek ajótékony- 
czél iránti tekintetből szives figyelmébe 
ajánltatik. A rendező bizottság.

Fürdö-ludósitás. Harkány, 1889. 
juuius 13-án. Fürdő vendégek száma mai 
napig 728 személy. Átutazó veudégek 
száma mai napig 2450 személy.

A „P écsi kér. polg tá rsa lgó  kö r.J 
1. hó 23-án Udvardy Nándor ujonan beren
dezett kerthelviségébcn tánczezal s teke- 
versenynyel egybe kötött juuiálist tart. A 
tekeversenynél úgy a hölgyek, mint az 
urak részére (külön tekepályául értékes 
tárgyak !< sznek verseuydij képen kitűzve. 
Az igeu tisztelt tag urak, valamint azok 
jóbarátai, esetleg ismerői minnél nagyobb 
számban megjelenni kéretnek. Belépti díj 
tagoknak 20 kr. nem tagoknak 30 kr. 
Jegyek előre is válthatók Udvardy Nán 
dór vendéglősnél (gyái-ntca 7. szám.) 
Jo zenéről, valamint tinóin étkek s italok
ról a legpontosabb kiszolgálás mellett gon
doskodva van. Este a kert fényesen kivi 
lágittatik Kezdete: d u. 2 órakor.

— A pécsi ipartestület felterjesztése 
folytán a töldmivelés- ipar és kereskede
lemügyi in. kir minisztérium kimondotta, 
hogy a „Turbék4* községheu Nagyasszouv 
napján (aug. 15.) és Kisasszony napján 
(szept. 8.) tartatni szokott sokadaíuiak sem 
búcsú, sem heti vásári jelleggel nem bír
nak ; ennél fogva azokon, sem idegen, 
sem helybeli iparosok, kivéve a bábsütő- 
ket, mézeskalácsosokat. az imádságon könv 
veket, szentképeket és más hasonló tár
gyakat árusítókat, ki nem rakódhatnak.

— A sik lós i községi po lgári iskolában 
az 1888 — 89. tanévet bezáró nyilvános 
vizsgálat f. é. juuius hó 24-én délelőtt 8 
órától kezve fog megtartatni.

— Uj vasút Baranyán át. E hó 3-áu, 
Baross Gábor kereskedelmi miniszternél 
tisztelgett Széchenyi Sándor gr. főispán 
vezetése mellett egy toluauiegyei küldött
ség, melynek tagjai voltak: Simoncsics 
Béla alispán, Pécliy József prépost, tolnai 
plébános, IIa»ny Gábor gzegzardi apát
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plébános, Sztaokovanflzky János, Szeuiozey
Ödön, Percxel Dezső, Kummerer Eruö, 
Petrich Ferenc* őrs*, képviselők és tolna- 
megyei birtokosok. A küldöttség szónoka 
Simoncsic* Béla alispán adta elő a megyo 
kérését. Elörebocsátva, hogy e gazdag és 
nagy megyének csak két v.sákvasutja van 
a réts/.ilasi és zakányi, agy, hogy a megye 
kereskedelme és bortermelése uagy hát
rányoknak van kitéve. Kérte e/után, hogy 
a rétszilas-szegzárdi vonal Battasxéken és 
Mohácson keresztül Baranyavárig folyta
tólag vezettessék a hol az eszék-bródi 
és a villany-pécsi vonalokkal i'sszeköttet- 
vén, Tolnaiuegye is bejntna a nagy for
galomba. A miniszter s/ivesen fogadta az 
errrJátnynjtott memorandumot, megígérte, 
hogy ez általa is tervezett ügyet rövid 
idő alatt bővebben tanulmáuyozui és kivi- 
t-lét szivén hordozni lógja. Ezutáu kezet 
s/.oritott a küldöttség minden egyes tag 
javai mire a tolnamegyeiek megnyugodva 
távozták

— A pécsváradi fiatalság által i. évi
május hó 25-én részben a pécsi színház, 
részben pedig a pécsváradi szegény isko 
In  gyermekek telsegélyzésére rendezett 
műkedvelői színi előadás, mely alkalomból 
a „Kókai-há*u Gabányi Á. 3 felvonáson 
vigjátéka került színre s mely tudva levö- 
leg erkölcsi tekintetben a lehető legjob
ban sikerült. anyagi tekintetben sem 
mondható épen sikertelennek. E rés/.beu 
méltó elismerés illeti Nsgos Tost Gyula, 
Kiss Aladár és Jasek Alajos urakat, kik 
részint anyagi, részint erkölcsi tekintetben 
különösen hozzájárulták az estély sikeré
réhez. Köszönet illeti azon ismeretlent is, 
ki 20 trttal járult a nemes czél elérésé 
h >z. Méltó elismerés illeti Szecsey Lajost, 
mint rendezőt, kinek kitüuö ügyességgé* 
párosult buzgó fáradozásának köszönheti 
a jól sikerült elöada- létét — Méltó el 
ismerés illeti még Somogyi pécsi színigaz
gatót, ki a darabot egynémely kellékkel 
dijnélkül engedte át a jótékony s uemes 
czél érdekében, k fogadja czé't e helyütt 
is a mü edvelők köszönetét. El nem niu 
las/.thatom kiemelni még Schwarcz Her 
mán pécsváradi takereskedöt, ki a s/.iu- 
padhoz szükséges faanyagot ingyen en 
gedte at. A tiszta jövedelem daczára au

