VII. évfolyam.

46 ik szám.

Pécs, 1879. november 15-én.

E lő f iz e té s i <1I,|:
vagv Pécsett házhoz
küldve: egész évre 5 ft„ f^lévre2 frt. 50 kr., negyed evre
1 ft 2ö kr. egyes szára 10 kr.
Megjelenik minden sz o m b a 
ton Egyes számok kaphatok
Weidinger N. könyvkeresk.
(Széchényi tér).

H ird e té s e k á r a :
Egy öt-hasál . s p**tit sor
egyszeri megjelenéséért 0
3-szori 5 kr., 10 szerriért 4kr.
fizetendő. — M in d e n hit
detés után 30 kr. irály- r ■!
fizetendő. A nyílt tér 1 petit
sora 10 kr. A hirdetési dij
előre fizetendő.

Postán

Szerkesztői Iroda:
Ferencziek utezája 22.sz. I. emelet.
Kéziratok vissza nera küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalhoz intézend’k. Előfizethetni helyben:
a kiadóhivatalban, Rlauhnrn Antal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhtn C. F. úr a szigeti külvárosban lévő
kereskedésében, és I esztl Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

Rendszer az ámításban
E u ró p á n ak le g ra v a sz a b b k é t vén
rókája összev eszett, ez képezi fél
gv óta a p o litik ai tá rs a lg á s tá rg y á t,
az ellen ség es in d u lato k k e le tk e z é se
ép oly R okfélekép m a g y a rá z a t tá r
gya, m int so k fé lé k az abból vont
következtetések.
l ’edig a k ét vén ró k a azoros sző
vétségben, ré sz le te ib e n is előre meg
állapított te rv sz e rin t cse le k szik ,
midiin elh iteti a v ilá g g a l, h o g y az
eddigi szö v etség h ely re h o zh atlan u l
felbomlott.
A szín lelt e llen sé g esk ed és nem
egyéb csa lé tek n él, m elyei a franczia k ö z tá rs a s á g o t és a kétfejű sas
zászlóit lengeti) b iro d alm at a c s a p 
dába éd esgetn i m e g k ísé rtik .
E d d ig sem tu d ju k h atáro zo ttan
a kísérlet h o g y a n s ik e rü lt P a risb a n ,
mily fokú volt a s ik e r B écsbeu ?
— de a n n y i b izo n y o s,h o g y az ám í
tás ren d szeresen fo ly ik és m in d k ét
fél télh iv atalo sai által ú jabb és újab b
tények, v a g y csak terv e k eló so ro lá sa
által tá p 'á lta tik o ly a n n y ira , h o g y
immár a k ö zv é le m én y E u ró p á b an az
osztrák-ném et szö v e tsé g e t is m e g 
kötöttnek, az o ro sz -fra n cziát pedig
közel létrejö v eu d ö n ek ta rtja . J
A két éjszak i h atalom c sa k ezt
akarja elérn i, a k k o r az u tá n szab ad
neki a v ásá r.
A/, angol fra n c z ia -o s z trá k m a g y a r
szövetség m ellett a k ét despota c s á 
szár és ra v a sz k a n c z e llá rja ik keze
kötve volna, nem m o zd u lh atn ak sem
keletre, sem délre, sem n y u g a tra , ha
azonban s ik e rü l n ék ik a h am is já 
tékkal a fra n c z ia és o s z trá k -m a g y a r
hatalm at e llen tétes és te rm é sz e te lle 
nes sz ö v e tsé g ü k b e b ecsaln i, a k k o r a
ném etnek eg y e d ü l F ra n c z ia o rs z á g gal, az orosznak p ed ig csa k A n g liá 
val és az o s z trá k -m a g y a r haderővel
kell m érkőznie, A n g lia szárazfö ld i
hadserege nem s o k a t len d íth etv én ,
az orosz és szláv szö vetséges c s a 
patok tám a d á sá t n ek ü n k kellene viszszaverni.
A fran czia k ö z tá rs a sá g az oroszBzövetség á lta l azo n v issz á s h ely ze tb e
döntetuék, h o g y te rm é sz e te s sz ö v e t
ségese, A n g liáv al h áb o rú b a k e v e r
t e t e k előbb utóbb, a mi pedig te 
kintve a fra n c z ia ten g eri had erő t
is a m u szk án a k nem c se k é ly elő
nyére v áln ék .
E zen szem pont ta rto z ta tja a frauczia k o r m á n y f é r f ia k a t^ e d d ig ^ nausz-
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Angyalom, galambom.
Angyalom, galambom estem a szép szádat,
Szeretlek, imádlak, meghalok utánad
Nézz reám, mosolygj rám , angyalom , violám
Ajkadról üdvöm szép hajnala pirul rá m .
Angyalom, galambom eszein a szemedet,
Hevülök, lángolok, meghalok éretted.
Nézz reám, nézz reám, szemedből violám.
Szerelmem életem hő napja ragyog rám.
)m, galambom oly piros az orczád.
ég kertjéből loptad e szép rózsát
p vagy hogy félek, hogy angyal vagy tálán.
* ilj violám.
vagy ha szálsz, elv ig y am .
Angyalom, galambom csodálom lelkedet,
Mit tettél velem hogy annyira szeretlek t
Akármit tettél is, s teszesz majd ezután,
áldom a jó Istent, hogy te vagy violám '

Kém Indok aludni*
Nem tudok aludni.
Nem tudom, mi bajom
Csak tudom, hogy terád!
Gondolok angyalom
Alig hogy lefekszem
Leszáll rám az Alom,
S szép álmomban téged
Latiak, gyöngyvirágom.
Megjelensz előttem
Szép bibor ajkaddal,
És én azt hiszem, hogy
Itt Tan már a hajnal.

kaszövetségtől de Hisraarek-Gorcsakoff még nem adta ki utólsó kár
tyáját, még meg kell várnunk, hogy
minő segédeszközödet fognak alkal
mazni az ámításnak tökélyre hoza
talában.
Azt mondja nagyhazánkfia Kos
suth Lajos lapunk e számában az
„Egyetértés" után közölt levelében,
hogy ő a Habsburg- és Hohenzollernház közti őszinte barátságban és
tartós szövetségben sóin sem hitt és
most sem hiszen, mert az lélektani
lehet tlenség, azt mondja továbbá,
hogy ha maja bekövetkezik a bo
torul kikerülhetlenné tett válság, mely
a szövetség praktikumára alkalmat
nyujtand, Németország oly helyzet
ben ta iál and jn magát, h >gy utolsó
emberére is magának leen<l szüksége
(csak elég legyen) s nekünk uem
sereget, de még csak egy fogvájót
sem fog nyújthatni a szláv f gak
ellen.
Ioie, a mit lapunk e helyén azon
szövetségekről megírtunk, azt mondja
Kossuth Lajos is, hogy tovább ter
jeszkedjék, a kéidésbeni szövetségek
következményeire, arra bizonyosan
még nera lalálja alkalmasnak az időt.