**ef 50 k r ,  Schak Ferencz 5 frt, Mikolics József 
JO kr., Rovatnék József 50 kr., Schmaczl Ferencz 
J frt, N. N. 10 k r , Szampel Francziska 10 kr., 
CVernics Antal 60 kr., P. D. 40 kr., Gubáu Jó 
zsef 50 kr., Klein Átlátn 50 kr. Oss*e«en 20 frt 
6»kr .  S c h v a r c z  Fáni kisasszony 2. sz. irén 
Schvarci Fáui 1 frt, Hochmann Auua 1 frt 
Schmira Magdolna 50 kr., Schmira Román 50 kr* 
Schvarcz Róza 1 frt. Kobelraasch Lajos 1 frt* 
Schpijjel József 1 frt, Anber Nándor 1 fit, We- 
HzeUzky Emília I frt Gócai Károly 50 kr., Fodor 
50 k r, Ozw. Pitoczvira 50 kr.. Bczl M 20 kr„ 
Viay János 50 kr., Baclimayer Henrik 60 krt 
Ozv. Caflixch Kristofné 50 kr., Ö/.v. Blanhorm 
Julián 60 kr., Dr Szeredi 1 frt, Vinter 30 kr., 
Cseh 50 kr., Mayerhoffer 1 frt, Kisasszomly 
Antónia 50 kr., Asztalos Lujza 30 kr.. Scbt-ibner 
János 60 kr., Hartmaun 30 kr., Ludvi# Lujza 
50 kr , HoffW Jakab 1 frt, Schvarcz Gyula 50 kr. 
Összesen 18 frt 20 kr. L a n d g r a I Ferencz ur 
3 hz ivóu Tamás Gyula 1 frt, Horváth József 
1 frt, Eilenzfeld F. 1 Irt., Császár Károly 50 kr.. 
A. Klein 50 kr., Bogár Jó-sef 50 kr., (Folyt kör.)

Budapesti Hírlap.

mik. hogy egv 
lett felállítani 
nosa (Bény * • 
tekintet nélkül 
\etelt összesen 
a péc 
In-Ive

urnák 
helybeli 

•Legélvezé 
eg

•gés/.eu új sziupadot kel* 
a szindarab jogtulaj dó

it darab elöadhatásáért — 
a czélra — 10 frot kö- 
57 Irt 53 kr. Ebből esik 

ha/ alapjának 35 forint mely 
mlő juttatás végett Ki*s Ala-

latott at ; 22 frt 53 kr pedig
szegény iskolás gyermekek 

lére felekezeti különbség uél 
klil egvenló arányban felosztva. Pécsva- 
radou. liSíSD junius 2-ai. Ibrig Ernő

—  A lancsuki vakleany Már néhány 
hete hogy Leib Jó/.set, tönkre ment lan 
esuki lakos, hajadon vak leányával szö
vetkezve, nyerészkedési vágyból eltérj esz 
tette a faluban és a közellevő helységek
ben, hogy leauyával bizonyos napokon 
este megjeleli a Szentlélek, masok szerint 
a* őrangyal. S — a mi manapság cső 
dálatos — a uép, mely azelőtt Leib Jó
zsef szavára vajmi keveset adott, c/.en 
hazudozásainak hitelt ád. Nemcsak a fa
luból. hanem a környékbeli falvakból is 
s regesen tódultak a babonás emberek 
Leibék lakásához, de soha senki sem 
latta a Szentlelke! vagy őrangyalt; valami 
szózatot hallottak ugyan, de mivel senki 
sem uyert bcbocsáttatást a leáuyboz, a 
beszélőt senki seui láthatta. Dac/.ára en
nek, voltak, sőt vaunak most is sokan, 
kik hisznek a csodában. A hatóság — 
elég későn — jelentést tevén Leibék özei 
ui- ind a járási főszolgabírónál, ez utasi 
tolta a csendőrséget Leibék szemmel tar 
tusára és az oda sereglő nép elűzésére; 
es mivel megg* öxődütt, hogy a leány, s 
illetve atyja az emberektől pénzt, élelmi 
szereket s egyéb ajándékokat fogaduak 
el s igy mások rászedésérc számított 
szeuifényvesztéssel U/.leUzerüleg látszanak 
foglalkozni mi a kihágá-i büntető tör 
vénvkünvv Ti*. §-ába ütközik az ügyet 
áttette az erre illetékes mohácsi kir. já- 
rásbiróságboz. Ennek daczára még mindig 
találkozunk bárgyú könnyenbivők, kik a 
lancsuki vakleányhoz zarándokolnak.

— A baranyavári templom festése a 
jövő hét elején tcljeseu kész lesz. A ké
pekkel Graits Endre akadémikus festő 
remekelt. Akik müveit: sz. Háromság 
angval-koszoruval. Kiisztus és Péter, Evan
gélisták, sz. Sylvester stb. látták uem 
győznek betelni nézésükkel. Pécs hálájá
nak soha megfogynia nem szabad Troli 
Ferenc/, pápai praelatns iránt, ki uiaece- 
nási nagy áldozataival ezen folyton töké- 
Ivesbülő hatalmas tehetség kiképzésére 
módot nyújtott. Méltó elismerés illeti Va
dász Bélát is, ki Graits vállalataiban a 
dekorácziókat ez idő szerint nagy ügyes
séggel vezeti és festi.

— Nyilvános köszönet. Horváth György 
harczi plébános saját és hívei nevében 
nyilvános köszönetét mond a s/.iv jóságáról 
nemcsak a Szegzard vidékén, hanem az 
egész pécii püspöki megyében általán is
mert és tisztelt It Gajdosaik János mözsi 
esperes urnák abbeli uagy lelkiségéért, 
hogy a harczi templomnak egy nagyszerű 
neíiéz fehér selyemből készült oasulát 
(miseuioudó ruhát) volt kegyes ajándé
kozni, melynek értékességét eléggé iga
zolja azon körülmény, hogy azt gr. Fes
tetics Sándor urnák vallásos főúri leánya 
sajátkezüleg hímezte, a jó Isten sokszoros 
áldása szálljon a nemeslelkil adakozóra.

A .Pécsi Dalkoszoru" lobogójára adakoztak 
S c h v a r c z  Károly ur 1 h z . ivén. Schvarcr 
Károly 2 frt. Tömének b ároly 1 frt 60 kr., Oertl 
Győző 1 frt. Fiecher Henrik 1 frt, Wierer József 
5 frt, ifj. Edhoffer Ferencz 50 k r , Fillinger Jó-

(Szerkesztők és laptulajdonosok : C sukás Jó z se f  
éx Rákosi Je n ő  )

A „Budapesti Hirl»p“-nak a hazai művelt ol
vasóközönség vetette meg alapját. A lap eleitől 
fogva megértette a magyar közönség szelleméi ; 
iiiimién pártérdek mellőzé«ével küzdött nemzetünk
éi* tájunkért, ez egyetlen jelszóval : magyar»ág! 
Viszont az ország legkiválóbb intelligencziája is 
azonosította magát a lappal, fölkarolva azt oly 
módon, mely páratlan a magyar újságírás törté
netében. A hazai sajtóban máig a legfényesebb 
eredményt a .Budapesti Hírlap“ érte el ; legnép
szerűbb, legterjedettehb lapja a/, országnak. A 
külső dolgozótársak egész seregén kiviil a szer
kesztős, gnek annyi belső tagja van, .» iu nnyivel 
egy magyar lap sem dolgozik. Minden fontosabb 

I bel- vagy külföldi e-emétiy felől rendes levelezőn 
I kiviil saját külön tudósító értesít közvetlenül; a 
| távirati szolgálat immár oly tökéletesen van be- 
| rendezve, hogy elmondhatjuk -. nem történik a 
I világon semmi jelentékeny dolog a nélkül, hogy 

a .Budapesti Hírlap" arról rög ön ne adjon bű i*s 
I kimerítő tudósítást. A .Budapesti Hirl*p“ politikai 

czikkei Kaas Ivor báró, Kákosy Jenö.Grüdvald Béla 
Balogh Fái Írják más kiváló hazai publiczistákkal 
lőrén * lap független, magyar, pár^érdekeket nem 
ismerő szelleméhez. Politikai híreik széleskörű 
összeköttetések alapján a legmegbízhatóbb forrá
sokból származnak. Az országgyűlési tudósításokat 
a gyorsírói jegyzetek alapján szerkesztik Magyar- 
ország politikai és közélete feli táviráti értesü
lésekkel látnak el rendes levelezők, minők el min- 
deu varosban, sót nagyobb községben is bir a lap J 
a .Budapesti IIirlap“ távirati tudósításai inanap 
már teljesen egy fokon állnak a világsajtó leg
jobban szervezett lm szolgálatával. Európa összes 
metropolisaiban Londontól Konstantinápolyig saját 
tudósítók vannak, a kik úgy az ott törtéuő ese
ményeket, mint az elektromos dróton oda futó 
híreket rögtön megtáviratozzák. A külföldi rendes 
tudósítókon kiviil minden fontosabb esemény felöl 
a szerkesztőség külön küldetési! tagjai adnak gyors 
és bő értesítést. A .Budapesti Hírlap- e czélokra 
havonkint oly összeget fordít, mint a mennyi ez. 
előtt 1(> évvel még egy-egy hírlap egész költség- 
ve:ése volt; de sikerült is elérnie, hogy ina a leg
jobban, leggyorsabban értesül • orgánuma a sajtó 
nak. A .Budapesti Hírlap- Tárczaro.ata a lap
nak egyik erőssége s mindig gondot fordít rá, 
hogy megmaradjon előkelő színvonalai! A napi 
rovatokat kitűnő zsurnaliszták szerkesztik s a helyi 
értesülés ismer* legügyesebb tudósítókra vau bízva. 
Rendőrségi és törvényszéki rovatai külön-külön 
szerkesztői a főváros sötét eseményeit is mindig 
oly hangon tálgyalják, hogy a .Budapesti Hirlap- 
lielyet foglalhat mindéi! család asztalán. A köz- 
gazdasági rovatban a magyar gazda, birtokos, ipa
ros, kereskedő megialálja mindazt, a mi tájékozá
sára szükséges. A regény-csarnokban csak kiváló 
Írók legújabb 
tételei: Egész é 
évre 3 frt 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Az elő
fizetések vidékről legczélszerübben postautalvány 
nyal eszközölbetők következő cóm alatt: A „Buda
pesti Hírlap* kiadó-hivatalának. IV. kerület, kalap 
utcza 16. szám. (3 -1 )