Kossuth levele.
llelfy Ignácz ország gyűlési képviselő urnák
Budapesten.
Collegnn (al Baraccoue). nov. 4. 1819.
Kedves Barátom!
Nem tudok kijönni bámulatomból.
Igazán uem ismerem ki magamat Magyarországon. Még a levegője is megválto
zott; tele van pletyka miazmával. Már,
hogy az uram bocsás-ba akadhat ember
Magyarországon, aki csak egy perczig is
képes elhinni énrólam, hogy annyira „fabula
rassé"-vá lett emlékező tehetségem, misze
riut azt állítsam, hogy 1848 -49-ben Perényit kivéve nem vott a magyar mágnások
közt hazafi! Én rólam, kinek szivoltárára,
mint megannyi szentnek neve van bevésve
azon dicsőknek emlékezete, kik a hazáért
martyr halált haltanak; — énrólam, ki
nem egyet láttam mágnásaink közül a
csatatéren, nem egynek küldtem vagy tűz
tem mellére a hős és hazafi érderajelét,
ki keser-édes érzéssel szeretek elmeren
geni az oly — művész ecsetére méltó —
jeleuetek emlékezetén, mint például az,
mikor Mednyánsky, a pap-mágnás, magas
ra tartott kereszttel kezében rohant a csa
tába, mint egy második Chpistrán; — én
rólam, ki a roppant vagyonát feláldozott
Batthyányi Kázmérral egy ütt ettem a szám
kivetés keserű kenyerét Ázsiában, ki szer
veztem azt a huszár ezredet, melyet Káro
lyi István a szorongatott Haza védelmére
á maga költségén állitottt; — ki lelkem
mélyéig ható pietással épen most olvasGyönyörü szemeddel
Rám tekintsz, s azt vélem.
Hogy nagyon magasra
Szállt a nap az égen.
Nem tudok aludni
M iattad, angyalom,
l)e azért ne gondold,
Hogy reád haragszom.
Hisz nappal, egész nap.
Éberen álmodom,
S akkor is te vagy az
Eszemben angyalom!

trafóm, rendezgetem felejthetlen barátim,
Teleki László és Jósika Miklós leveleit,
kik a számkivetés keservei közt az elnyo
mott Haza felszabadítására intézett törek
véseimben fáradhatlan, tántoritiiatlau hű
hajtársaim voltak — stb. stb.
M c g to g h a tla n !

El vagyok foglalva. Pár hét óta —
kivéve itt-ott a távsíirgönyőket — nem
érek rá lapokat olvasni. Hanem kaptam
leveleket, melyek arra a „Soleil“-féle bot
rányra vonatkoznak. Mi van tulajdouképeu abban a „Soleil“-ben? nem tudom,
Mert azt a lapot életemben sohasem lát
tam. Utána járattam annak a botránynak
á propos jábol. Turinban — ne a cxisztál.
Hát kénytelen voltam a magyar lapokban
nézni utána a dolognak. Ezek mindanynyian egy beszélgetésre hivatkoznak,
mely állítólag köztem es Peyramont Lajos
franczia hírlapíró közt történt volna.
Peyramont urat nem ismerem. Soha
sem láttam. Sohasem volt szerencsém, vagy
szerencsétlenségem társalgásának élveze
tében részesülni. Azt sem tudom vau-e
Peyramont a világon.
Hanem megolvasva azokat, amiket a
magyar lapok ebből az „imaginary conversation“-ból adnak, úgy találom, hogy
az abban említett tárgyak felöl én sok
emberrel beszélgettem, többek közt egy
francziával is, ki nem Peyramont, de régi
ismerősöm, ki sokat járt Mágyarországon,
— gondolom, tartózkodott is ott pár évig,
— sok embert ismer a felsőbb társadalmi
rétegekből i s ; de ez, ha hírlapíró [mit
nem tudok), nem mint ilyen jött hozzám
nem mondta, hogy az indiskrét plctykabajliászok ama fajához tartozik, kinek
csömörlesztő mesterségük legújabban di
vatba jött, — ezzel az emberrel, mint régi
ismerőssel, már sokszor társalogtam amúgy
familiáris modorban, társalogtam ez alka
lommal is épen az említett tárgyak felöl,
de nem úgy, amint előadatik ; tel ességgel
nem úgy: egy jó-harmádát az előadot
taknak sem úgy, sem máskép uem mond
tam ; egy másik harmadát nem én hanem
ő mondta ; a harmadikat egészen máskép
mondtam. — A reám fogottakkal akként
vagyok, mint ha valaki azt mondaná,
hogy a Miatyánkbau ezek vannak: „Add
meg nekünk a mi mindennapi bűnünket,
és bocsásd meg nekünk a mi kenyerün
ket" — minden szó ott van a Miatyáukban, de nem úgy van.
A politikai kombinácziók ködös légét
hagyjuk abban. Csak annyit jegyzek
meg, miként azt soha sem uem gondol
tam, sem nem modtam, hogy: „Hazánk
még néhány évig Németország szárnyai
alatt fog vegetálni", s hogy „a szlá
vök fogai alól csak a végett menekülünk,
hogy német mártásban egyeuek meg."
Ez mesehe8zéd. Hogy az „osztrák imperia
lizmus" minő mártást öntözget ránk ? azt
tudjuk 300 esztendő óta: de Németország
minket magyarokat soha sem fog akarni
megenni sem mártásban, sem mártás nél
kül. Nemcsak nincs érdekében, de sőt
érdeke ellen van. — Én az osztrák kor
mány és a berlini kormány, helyesebben
a llabsburg-ház és a Hohenzollern-ház
közti őszinte barátságban, tartós szövetség Tűnik föl a hajnalcsillag,
Piros ajkad mosolygásán
Piros hajnal ömlik széjjel,
S szerelmednek napja ébred
Teljes lánggal, teljes fénnyel.
Átragyognak sugarai
Bánatomnak rengetegén,
Kalauzló világánál
Nyomra lelek, kiérek ón ;
S hogy kifáradt, bolygó lábam
Tisztára lép valahára,
Szép zöld virány áll előttem :
A boldogság zöld viránya.

Kulcsár József

Azt mondod. . .
Azt mondod, leányka,
Hogy majd elfeledlek.
Lehűl évek folytán
Hő lángja szivemnek.
Olyan az én szivem
Mint a nap az égen.
Megmarad a lángja
Bár örökké égjen.
Som ogyi Sándor.

Éj takarta.
Éjtakarta rengeteg volt
Lelkemen a sötét bánat,
Melynek sürü vadonába é
Legparányibb fény sem áradt.
Azt hittem , hogy már őrökké
E vadont kell bolyonganom, —
Mely belőle kivezetne,
Nem kerül meg többé a nyom.
S íin egyszerre a vak éjnek
Kárpitjai kettényilnak,

Két szemedben párosával

Pécs város nevének magyará*
ista.
Legyenek becsesek előttünk
a régiség emlékei.
R. E. S. a Pécsi Figyelő
45-ik számához.