próbáljuk meg egy európai tőkéukeu is, 
de bármily növéuyeu is, ba csak a szük
séges 2 —3 hajtást hagyjuk meg, azokat 
visszacsoukázzuk, — mint a zöldojtásuál 
is tulajdonkép vLszacsoukázás történik, 
— a levéllapok •/, részét levágjuk, a 
hónalj és oldalhajtásokat is visszacsip- 
jük, akkor azon uövényuek élctezerveit 
raboljuk el, azt tesszük, a uiit a cserebo
garak és beruyók az élőtavai teszuek, mi
dőn megfosztják leveleitől. Hiányzik a 
chloropbyl, miut főmunkás a zöld részek- 
beu, akkor hiányos lesz a nedvkeriugés 
és töieg a gyökerek által felküldött nyers 
tapauyagok feldolgozása, azok felgyülem 
lciiek, gyors, de hiányos fasulás áll be. 
A zöldojtásuál pedig a nemes rész igen 
gyorsau dolgozik, a uemes vastagodik, az 
alauy szűk edényei lefelé vezetui a feldol
gozott tápanyagot nem tudják elég gyor 
sau, beáll a vastagodás, a nedvkeringési 
az var, és ez a levél sárgulását vonja 
maga után, ilyeu tőke hosszú életű uem 
lehet. A 4 - 5 ,  sőt több hajtás jobban 
elosztja a uyers tápanyagot s igy jobban 
kikerüljük a nedvtodulást.

Midőn már eddig elhaladtunk a ter
mészet tőrvéuyeiuek ismertetésében és fő
leg alkalmazandó részén, pár sorral a 
szőlő lásojtasát is felemlítem.

A szőlő fásojtásánál, mint fentebb 
említve volt, hátrányokat látok, mert a 
vessző őszszel való leszedése, télire elver- 
inelése, kiültetése, gyökereztetésc több 
muuka, miut a zöldojtás jelzett munkái, 
de a gyökerezés mellett, még alkalmas 
vastagnak kell tehát lenui, legalább két 
éves gyökerednek kell lenni beojláskor. 
Az ojlás munkája itt nehézkes, kézben 
ojlást mar a gyakorlati szőlősgazda nem 
folytat, a föld színén való ojtas lassú 
és kevés százalék ered meg belőle, most 
a forradás is igen nagy százaléknál biá 
nyos, iti a füldszine mellett a legcseké
lyebb nyíláson is uedvesség, levegő hatol 
he, Lilát beáll a feuésedés a hóitokban 
Tegyük fel a legjobb esetet, hogy 50 
százalék megeredne és egytől-egyig mind 
tel jes lenne a forradás köröskörül, de 
akkor előáll a nemes rész túlvastagodása. 
Miért? Egyszerű a felelet. A gyökérhez 
nagyon közel áll az ojtas- a nedvtolulas 
fölfele a rövid, illetve a gyökérhez közel 
levő ojtásuul igen uagy, ez kipróbált do 
lóg. Az első évi lomb sok tápanyagot 
dolgozik fel és küld vissza a gyökerek
nek. A dús tápanyag azonban a tásojtás- 
uul az ojtási sebnél elakad, a/.ért, mert 
a fás lapok uem förraduak össze soha 
semmiféle ojtasnál, a körül összeforrott 
háncsöv és uj évgyűrű pedig nem tudja 
átvezetni kellő gyorsasággal a feldolgozott 
tápanyagot, rn.ly az ojtasi sebnél telgyül, 
vastagodást idéz elő, a mi íozza a telgytt 
lemlést, tehát, a mi sok az megárt, beáll 
a levélsárgulás (chlorozis). Az amerikai 
alanyon vastagitó szerv, oldalhajtás uiucs; 
az alany vékony marad A uemes laza,

Gabona-árjegyzék
Pécs sz. k. városában 1889. évi jun. 8-án 

tartott hetivásárról.

Búza: 

Kétszeres 

Rozs:
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A tekintetes «Elsö pécsi temetkezési és beteg- 

segéljzö-egylet- elnökségének
Pécsett.

Szeretett nőm, Sedlaczek Erzsébet, 
szül. Andits nevében bátorkodom tekinte- 
tességednek a f. évi april hó 24-iki 70, azaz 
hetven forintos küldeményért hálás köszö- 
netemet nyilvánítani.

Egyúttal a fent említett összeg átvéte
lét elismerve, maradtuk tekintetességed 
iránti nagyrabecsülésünk kijelentésével

alázatos szolgája 
Sedlaczek T am ás,

CB. kir. karmester, a bolgár 
,,8zt.-Sándor fejedelem-rend “ 
lovagja óe a szerb kir. „de Sa 
Maison- koronás nagy arany

érem tulajdonosa.

H I E D E T E S E K ,
Első Pécsi Temetkezési Intézet „Kegyelet1'

Ö - p ó « t a .  V L tc z a  2 2 - l k  s z á m
elvállalja a

t e r r x e t l r e z é s e l E  r e n d e z é s é t
a tulajdonát képező frauezia minta szerint épített díszes légmentes üveg- és nyitott halottas 
kocsijaiban, itt helyben és vidékre, olcsón és legszebb kivitelben.

Díszes ravatalozá
sok felállítását
minden osztályhoz.

A halottak szállítását minden 
irányban.

Raktár érez- és fakoporsékból, szemfedők, sirkoszornk, férfi- és női halottas ruhák.
A pontos kivitelért az intézet alolirott tulajdonosai kezeskednek :

Hoffman Károly. Edhoffer Ferencz.
Hártl Ferencz Szigriszt János.

Kindl Ferencz. Lauber Rezső.
Gindl Alajos rendező.

t a r t o m á n y

T e m p e l “  i o i

de fás szövetében az ásványi tapauya 
Iveit közli. Az előfizetés föl | gok oldbatlanná válnak, elzárják a sejtek 

14 frt, félévre 7 frt, negyed- | falait, inelyekeu keresztül a uedvkeriugés 
türtéuik. 11a csak a méreteket vesszük 
is. a laza szövetű nemes vessző 2éves ko 
rában már vastag a fásojtásnál. az ame
rikai alany pedig tömör szövetű és véko
nyabb marad, most a laza szöveten, 
tágabb edényeken keresztül úgy jő a uedv 
lefelé a héj alatt, hogy a hirtelen elszll- 
külésnél át néni mehet a szűk edényü 
amerikain a gyökerekbe. A fásojtásnál a 
told s/.ine feletti hasíték ojtási már elhagy
tuk, mert soha se tökéletes a forradás, 
a nyelves és sima párosításnál igen ügyes 
ojtó kell, s ui is alig végez 100—150 oj- 
tást ogy nap alatt; a fásojtás ideje a fő- 
nedvkeriugés megindulása előtt és utáu 
alkalmazandó, de ez, éppen tavaszszal, 
munka idején, rövid időköz. Ha folyton 
nem tisztogatunk a fásojtásnál, az alany 
oldalhajtása elöli a nemest, mert előbb 
kitör, mint a uemes megforradna és haj
tana, tehát el kell távolítani, igy ha a 
nemes nem ered meg és az alany haj
tása letöretett, az a gyökeres alany el
pusztul véglegesen. A zöldojtásuál már 63 
százalék is eredt meg az első kísérleti 
évben, pedig ujounan betanított emberek 
végezték. Egy uap 200—300-at ojt egy 
munkás s könnyen eltanulják, majd nők 
is megfogják ezt tauului. Az alany soha 
se pusztulhat el. Az ojtási időtartam 
hosszú és május, junius hónapban oly 
sürgős munka nincsen is a kaszáláson és 
kuKoricxa kapáláson kívül.

A zöldojtásuál, miután a forradás tö
kéletesebb, a feuésedés nem fordulhat elő, 
legalább nem oly gyakran, mint a fasoj- 
tasuál, a vastagodás az alanyon az ol
dalhajtások által elöino/.dittatik, tehát a 
uemes túlvastagodása is mérsékelve vau, 
Pécsett 9 éves söldojtást igaz, hogy 
lugas mivclésscl — magam is látok ele 
get, <le ezeken az alany és nemes fórra- 
dási helyét nuics halandó, ki megtalálja, 
az is igaz, hogy az alany is európai, 
de ha európai lenne az alany a fásojtás- 
nál, akkor is a forradás hiányos lenne, 
mert vékony héja van a szőlőveszszöuek. 
A zöldojtás. másik évben lebujtva, bőven 
terem, tehát a tápanyagok fel használtatnak 
a termés képzésére s igy el lesznek vonva 
altól, hogy a nemes részt túlságosán vas- 
tágítsák, mig a fásojtás csak harmadik 
évében fordul termőre, addig a tápanyagok 
a lanevelést, illetve az alany felett a túl 
vastagodást mozdítják elő.

Közgazdaság.
A baranyai zöld szölöojtás.

^Vége.)

Az egyéves amerikai töke fejéből 
vagy csápjából nevelt hajtás nélia rövid 
azon czélra, hogy mi azt pl. 1 méterre 
hujlsuk be, ha pedig megvárjuk, mig az 
amerikai hajtása 1 méter, esetleg 120 —130 
c.-méter magas legyen és akkor ojtjuk be, 
ez sokszor kivihetetlen, mert eljö julius, 
illetve a növekedés lassúbb lesz és igcu 
el fásul a hajtás vége. Ezért az első évi 
beojtandó 4—5 hajtást már akkor vissza- 
csípjük, mikor az a/, árok feliekétől, illetve 
a tökefejtöl számítva 50—00 c.-iuétert 
nőtt. Az oldalhajtásokat teljes épségben 
meghagyjuk, hogy a hajtásokat vastagi:- 
sák, miut oldalhajtások, a többi hajtást a 
töketej mellett legvágva miut fölöslegese
ket alapból eltávolítjuk, ősszel az árkot a 
töke mellett betöltjUk, sőt a földet heku- 
paczoljuk, hogy az egyéves hajtások télire 
fedve legyenek azon magasságig, miut 
lehet. Tavaszszal rendesen nyitunk, a tőke- 
haj lások gyökeresedett részéig a tás oldal 
hajtásokat pedig 1—2 szemre visszavágjuk 
az alauv föhajtásaiu, most erőteljes zöld 
hajtásokat kapuuk és ezek közül egyet 
minden egyes meghagyott beojtandó szálon 
zöldojtás idején — a melyik iegalkalma 
sabb a felső zöldliajtások közül — beuj- 
tuuk, a tökefejtöl s/.ámitva 120-130 
c. méter magasan. A múlt évi részén az 
alanynak az oldalhajtásokat rövidre viszsza 
csípjük, ügy az új beojtott hajtásou is az 
oldalhajtások mindannyiszor viszszacsipeu- 
dök, valahányszor az szükséges, hogy túl 
ne nőjenek a uemes felett, de azért az 
alany vastagitását gyorsan előmozdítsák, 
mivel a múlt évbeu tett tapasztalataim 
g/erint az egy éves uj hajtások, mint ala
nyok, ha 60—80 c. niéternél magasabban 
lettek beojtva, azok mind igen vékonyuk 
maradtak, daczára, hogy az oldalhajtások 
viszszacsipkedve az alanyon hagyatlak. 
Tehát amit 1 év alatt uem érbctüuk el 
czéluiiknak megfelelőien, — azt egy kis 
figyelembe vételével a növéuyéiet termé 
szetes tőrvéuyeiuek, — 2 év alatt ke I

I keresztül vinni következetesen. így eljárva, 
i még 1 méter távolságra is bujthatuuk.