Hogy Pécs a rómaiak alatt Mursa,
Cornacum, Feutiburgnm,Scrbinnm, Mariana,
Pentia neveken nem hivatott, azt már
Szalágyi minden kétséget kizárólag bebi
zonyította, valamint azt is hogy Sopianae
volt romai neve.
Tévedt Boentinus mikor Pécset mondja
Mursának, mert Mursa a mai Eszék, tévedt
Gnidus Paucirolus mikor Cornacumnak
mondja és tévedtek mindazok kik hol Teutoburgumnak, hol Serbinumnak, hol Marianónak hol Pentiának mondják.
A Sopiane nevet oly tekintélyek elle
nében elvitatni nem lehet, mint Szalágyi
és Koller, azért a mig R. E. S. nr más
biztosabb adatokkal elő nem áll, a Cor
nacum, Tentoburgnm stb. neveket nem so-

U.(a<ló h iv a t a l:
Taizs Mihály nyomdájában
Majláth-tér 2. számárán.

liesre. Ó az elsőt választotta s kapott érte
beu soha sem hittem, most sem hiszek
„arany gyapjút*1. — Ez a/, cgé.sz.
mert lélektani lehetetleuség. — Találkoz
Dekát — monda látogatóm — nincs
hatnak a pillanat nyomása alatt, mint
a magyar mágnások közt „független goutalálkoztak I-ső Napóleon világuralmi aspi
rációi miatt, és később az „isteni joggá"
dolkozásu hazafi** a ki Andrássy helyébe
jobb politikával lépne ?
bérmált abszolis/.tikus konspiráció érdeké
ben : — de ez ily esetleges találkozás
É n: Dehogy nincs, — csakhogy a ki
soha sem fogja annak elejét venni, hogy
ilyen van, azt nem kúrálják meg Andrássy
egymás bajába kapjanak, amint csak tehe
helyével, a kit pedig megkínálnak, az
tik. Ez történelmi kéuyszerüségü fátnm,
vagy nem ilyen, vagy ha „ilyen"-re mutat
melynek logikája kérlelbetleu. — Hanem
hajlamot, nem lesz miniszter, bazaküldik.
ha ebben uem hiszek Magyarország és
— Vagy menni az.on irányban, meÍ3’hen
Németország közt az őszinte barátságnak,
Andrássy menetelt, vagy „bon voyagc";
a szövetséges viszonynak mindig meleg
nincs más választás.
barátja voltam, vagyok és leszek ; — az
Kp azért én neiu is szeretném, ha
voltam 48 előtt, mint magán ember és
Andrássy helyébe magyar lépne. Nagy
hírlapíró ; 48-ban miut miniszter igen jelzetes
szerencsétlenségnek tartom hazámra, hogy
módon, és azóta mint publicista — min
ez ominózus politika keresztülvitelénél a
dig. Csakhogy a;, mit most a Magyarkülügyi tárcza magyar ember kezében
és Német országok közti szövetségnek ne
volt; mert bár igaz, hogy a magyar or
veznek (de, a mi teljességgel nem az) későn
szággyűlés uem egyéb, mint egv regisztráló
jött, és hasznát uem fogják vehetni; mert
burean: én mondani merem, hogy nincs
nyugaton is, keleten is oly abaormis előz
az az erőszak, nincs az a mesterség a
ményeket hozott létre a terjeszkedési szörny
világon, mely ezt a politikát még azzal a
rövidlátása, hogy mikor elkövetkezik a
regisztráló bureauval is képes volt volna
botorul kikerülhetlenné tett válság, mely
regisztráltatni, ha a külügyminiszter nem
a szövetség praktikumára alkalmat nyujmagyar ember.
tand, Németország oly helyzetben találandja
Beszélgetésünk e fordulata vezetett a
magát, hogy utolsó emberére is magának
magyar mágnásokhoz.
lesz szüksége (csakelég legyen!) s nekünk
Látogatóm fölemlítette, hogy ő kissé
nem sereget, de még egy fogvájót sem
ismeri a magyarországi viszonyokat; tudja,
fog nyújthatni a szláv fogak ellen.
hogy a mágnás osztály fel van mindazon
No, de hagyjuk ezt. — A történelem
requizitumokkal ruházva, melyek egy nem
logikája majd elmegy a maga utján.
zet életében egy osztálynak kiváló súlyt
adnak ; birtok, történelmi alap, társadalmi
A mi bosszantón bánt, az amaz okta
befolyás, sokakuál kitűnő intelligenczio is
lan mágnás hecc.
stb., — hát nem tudja megérteni, hogy
Elmondom, a mi történt abban a uem
miért nem vetette a súlyt, rnelyiyel bir,
Peyramont os familiáris társalgásban.
hazája javára az események mérlegébe?
A keleti politikáról volt szó. Elmond
É n : miért nem vetette! — Voilá. —
tam felőle szivem fájdalmát. Elsoroltam a
Ez az a nagy történelmi quaesitum,
tényeket, melyeket visszahozhatlanul elő
melynél az ember lelke elborul. — Én
idéztek és kifejtettem veszélyes követke
láttam ezt az osztályt (je i’ai vu á i’oeuvre)
zésüket. — Erre látogatóm arra a kér
1848—49-ben. Miért nem vetette akkor
désre fakadt: „Dohát az Istenért, magyar
testületi súlyát a mérlegbe? Pedig voltak
létére gr. Andrássy hogyan csinálhatott
ez osztályban férfiak, kiknek életet, va
ily „<uuestus“ politikát?gyont áldozni-kész hazafisága mint egy
Mire én nera azt mondtam, hogy
világitó torony állott társaik előtt, — hő
„hazája jövője soha sem okozott gondot
sök, márfyrok, megingathatlan, tántoritgr. Andrrássy f e jé n e k e z t nem mond
hatlan jellemek, kiknek áldozatkészségük