Hogy miért kell egy alanytőkének 
3—4—5, sőt esetleg több hajtását is be- 
ojtani, annak növényélettani oka van, mert

A robitschi savanyuviz a legnépszerűbb és legkeresettebb ásványvíz és elismert 
| gyógyszer fölülniulhatatlan hatásánál fogva emésztési bajoknál, étvágytalanságnál, 
I gyomor- és hélkatharusoknál, húgyhólyag és hugycsö katharusnal, máj-, lép- és epe- 
i hólyag-bantalmakuál, vérbajoknal, túlságos elbájasodás- és sápkóruál. A legkellemesebb 
! üdítő ital és a váltólóz ellen a legjobb orvosság.

; F Ő R A K T Á R :
H o f f m a n n  J á n o s n á l .

Budapesten, (A k a d e m ia -ü tc z a .)
K a p h a tó  m in d e n  fű s z e r  k e vé ské d  égben .

IT-A-O-T F E IIS E 1 T O Z
laptulsjtlonos.

K IS  J Ó /  s K K, VÁKAIIY KKKENtZ
Ispverér. felelős sserkesxtő.

I

i
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I
Előállítja, pontosan és olcsón szállítja az

Első m a g y a r  g a z d a s á g i  g é p g y á r
ré sz v é n y tá rsu la t ezelőtt

GROSSMANN és RAUSCHENBACH
az os2tr-m agy. államvasp

G yár:K ü lsővaczi-u t7. D T T n A P R ^ T  indóházának megérk kapu
Lóvonatú vasút állomás. O U U A r L O i  jató, lOpTCxn,, tivol.igr.

K 4 i e n l . f e « . i s :  ^  _

szab. szeges rendszerű gőzcséplőgépek
legújabb szerkezetben, legpontoeabb kivitelben

3 '/ „  4  és ( u j )  0  lóerejü  m ozgonyokhoz és m ozgonyokkal
s.énfflté.nél kell 8 0 0 - 2 5 0  S 0 O - S 5 O  ko. özén (fa * * » 14 
Saalmafflté.nél kell 5 - 7  S - 7  kéve ./.alma 100 kicaépelt ké'éné
Csépié.! képesség 5 - 7 0 0 0  7 - 1 0 0 0 0  kösépnagységu kéve H  óra alalt
a magolnak legtökéletesebb kicsépltee, kitűnő üszütésa és osztályozása mellet!
Veröléczes gözcséplö»épek vaskerettel

6, 8 s 10 lóerejü fa-, szén- és szalmafütési mozgonyokhoz s mozgonyokks

Első m a g y a r  g a z d a s á g i  g é p g y á r
résevénytársulat ezelőtt

í ’ ROSSMANN és RAUSCHENBAC1:
Kizárólag hazai gyártmányok.

Képviselőnk Pécseit, Matros János ur.



24-ik nám.
Jnnins 15-én. „PÉCSI FIGYELŐ"

762
r g .  1889. “

Árverési hirdetmény.
Alalirt kiküldött végrehajtó az 1881 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezen
nel közhírré teszi, hogy a pécsi kir. járás- 
bíróság 5446/1887. számú végzése által 
Turza József végrehajtató javára Hűvös 
István úgyis mint gyám pécsi lakós ellen 
479 frt 50 kr. töke, ennek 1889 év má
jus hó 16 napjától számítandó 6 '/« ka
matai és eddig összesen 54 frt 95 kr. 
perköltség követelés erejéig elrendelt biz
tosítási végrehajtás alkalmával biróilag le
foglalt és 434 frt 20 krra becsült bútor, 
3 kocsi, 1 szán, 4 db. ló, ruhanemű s 
egyéb ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a 7023/1889. sz. 
kiküldést rendelő végzés folytán a helyszí
nén, vagyis Pécsett alperes lakásán 
(balokáuyi utcza 28 sz. a.) leendő esz
közlésére 1889 ík év junius hó 17-ik 
napjának délután 2 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árveré
sen az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a ér
telmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is eladatni fognak.

Az élárverezendö ingóságok vételára 
az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ábau meg
állapított teltételek szerint lesz kifizetendő.

Kelt* Pécsett, 1889-ik évi junius hó
3. napján.

Kremmer Ferencz,
kir. bir.végrehajtó.

| tlkvi 1889.

Árverési hirdetmény.
A mohácsi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, 
hogy a magyar kir. államkincstár 
végrehajtatnak , Csóka Zsigmond 
mohácsi lakós végrehajtást szenvedő 
elleni 569 írt 63 kr. tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a pécsi kir. törvényszék területén levő 
Mohács község határában fekvő 89. 
sz. telekjegyzőkönyvben felvett 165 
és 166. hsz. 80. a. ház 1215 írtra 
becsült Csóka Zsigmondot illető felére 
az árverést ezennel megállapított kiki
áltási árban elrendelte és hogy a len
tebb megjelölt ingatlan az 1889. 
évi julius hó 80 napján d. e. 9 
órakor e járásbíróság helyisé
gében megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak 
az igatlan becsárának 10°/o-át vagyis 
121 frt 50 krt készpénzben vagy óva
dékképes értékpapírban a kiküldött 
kezeihez letenni. í«: y

Kelt Mohácson a kir. járásbíró
ság mint telekkönyvi hatóságnál 1889. 
ápril hó 30-án.

Materényi.
kir. jbiró.

A  f é n y k é p é  s z é t
nemcsak nélkíilöz- 
hetlen *egóde»zköz 
számos komol/ szak
mánál, hanem sok 
ember részére egy 
minden időszakban 
élvezetet nyújtó, kel
lemes és olcsó szó

rakozást ad. 
T erm észetv izsfiá

lók , o rvosok , a r 
cheológusok, t is z 
tek , gyárosok , ipa
ro so k , to u r is tá k , 

hegym ászók és 
sp o rtk e d v e lő k  ré
szére nagy becscsel 

bir.
Részleges katalógu

sok

m m m
ii i

készülékekről
iugyen és liérnientve küldetnek.

Eisenschiml és W a c h tl
B udapesten , E rz sé b e t-té r  9.

V▼ ▼ V V V 1 V

•fltfrJó tanacs
aranyat ér! E szavak igazságát különösen 
betegségi esetekben lehet megismerni és ez 
okból jönnek Richter kiadó intézetéhez a leg
ezi vélyesebb köszönőiratok „A Betegbarát “ 
czimű, rajzokkal ellátott kis könyv elküldéséért. 
Mint a szerencsesén meggyógyultak hozzányom
tatott értesítései bizonyítják, a benne foglalt 
tanácsok követése áltál még oly betegek is 
gyógyulást nyertek, a kik már minden reményt 
feladtak. E könyv, melyben húszéves tapasztalat 
eredményei vannak letéve megérdemli a leg
komolyabb flgyelembevetelt minden beteg részé
ről, bármi bajban is sven/edjen. Ki e becses 
könyvet megszerezni óhajtja az iija egyszerűen 
egy levelező lapra magyar nyelven -Egy beteg- 
barátot“ és pontos czimét s czímezze a levelező 
lapot Richter kiadó - intézetébe Lipcsében. — 

•  A megküldés ingyen történik.

;xxxxxxxixxxxxx;
Értesítés!

A t. ez. közönség szives tu
domására adja, a Pécsett

ujonan alakult

x bérkocsi-társulat,
hogy

jő lovakkal s jó kocsikkal
fölszerelve a legjutányosabb 
árak mellett áll a t. közönség 
rendelkezésére.

Megrendeléseket elfogad

a ZÁCH-féle x
Q  b o lt-h e ly iség b en  ' • u  X
Q  (Széchenyi tér, Piatsek-féle ház.) X

Qxxxxxx IXXXXXXX*
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Árlejtési hirdetmény.
Melynélfogva alulírott városi tanács részéről ezennel közhírré tétetik, 

hogy a bizottsági közgyűlés t. é. 68/6650. szám alatt hozott határozatával 
elrendelt

laktanyái építkezési munkálatoknak
vállalkozás utján való keresztülvitele iránt, melyekre a költségvetésben a kö
vetkező összegek vannak előirányozva, u. m .:

kőmives m unkákra..................... frt 16 kr.
kőfaragó „ ..................... 994 0 G8 „
ács „ .................... , 19,451 r 40 r
cserepes „ .................... 3165 „ 02
bádogos „ 2249 34 r
asztalos és mázoló munkákra . . 6691 80
lakatos n . 15,082 00
Üveges „ . . 1151 57
vízvezetéki 1.100 00
kövezési n 75 „ 16 „

Összesen 136.108 írt 16 kr.

f. é. julius hó l-§ö napján d. e. 10 órakor
Jüly Alajos gazdasági tanácsnok ár hivatalos helyiségében (városház II. em , 
33. ajtó) nyilvános szóbeli árlejtés és zárt ajánlati tárgyalás fog tartatni, a 
melynél az egészre vagy az egyes munkákra külön is tehetők az ajánlatok.

Felhivatnak tehát vállalkozni szándékozók, hogy a költségvetésben 
kitett Összegek 5 százalékának megfelelő bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatai
kat legkésőbb f. évi junius hé 30-ik napjának délelőtti 12 órájáig a polgár 
mesteri hivatalnál nyújtsák be, avagy ily bánatpénzzel ellátva, a szóbeli ár
lejtésen jelenjenek meg.

A részletes feltételek s a költségvetések a városi mérnöki hivatalban 
délelőtt 9 —12 óráig betekinthetők.

Kelt Pécsett, 1889. évi junius hó 12-én tartott tanácsülésből.

Pécs sz kir. város Tanácsa

Egy uj épült földszintes, csinos

Un. s* z
4 szoba, souterain és mellékhelyiségek, úgy kis szőlővel, a kaposvári ut- 

czában eladó- Bővebb értesítés: kapoavári-utcza 13. «z. a.

S f  Édes zöld-takarmány télre ^
* c s a k  a M a y fa r th  P h .  és  tá rsa -fé le

z ö l d - t a k a r  mán y - s a j t ó
szabadalmazott készülékkel állítható elő.