tam, nem is mondhattam, mert ismerem őt
a hazáért — nera ismert határt. Igaz,
a múltakból; legkevésbbé mondhattam
voltak ezek mellett amolyan kalkuláló
most, midőn irataimat rendezve, levelei
kétkulacsosok is (példákat idéztem), sőt
kerülnek kezem alá az ötvenes évek ele
akadlak muszka-behivók, muszkavezetők,
jéről, mikor engem még mindig kedves
árulók is; — de ezek egyéni jelenetek;
barátjának és főnökének címezett, mely
— rósz ember minden társadalmi rétegben
levelek bonoritikus bizonyságot tesznek j akad. — Nem ez volt a b aj; — a baj az
énnekem arról, hogy a haza jövője szi
volt, hogy a magyar mágnási kar mint
vén feküdt 8 fejének gondot okozott.
testület, mint alkotmányos tényező el
Hát nem azt mondtam; hanem mond
hagyta a nemzetet, — nem volt látható.
tam azt hogy azt a politikát nem And
A magyar alkotmány testületi súlyt adott
rássy csinálta. Az az udvar politikája, a
a magyar arisztokrácziának a nemzet köz
ház politikája. „Politik meines Hauses,"
életében; s ezt számári a 48-diki törvé
miként Zsedényinek mondák az év elején.
nyek is föntartották; — és ez a súly hi
— Ez a politika már több mint 25 év
ányzott a nemzet sorsának mérlegében ; —
óta megvan a bécsi Burgban (ezt diplo
a magyar arisztokraczia, mint institutió,
m atikáiig he tudom bizonyítani). Bécsmiut alkotmányos tényező nem ment el
ben nem tartozik a külügyminiszternek
Debreczenbe 1 Hányszor nem hallottam Pesem tehetségéhez sem hivatásához a „mi,"
rényit, azt a Perényit, ki ama kor tü.téhanem C3ak a „miként". — Ide kell
nelmében egy kimagasló páratlan alak,
menni, — azt megmondják neki; aztán
mely egyedül áll: hányszor uem hallottam
oda az utat kikeresni a miniszter dolga.
panaszkodni, hogy kéréssel, rimáiikodás— Andrássyuak csak egy alternatívája
sal, fenyegetéssel, levelezéssel, futkározásvolt: vagrv Bosniáha menni vajjy Teresal hetek alatt sem volt képes egv főrendi
roTjuk a becses régiségek emlékei közé,
hozzáteszi Éet kosztela néven emhttetett
hanem tartjuk annak ami, történtirói té
volna, azt mindaddig puszta állításnak
vedésnek.
j kell tartanunk, mig az illető szláv forrá
Szalágyi maga is azt mondja: „Nihil
sok nem idéztetnek. Pécs szláv nyelven
ultra ad coidentiam seutentiae nostrae
Pecsuh és nem Pet-cerkve.
(Sopianaet illetőleg) desiderari: qnom ut
Az a Pet-cerkve azt gyauittatja, hogy
heac nostra legentes, homines docti, euna Pécs szó eredetét úgy vélték a leg
dem amplectantur. inoentis novo addunt
könnyebben megmagyarázhatni, ha azt a
manento etc.
szláv pet-ből származtatták, ez pedig azért
látszott annyira természetesnek, mert Ili
De újabb momentumok nem addáltattak.
szén Quinque Ecclesiae — Pét cerkve.
R. E S. úr talán uetn is Ismeri SzaHogy aztán a magyaros Pécs csak
lágyit? onnét gyanítjuk, mert a valódi
ugyan természetes magyaritása-e a Petnevet, Sogianaet nem említi, Szalágyit
cerkvének azt nem igen keresték.
pedig Salagltnck Írja.
Ha Pécs valaha Pet-cerkve volt, ha
Szalágyi István (ki Baranyában Bia honfoglaló magyarok ezt a szót hallották,
csérdeu született) De statu Ecclesiae Panakkor azt valószínűen Pecserke formán
ejtik vala.
nomeae czimü munkájában az egykorú
forrás a 4 ik században szerkesztett ItineR. E. S. úr helyesen említi a Pécs
rarium Antóniái alapján határozta meg : nemzetséget.
Sopianaet.
Az árpádkori nemzetségi, személy
és hely nevek közt igen kevés van, mely
Ha Aveutinius, Guidus Poncisolus,
Volotunus, Maginas és Bonfin emez Hineidegen eredetre mutat. Az árpádkori ki
rorinraot ismerték volna a Cornacum, Teurályok okmányaiban csak szórványosan
toburgum stb. nevek is valószínűleg el
úgy szólván nagy kivételként bukkanunk
maradtak volna. Ily nevű római helyek
egy-egy idegen eredetű névre.
létezhettek, de nem Pécs helyén, mint azt
A helynevek különösen bizonyítják,
Marsánál említettük. (Lásd Katanchich.
hogy a honfoglaló magyarok az elfoglalt
Dissert. de Col. mill. ad Essek reperta
helyeknek magyar neveket ad tak ; hely
1782.)
ségek, erdők, mezők, folyók, hegyek, völ
Pécs tehát a romaiak alatt Sopianae
gyek magyar neveket kaptak, pedig le
nevén a Pannónia Valeriána székhelye
hetetlen föltennünk, hogy azoknak az itt
volt. —
lakott népek nyelvén is neveik ne lettek
volna.
Lássuk most a honfoglalás óta dívó
latin és magyar nevét.
A honfoglalás e neveket el nem fo
gadta.
Hogy Pécs már a IX-ik században
ad Quinqne Basilicus, ad Qninque EccleE tényből kiindulva nagy kétség fér
sias néven emlittctik az áll, de hogy va
Pécsnek Pet-cerkvéből történt származá
sához.
laha Pet-cerkve, vagy mint Haas Mihály