Egyedüli sajtó önműködő és egyenletes nyomással.
Egyedüli sajtó biztos sikerrel.
Egyedüli sajtó a melylyel a takarmány-anyagot nemcsak négyszög

letesen, de kereken is lehet páczolni.
Kerek rakványokoál kisebb a külterület, a mi állal nagyobb a nyereség. 
Egy pár emeltyű 2000 mázsa zöld-takarmányt sajtol meg; kisebb meny- 

nyiség Rajtolására is alkalmas.

Valamennyi sajtónál jobb és olcsóbb!
Az ára egy sajtoló emeltyű párnak vas szerkezettel, használatra készen 

100 frt. Bécsben a gyárban.
Mayfarth és társa, Becs II. Tábor-utcza 76. sz.

Frankfurtban és Berlinben raktár.

A magyar háziasszonyok figyelmébe!
Kitűnő hazai gyártmány:

„ S Z A L A D  Y - K  A  V  É' -
Ezen hazai pótkávé a maga ne- 

mébeu páratlan, igen hasznos növé
nyekből s kitűnő alkatrészekből áll, 
felülmúl minden eddig forgalomban 
levő árpa-, makk-, füge-, továbbá a 
külföldről millió és millió kiló számra 
behurczolt különféle néven ismert pót
kávékat.

Számos szaktekintély bírálata 
szerint:

A „Szálúdy-kűvé'* izé re  és z a 
m a tá r a  nézv e  so k k a l ke lle m ese ik , s z ín re  szép

t is z ta  és k e v e s e l l  e z u k o r  k e l l  h o z z á , mint 
bármely más pótkávéhoz, tehát nem
csak kávépótló, hanem egyszersmind 
k á v é  ja v í tó  is, mert jótékony alkatré
szeinél fogva a valódi kávé izgató és 
hevítő hatását alább szállítja, a z t  k e l
lem e se iké  te s z i  s ig y  a  ká v éé lv ezh c tő b b é  v á lik .

Két kanál szemes kávéhoz egy 
kanál „Szalády kávét41 adva főzetik 
be, 8 igy a legizletesebb kávét uyer- 
jük.

H - u j a . g r á r i a - l c á , T r é “
v á g y h iá n y  és á lm a tla n sá g  ellen  . továbbá 
enyhülési eredményez a ra n y é r , id e g -  és 

s z ív la jo k la n .
g y e r m e k e k ,  a g g o k  s  á lta lában  k ik n é l  

a z  á zs ia i s zem es k á v é  h a szn á la ta  t i l t v a  
v a n , a „ (H u n g á r ia -k á v é "  számtalan or
vosi tekintélyek által m in t  legjobb e r e d -  
m é n v ü  tá p sze r  v a n  e lism erve , a fe n t e lh  
fe ls o r o lt  ba jokban  p ed ig  m elegen  a já n lv a .

Étek előtt feltalált különleges
ség, mely tisztán használva nem csak 
pótolja a drága szemes kávét s igy 
nagy megtakaritás van elérve, hanem 
gyógy hatásánál fogva is oly házi szert 
képez, mely „é lv e zve  tá p lá l s tá p lá lv a  
g y ó g y í t ó

liendes eledelül használva fel
nőttek, mint öregek és gyermekeknél 
a gyomorból és belekből nyákot és 
minden emésztést akadályozó anyagot 
eltávolítja, a g y o m é r t  és v é r t  t i s z t í t ja ,  a  jó  
é tv á g y a t  e lő seg íti, tá p lá l és e rő sít, so v á -  
n y o k n á l a  h íz á s t  m o z d í t ja  elő .

Mint házi szer, utasítás szerint 
használva segélyt nyújt: g y o m o r -  és bél-  
h u r u t , g yo m o r-  és fe jg ö rcs , gyo m o rég és, 
gyom orbó l ered ő  fő fá já s ,  vé rszeg én ység , é t -

j j y -  Ezt sok ezer há la ira t igazolja.
Befözetik tisztán, hozzá nem adva 

semmiféle más kávét vagy pótlékot, 
bögrében jobb, mint kávétözö gép
ben ; egy csészéhez 1 evőkanállal, 
miként valaki gyengébb vagy erő
sebben kedveli, tiszta vízben 2- 3 
perczig forralva.

Ezen gyártmányok eddig minden kiállításon disz- 
éremmel lettek kitüntetve.

Pécsett kapható minden előkelőbb füszerkereskedésben.

F ig y e lm eztetésül. I
- A .  M O H A I

<; v K s
SAVANYUVIZ
mindazon tisztelt fogyasztóinak, kik ezen ásványvizet akár korral, gyógyezé- 

lókra, vagy tisztán mint asztali vizet előszeretettel használják,

v i s s z a é l é s e k  k i k e r ü l é s e  v é g e t t
magukat b esze rzése ik  alkalm ával azon névvel „m ohai4*, félrevezetn i ne 
engedjék , minden alkalommal art a ügyelni méllósiaasanak, hogy a czimkén 

„m ohai A gnes-forrás“ legyen s azt rövidítve
forrás néven nevezve kiszolgáltatni

k ö v e t e l j é k .
A nagyérdemű közönségnek ásványvizünket szives jóindulatába ajánlva, 

maradtunk teljes tisztelettel

az ÁGNES-forrás kutkezelősége Mohán

^  <  -  i % r  j b :

Az  é v i  e l s z á l l í t á s  2 .Q00.Q00 p a l a c z k

Nyomatott Taiza JözRef könyvnyomdájában