súlyos festi sértésben bűnösnek mondatott
- A filln x era ü g yéb en e n q u te
kell menniők; — én készen vagyok menni
házat összehozni; s mikor aztán óriási
ki és négv heti foglár fogságra ítéltetett.
volt a közgazdasági minisztériumban. A
a végletekig, — győzelemre ha lehet, az
fáradsággal egyet mégis összehozott, hát
— Irányi Dáuiel uincs megelégedve a
hozott határozatok vöviden következők:
akasztófára ha kell, — én megyek. Ezt
az olyan sovány volt, hogy szomorúság
miniszter válaszával; s egy igen szép be
llennann Ottó indítványára Paucsovára
akartam tndtodra adui.*
volt reá nézni. Az.t a néhány hűt és ha
szédben mutatja ki a törvény azon hiányos
kongresszus hivatik egvoe. mely a baj
Én megilletődéssel néztem férfias arzafit kivéve, a született független magyar
intézkedését, hogy nem fegyelmi ügyekben
fölött tanácskozik, miude.u nagyobb bor
czába, a mint e nagy dolgokat oly indu
főrendiség távolléte által tündökölt. A
is a katonai bíróságok Ítélnek. A közön
községben állandó bizottság szerveztetik,
latlanul nyugodtan beszélte, mintha egy
nngyar közélet épületének két alkotmá
séges bűntett, — kövesse el bárki, —
mely a vesszők állapotára felügyel ; a
sak játszmáról szólna, és azt mondám neki:
nyos oszlopa közül az egyik hiányzott
polgári hatóságok által fenyitendő, mint
filloxera
szénkéueggel
irtandó
s
a
vessző„Te látnok vagy; a látnok hivatása a né
az egész sz.ahadságbarcz alatt! Ez a hi
ez Angliában már régen fenálló törvény,
forgalom egészen beszüntetendő; Hermaun
pet vezérelni. Vezesd nemzetedet I*
ány döntötte meg a hazát; ha ez a hiány
—
mert a katonai hatóságok a polgárok
pörkölési
módja
kísérlet
tárgyává
teen
Ő
elmosolyodott
és
ennyit
mondott:
nincs, ha a magyar arisztokráczia, mint
kal szemben elkövetett bűnöket és kihá
dő. E határozatok a miniszter elé terjesz
„A vezér nem csinálja magát, ő csiuálóalkotmányos tényező, mint institutió helyt
gásokat soha sem fenyitik a megérdemlett
tetnek jóváhagyás végett.
dik; a vezérséget a körülmények adják,
áll a nép. a nemzet mellett, sem az ön
arányban. Szavazásra kerülvén a kérdés,
— neked adták, — voud igádat te sze
bizalomvesztés nem ver gyökeret a Hon
a miniszteri válasz tudorná-m1 vételére 90,
gény! Kötelességed. — Jó éjszakát!*-----vérrel áztatot földjében, sem a pártos
ellene 81 képviselő szavazott, — 275 kép
És én vontam az igámat. Igen nehéz
visszavonás nem burjánzik fel, sem árulás
viselő volt távol. — Az ülés végén Szende
volt. És még olyanok is akadtak, a kik
nem lesz lehetséges, sem el nem bukunk;
miniszter felelt Vidliczkay Józsefaek a
A képviselőház november 6-iki ülésén
irigyelték és az irigység-szülte gyűlölet
hanem, mert a főrendi kar mint institutió
sorozás ügyében hozzá intézett interpelladühét még a számkivetésbe is elvitték. —
a kir. udvartartási költségek 10 évrei
nem volt Debreezenben — hát néhány a
cziójára, mit az interpelláló képviselő nem
És még megérem, hogy magyarnak sem
megállapításáról szóló törvényjavaslatot
haza iránti kötelességről megfelejtkezett
vett tudomásul; szavazni a kérdés felett
lesz szabad magamat neveznem. — Azt
tárgyalta. A kormány javaslata ezen költ
egyénnek lehetségessé vált, magukat po
azonban nem lehetett, mert a 446 képvise
pedig már megértem, hogy emberek, kik
ségeket 4 millió 650 ezer forintnyi összeg
zsonyi. vagy hová is való konventikululőből csak 69-en voltak jelen s így a ház
saját tegnapjukat is elfelejtették, kik ama
ben kéri megállapítani, mi ellen Urányi
mukban, mint intitutiót praesentálni a ezár
határozat képtelen volt. Befejezésül SzatbImre függetlenségi párti azon indítványt
nagy idők névtelen félisteneinek mégcsak
előtt b a muszka behívásra a magyar főmáry Miklós a névsort kérte felolvastatni,
az erkölcsi elismerés adóját is elfelejtik
tette szépen indokolt beszéd kíséretében,
rendiség kivánatának pecsétjét reá ha
hogy lássák a választók, kik azon képvi
hogy tekintve az ország sanyarú anyagi
megadni, — engem, már hogy engem „fe
zudni.
selők, kik nem teljesitik kötelességüket,
és közgazdászai állapotát, szállíttassák le
ledékeny kortársnak* neveznek el. —
Hát arra a kérdésre i hogy a keleti
A „kathologus olvasás* használt, mert
ezen rendkívül magas előirányzat 3 millió
Semmit sem tesz.
bonyodalmak kérdésében a magyar főrendi
a november 11-iki ülésen a képviselői
650 ezer frtra. lírányi javaslatát Irányi
De neked, te kimagasló alak, ki ab
kar miért nem vetette súlyát az események
padok meglehetősen tömve voltak. Napi
ból az időből oly páratlan eey«*düi állasz:
Dániel, egy mind formailag szép, mind
mérlegébe ? feleletem az, hogy a magyar
renden az úgynevezett „bosnyák* javaslat
tartalmilag kitüuő beszédben támogatta,
neked leborulok emléked előtt. — Mes
főrendek soraiban mindig voltak s most
volt, melyet ma a függetlenségi párt ré
kimutatván adatokkal, hogy a mi közös
terem !
____
K o s s u th .
is vannak minden tekintetben kitűnő ha
széről Simonyi Ernő s az egyesült ellen
uralkodónk udvartartartása kétszer akkora,
zafiak, de a tőrendiség, mint alkotmányos
zékből Szilágyi Dezső vették bonczkés alá.
mint a hatalmas Anglia királynőjének ud
— A képviselőhöz pénzagyi
tényező, mint politikai institutió — való
Mindketten igen szép érveléssel mutatták
vartartása, 3 millió 600 ezer forinttal múlja
bizottságának ülésén pénzügyminiszter a
ságos anaehrouizmus. Gleicbe Rechte gleiki, hogy a Tisza kormány e javaslattal
fel a német császár és 3 millió 740 ezer
földtehermentesitési és szőlő dézsmaváltohe Pfhchten — volt Széchenyi kedvencz
teljesen a reactionarismm terére lépett. A
sági javaslatok tárgyában kijelenté, hogy
forinttal az olasz király udvartartási költ
mondata. Privilégiumok számára nincs a
bosnyák javaslat ugyanis, szaporítja a
ségeit. Madarász József határozati javas
a kormány azon aggályok következtében
XIX ik század utolsó negyedében hely.
közöstigyeket, s tágítva a delegacziők
latot nyújtott be az iránt, hogy az. udvar
melyek a javaslatok ellen úgy a közön
Herényit úgy említettem, mint egy
hatáskörét, a „czentral parlament* felé
tartási költségek ne 10 évre egyszerre,
ségben, mint a bizottságban felmerültek :
páratlan kimagasló alakot, mely egyedül
vezet. A kormáuy javaslatát Éber Nándor
hanem évről-évre küiön állapíttassanak
indíttatva érezte magát e kérdéssel újra
áll, Annak a fraucziának, kitől beszélge
védelmezte.
meg. — Az egyesült ellenzék két szónoka
foglalkozni s újabb előterjesztést tenni.
tésünk oly „bocsásd meg nekünk a mi
Apponyi gróf és Lukács Béla a kormány
Tanulmány tárgyává kívánja tenui azt,
November 12-iki ülést is a „bosuyák
kenyerünket* alakban került valami byjavaslatát pártolták, pártjuk nagy része
hogy a javaslatok visszavonása ált 1 támadt
vita* tölté be. Az első szónok Szeged uj
pothetikus Payramont tolla alá, nem maazonban a függetlenségi párttal szavazott,
hézag miként pótoltassák, hogy a földte
független párti képviselője Hermán O.to
gyarázgattam biz én, hogy mi okon mond
mindamellett a törvényjavaslat, mint az
hermentesitési törlesztés — mely az ere
volt, ki szűz beszédében több talpra esett
tam azt Herényiről.
deti tervszerint nem fedezi az utalványo
előre látható volt, elfogadtatatott. Az ülés
tuegjegy2^81 tett a javaslatra s a kormáuy
Hát most alkalmat veszek elmondani.
zott összegeket — miként szabályoztassók.
végén Pázmándy Déues képviselő sürgős
javaslat legelső pártolóját Bausznert eddig
Jegyezzék tel az élők a jövendők számára;
interpellátiót intézett Szapáry pénzügymi
— A k i r á l y i b iz to s n o r . 9 - é n
nem ismert chameleoni oldaláról mutatta be
méltó a feljegyzésre.
feloszlatta a szerb egyházi kongres zust.
niszterhez, melyben felvilágosítást kér ar
a háznak. Utána a „nemzet Írója ‘ Jókai
Bicshen voltunk szankczionáltatni a
ról, hogy a földtehermentési és szőlődézsA felolvasott miniszteri leirat közli, hogy
szólt a javaslat mellett, élezei füge levelé
48-iki törvényeket, \alam i zajos fogadta
a király megelégedését tej- zi ki a kon
maváltsági kötvények lejáratának meg
vel takargatva szégyenét, melyet okvetlen
tásról annyira nem is álmodtam, hogy
greszusnak. A biztos köszönetét mond az
hosszabbításáról szóló törvényjavaslatnak
kell éreznie a reactio szolgálatában. Vagy
még szegény áldott ideges nőmet is ma
irányában tanúsított előzékenységért és
a képviselőházhozi benyújtása előtti na
talán nem is szégyeuli mar eljárását? . .
gammal vittem — Bécset látni.
ígérte, hogy a kongresszus határozatait
pokban mikép történhetett, hogy nemcsak
Utánna az egyesült ellenzékköréb'il Pulszky
És lön az a váratlan bámulatos jele
legmelegebben fogja ajánlani 0 Felségé
a pénzügyminiszter ur, hanem rokonai és
^ígost mondott egy tüzes polemikus s a
net, mely engem, az egyszerű magyar
nek. Kijelentette végül, hogy a kormány
hozzátartozói nagyou tekintélyes értékű
polgárt, a Bécsben idegent azon különös
vége tele elhalaványuló beszédet, s a mii
kész a kongresszust, munkálatainak befe
ilynemű papírokat váltottak be különböző
helyzetbe tett, hogy azt mondhattam az
ülés véget a miniszterelnök hosszú beszéde
jezése végett, tavaszai ismét üsszeh vni. A
bankintézeteknél, s végül kérdi mikép
ős bécsi Burghan a fejedelmi háznak: leb
tölté be. Tisza színtelen és logikai bukkirályi bisztos beszédét, 0 Felségére mon
tudja a miniszter ezeket összeegyeztetni
schaffe Bűbe dem Hause Oesterreich in
fenczekben bővelkedő beszédét az előbbi
dott háromszoros zsivióval üdvözölték.
hivatalos állásával és titoktartási kötele
Wien, — a mint erről a nagy méltóságú
szónokuk által már próbára tett ház ke
— A löldteberinentesitésl és
zettségével. .Szapáry az iuterpelíáeziúra
országos küldöttségnek nyomban in pleno
vés figyelemmel hallgatta. Fölösleges is őt
szőlőváltsági kötvények törlesztési idejének
jelentést is tettem.
nagyou izgatottan és kitérőleg felelt, s bár
meghallgatni, mindenki ismeri már az ő
meghosszabbításáról szóló törvényjavasla
a ház s maga az interpelláló is tudomásul
Ama fogadtatási jelenet után szerettek
eszejárá-át!
tok — mint kormánykörök állítják — még
mágnásaink közül sokan szállásom nap
vették válaszát, miudazálial a képviselők
.Széli Kálmán pénzügyminiszter idejében
palijában időzni. Nem csoda, sok furcsát
szemmel láthatólag elégedetlenül es izga
készültek, azonban Szapáry Gyula gr.
lehetett ott látni, hallani. Gyakrau ott
tottan oszollak szét, s ezen elégedetlen
pénzügyminiszter, noha azonban mái tárüldögélt órahosezat Széchenyi is, ki az
Oroszországnak ismét kezd égni talpa
ségből nőtte ki magát a múlt héten ural
czájaátvételckor helyeselte, czélszerünek
kodott „Szapáry botrány.*
előtt lakom küszöbét soha át nem lépte.
alatt a föld. Az esztelen szigor, melylyel
vélte azok előterjesztését elhalasztani, ne
ott a katona uralom garázdálkodik, kezdi
Mindjárt első este Herényi késő éjjé
A november 8-iki ülés kérvények
hogy a Széli Kálmán visszalépése miatt
lig ott maradt — utolsónak maradt; s
teremni gyümölcseit. Az elégedetlenség a
tárgyalásával telt el. Ezek közt mint leg
különben is megrendült államhitel e ja 
mikor már csak kettecskén valánk, imi
birodalom több részében nyílt felkelésben
fontosabbakat megemlítjük a budapestvaslatok rögtöni előserjesztésével még sú
gyen szólt:
tör k i; — igy Volehinia kormányzóság
zimonyi vasútvonalnak irányára nézve
lyosabb sérüléseket szenvedjen. — E tör
„Barátom! ez itt már forradalom;
több falujában. — Makoff belügy duiszter
beadott kérvényeket, melyek közül a Duna
vényjavaslatok visszavételében, illetőleg
majd lesz nálunk is. És ez a forradalom
köriratot bocsátott ki a kormányzókhoz,
jobb parti irány mellett eddig csak Pécs
gyökeres átalakításában egyébiránt a kor
azzal a beszédeddel csinyálódott, melyben
melyben azokat felszóllitja, hogy kisértsék
városa kérvényezett. — Mocsáry Lajos ez
mány már megállapodásra jutott. Jól ér
azt mondád, hogy a magyar királyi és
meg szelíd bánásmóddal a rendet helyre
ügyben interpellálta is a közlekedési mi
tesült körök legalább azt állítják, hogy a
osztrák császári korona közi ellentétet
állítani, mi nehezen sikerül annál inkább
nisztert, ki határozatlan feleletet adott, be
kormáuy e törlesztési auuuitások redukalkotmányossággal ki lehet egyenlíteni.
is mert a kormány ázsiai kudarcza, némi
szédjéből mindazonáltal azt lehetett kivenni,
cziójának tervével felhágy, ellenben a
Tudod e te, hogy te ezzel egy nagy ab
bátorságot öntött az elnyomott népbe.
hogy a kikinda-belgrádi, valamint a Du
törlesztési határidőt az eredeti tervezettől
szurdumot mondtál? — Nem lehet azt ki
Szerbiában is egy idő óta a kominu
na jobb parti vonalakról illetéke» körökben
eltérőleg pár évvel még is megboszabbilja,
egyenlíteni. Ezek az emberek itt körülied
szó sincs.
nismus és a nihilismus kezd terjedni. Noha
annyival tudniillik, a mennyit a mostani
m.ml azt képzelik, hogy csak a szanktió
ott a parasztok mind földbirtokosoks alig
A november 10 iki ülésen Bosznia és
anuitás mellett az időközben kiutalt össze
legyen meg, minden jól lesz. Dehogy lesz!
vau valami kívánni valójuk, igy tehát
Herczegovinának az 1878. évi julius hó
geknek az eredetileg tervezett főösszegen
Hisz azl a szankeziót igy amúgy majd
ezen mozgalom leginkább Milán fejedelem
13 án kelt berlini szerződés által az osz
csak hazavisszük, de egyeuliteni:— vagy
túlmenő többlete igényel. Ekként a kor
ellen irányul. A szerb vidéki városokból a
trák magyar monarchiára átruházott közosztrák egységes birodalmi provinczia ,
máuy — úgy moudjak — az előterjesz
hatóságok és lakósság mindenütt kiűzi a
igazgatása tekintetében szükséges intézke
vagy elválás. „Tertium non datur.* —
tett törvényjavaslatok egyszerű visszavéte
zsidókat.
désekről szóló törvényjavaslat tárgyalásá
lének kényszerétől s e kényszer ódiumától
Minden, ami e kettő közt van csak amo
hoz fogottá képviselőház. A vita ez ügyben
megmenekül. — A „P. Ll.“ arról értesül,
lyan színházi dekoráczió, csak amolyan
e napon még balavány volt. Polyt szólt
U a r a n y u m e g y e tö r v é n y h a t ó s á g i
hogy a kormáuy kebelében a torvéuyja
czafrang, melylyel magunkat ámítjuk, hogy
ellene és Bauszern Guido mellette, s ezek
b ix o ltN Ú g a n a k é v n e g y e d e * r e n 
vasiatok visszavétele által előidézett hiány
állami életünk rongyait ne lássuk. Ily
után a tárgyalás folytatása másnapra had e s k ö z g y ű lé s e
fedezetéről most folyik a tárgyalás. Ezen
időkben jó az embereket ismerned. Hát
lasztntváu Pauler miniszter válaszolt Irá
(nov. lu én.)
hiány az 1880 dik évre 2.800,000 Irtot
én tndtodra adom már most, hogy engem
nyi Dánielnek az ismeretes H e c h 11 ügy
I őispán d. e. 10 órakor meguyitváu
tesz, melylel együtt a jövő évi hiány az
a czafrang nem ámít, nekem a provinci
ben hozzá intézett interpellácziójára, mely
az ülést örvendetes tudomásul hozza, hogy
adóemelések és uj adók számbevétele da
áskodás nem kell, én el vagyok határozva
ben tudatja, — hogy az erőszakoskodó
ő felsége Nádosy Kálmán bizottsági tag
czára is a kormáuy előterjesztése szerint
a másik irányban menni, — légy bizonyos
Boe.uelüurg kapitauy az ősz győri poigár
nak a közgazdászat terén tanúsított sike
felül haladja a 20 milliót.
benne, a dolgok oda fognak menni, oda
ebein le n elkövetett bántalmazásáért a
res működéséért a Ferencz-József rend lotünk Fehér Cod. Dipl. IIj köt. 1 okmá
Emez állításunkat Koller is támogatja
a jus primte oeeu latioms, az akkori szá
Hécsese, hanem maradt volna Heute, az
nyából: Orod, Vosos, Surnug, Suprun, Va
in Prolog.: Vanum autem et incosequeus
láéi rendszer szerint.
pedig, hogy Heuthének is iratot, szinte
rad, Árpád. Budurog, Zumbur, Turda,
fórét, pro voeal ulo Illyrico Hét id argu
Valószínű e eme föltevés, vagy nem.
nem fog bennüuket zavarni, ha megem
Munkáé, Modoros, Musun, Vylyam; az
mentum : quod Pannónia toto per Romanos
azt nem vitatjuk, de igy lehetne magya
lékezünk, hogy Kis-Dért, Kis-Csáuyt a nép
1224—1270 közti időből valók ezek.
sub Caesaré Octaviano, Rotnanorum porázni a személy- és helynév közti kapcsot.
ma is úgy ejti Kit-Dér, Kit-Sáuy, a mi
(A legutóbbi névnél eszünkbe jut mily
testati subacta, et denuo rebellis per TiEz csak Állítás, melynek természete
élő példa arra, hogy a es, s hang a lájóizüt nevettünk, mikor a Schematismnsbau
berium, nondum Augustum, anno Christi
sen pragmatikus erőt nem lehet tulajdo
gyabb t-vel cseréltetik fel.
azt olvastuk, hogy Villány olirn Vig-leány.
octavo, plene dom ita, inter Provinciáé
nítani.
Megjegyezzük még hogy Hécska és
Igen a mint a villám és vig-látány.)
Illyrii fuerit redacta; consequenter in PanSzalágyi említi, hogy a jezsuita col
Uj-Hécs
,nevü lielységek is vaunak Ma
Ki tudná Arad, Soprony, Zombor,
nonio quoque medi terroueo, jam tempore
legium építésekor (most a zircziek háza)
gyarországon. Alig hisszük, hogy Hécska
Torda jelentőségét ma megmagyarázni ?
Romauorum vignisse lingvam lllyricom.
1724 ben egy nagy emberi csontvázat ás
Fel-cerkve volt.
De tudjuk, hogy személy nevek voltak.
Verutu teste Appiono in lllyr. apud Szatak ki, mely fölött egy lófej volt elásva.
Már
most
azért,
hogy
Pécs
nevét
lágyi L. cop. I. pag. 14 et 15. Rornani
Ez a kereszténység előtti temetkezésre
lianzanus és Strabo amaz állítását,
magyarázhassuk a Pet-cerkvéhez folya
mutat.
Omnes natioues ab oris Adriatici sinus,
hogy itt valamikor Heucenes nevű nép
modjunk ? Ahhoz a mi szláv nyelven is
seu in ortum, seu in meridiem, Scu in
Vezéri férfiúnak kellett lennie, mert
lakott, már Haas Mihály megczáfolta, —
alig volt?
aquilonem, quos 1mperio suo aeqni sierant,
közembert nem temettek volna a város
mondván a 233 lapon: Ransanus nagyot
Ha volt, és pedig volt, egy Pécs nevű
in corpus, nomecque Illyrici adseripserunt
közepére, és hogy csak egyedül azt az
hibázott, midőn Epit. Reg. Hung. czimü
nemzetség, akkor Pécs városának neve
tributum exinde Illyrieum nomiuantes. Ex
egy csontvázot találták, az is arra mutat,
munkájában ezt irá: Baraniensis Com.
is abból a forrásból eredt, melyből a nem
his coliige : quanti sit roboris, prae attaetum
hogy ott közönséges temetőhely nem volt
multis, testilibusque exornatus vicis est,
zetsége keletkezett, t. i. a magyar nyelv
pro vuce Pét argumentum.
hanem a lakósság legelőkelőbb emberének
et in eo Peuce civitas opuleuta, et uobile
oly gyökszavából, melynek jelentőségét
volt a nyugvó helyül adva.
Továbbá: Proleg pag. 3 .: Quase vitotius regionis emporium a veterum Peuma már nem tudjuk.
detur prius livitas appelato fuisse HungaA vezérek korából ennél több adatot
einorum reliquiis aediíicata, quum nuuc a
Ha szláv nyelvben vannak is pecs,
nem tudunk.
rico sermone Pöcse subinde mutató proquiuque sacns aedibus Quinque-Ecelesias
pecsoli, pecsenje szavak, abból nem kö
nunciandi sotioue, Pécs dici coepisse.
A királyok korszakában Pécs magyar
urbern cognomiuant. Ugyanezt Írja Boufivetkezik, hogy a Pécs nemzetiség neve
Föltehetjük, hogy a magyarok nem
nevén 1093-ban emlittetik legelőször, és
nius is, csupán csak a Peuce és Pécs ne
szláv átvevés volna, azt a nemzetiségi ne
zetiség nevei még ázsiai hazájukban ke
pedig Szt. László király okmányában,
vek hasonlatossága ntán indulván. Hibá
vek genezise czáfolja; azok a nevek már
letkeztek; föltehetjük e szerint, hogy a
Haas Mihály azt állítja, hogy nem lehet
sak tehát mindazok is, kik jelenleg is
meg voltak, mielőtt a magyarok a szláPécs nemzetiség neve is ős eredeti alkotás
meghatározni Peuehe, Penthe vagy Peuthe
Peucenek mondják, vagy Írják városunkat
vokkal találkoztak.
mely nem szorult a Pet-cerkve kurtítására.
e? Mindenestre az első a helyes, mert az
t. i. a honfoglalás előtt. Haas e helynél
Bebizonyítandó volna e kívül az is,
Ha tehát volt egy Pécs nevű nem
Kollert idézi. Proleg. 1.
u helyet n, eb helyett th csak helyesírási
hogy Baranyában a honfoglaláskor szlávok
zetiség, miért ne nevezhették volna e he
hiba, mert a későbbi okmányokban követ
R. E. S. pedig szinte Kollerra hivat
laktak, de forrásaink erről hallgatnak.
lyet is ugyancsak magyar nyelvükön
kezetesen Pech áll.
kozik, mikor azt állítja, hogy a peucenes
Pécsnek ?
A vezérek korából Pécsről mi följegy
Tévedne, kit a Pentbe olvasásánál
népeket magyarul pécsieknek lehet mon
zés vagy hagyomány sem maradt reánk.
Hogy számos oly helynév van, mely
Pet-cerkve féle sympathiák fognának el,
dani, hozzá tévén T. 8. p. 3.
valaha személyek neve volt, azt az ok
Föltehetjük hogv a várost egy Pécs
mert ha Pécsett valaha Pentének hitták
Jóvolna
Küllemek ezt a helyét szóról-szóra
mányok bizonyítják, csak néhányat emlí
nevű ember, vagy nemzetiség szálta meg,
volna, az soha sem változott volna át
közölni és az előbbivel összevetni.

Országgyűlés.

vagkeresztjét adó niayozta, mit , kitünto
tetthez intézett üdvözlő szavak kíséretébe
átnyújtott. Nídossy Kálmán meghatott!!!
elmondott köszönő beszéde után a °-vliu
napirendre tért.
Olvastatott mindenek előtt az alisná
nyi évuegyedes jelentés, melyből kiérné'.'
jük, hogy közgazdászai állapotainkat —
s annál szomorúbb, hogy a valónak meg
felelően — igen siralmasnak vázolta. Az
aratás teljesen igen rosszul ütött ki, s a
kisbirtokosok legnagyobb része a vetőma.
got is pénzért volt lénytele i beszerezd
A kapásnövényekben is oly rósz volt a
termés, hogy már az ínség előjelei látsza
nak, s minthogy későbben kikerülbetlenül
be fog következni, az aíispiuy a szüksé
ges előintézkedéseket illetékes helyen egy
Ínség kölcsön érdemében, már megtette
A bortermés általában jó, és több helyen
mind mennyiségre, mind minőségre kitüuő
volt, — azoub.an minthogy sem kereslete
sem ehhez mérten ára nincs, csak az er
kölcstelenség előmozdítója lett, mert a su
lyos testi sértési és emberölési bűntények
ijesztő mérvben szaporodtak. Tüzeset 31
volt ezen évnegyedben, melyből 12 szán
dékos gyújtásból, 1 villámcsapástól, 5 gou
datlanságból 13 pedig ismeretlen okból
keletkezett. — A közegészség Ugye álta
Iában jó lábon áll. Az állatoknál azonban,
s nevezetesen a lovaknál a takonykor, s
a szarvasmarháknál a lépfene pusztított,
— de kisebb mérvben. — A közidókbói
szeptember végén esedékes volt 1.211,830
erre befizettetett. 991,590 frt. 31 kr. s igy
alig 200 ezer frt. maradt hátralékba —
Közmunkaalapra előiratott 71,600 frt. be
folyt 48028 frt. hátralék 23572 Irt. — Be
tegápolási 10937 frt.; befolyt 6178 frt.
hátralékban maradt 4759 frt. — A pbilloxera hazánkban több helyen fellépvén a
megye területén is meg tétettek ellene az
intézkedések, s a földmivelés, ipar és ke
reskedelmi miniszternek ez ügyben kiadott
rendelete értelmében a gyökeres és sima
vesszőknek szállítása eltiltatott. — A Bes
tiában kárt vallott fuvarosok számára a
kormáuy 2656 irtot utalványozott, mely
összeg a megállapított kár ar inyábani ki
osztás végett az illetékes szolgabirákuak
megküldetett.
A jelentés felolvasása után áttért a
közgyűlés a megürült árvaszéki ülnöki ál
lomásnak választás utjáni betöltésére. Miudenek előtt a kijelelő választmány alakít
tatott meg, melybe tőispá i kijelelte Bian J.
Markovié* F. és itju Jeszenszky Ferenc?
bízott-ági tagokat, a közgyűlés pedig meg
választotta Nádossy Kálmán, Kovács Au
tal és Sauska Jeaő bizottsági tagokat.
Ezen 6 tagú választmány következő kije
lölést te tt:
J
Az árvaszéki ülnöki állomásra az
egyedül jelentkező Gerdenics K. eddigi
közgyámat, s az igy megürült közgyámi
állomásra Igalics Rádo és Keller István
tncfjy^i írnokokat. — Megválasztattak fel
kiáltás utján az előbbire Gerdenics s az
utóbbira Igalics. Egyúttal főispán Nagy
Jenő és Varga Alajos ügyvédeket tiszte
letbeli megyei ügyészekké nevezte ki.
Az újonnan rendszeresített árvaszéki
könyv vivői állomás betöltése is napi ren
den lévén, erre megválasztatott az egyedül
j ieutkező Preisz Adolf, ki ezen állomást
eddig is ideiglenesen betölté.
Ezután alispán a pécsi és mohácsi
szóig ibiróság számára hivatalos helyiségül
kiszemelt házakra uézve jelenti, hogy mind
két helyen a kijelelt házakat megszemlél
vén, Mohácson a l reund fele házat, miut
a czélra alkalmasat és jutányos árut ajánlja
a bizottságnak megvételre. Igen jó helyen
vau s a szolgabirói hivatal s a börtönbelyiségek igen kényelmesen rendezhetők el
benne, mint az a jelentéshez mellékelt tér
képből is kitűnik, yíra 8000 frt. s a me
gye tulajdonát képző 1000 □ öl beltelek
átengedése, esetleg e helyett 800 frt. fé
lj üllizetés. Frank főjegyző ezen üres bel
telek megtartását s a 800 frt. kifizetését
indítványozza. Baán József pedig ellenke
zőleg a telek átadását iu li ványozza. Ko
vács Mihály bizottsági tagnak és a főispán
nak a telek megtartása mellett tartott rö
vid beszéde után a közgyűlés a mohácsi
Freuud féle háznak 8800 Irton leendő megiiiigy Ötralio mit mond azt R. E. S.
ur jobbau tudja.
Talán rájöhetünk Strabóra is.
Aigl Pál Hist. brevis ven. Capit. a
159. lapon azt mondja: Neminem verj
moveat, Ransonii et Bonfiuii, urbera nostrum Peuciom compellantium, comuiuniar
factu sententia. liiquippe Peuciu u nomeu
a Peucinis populis ad ostia Istri justa
Strabo nem Geograpb: 4. Vili. pag. 305
in madna Insula Peuce habitontibus, qui
saeculo V. atilom Gallis bellum inferentibus secuti sunt. Vide. C. Solliutn apud
Koller Proleg: pag. 4 et 5 derivoudutn
contendunt Essi concesserimus etiam sub
Peucinis populis, Urbern nostram Peuciam
finissé compellatam; non itetn sub Ilomonis; cardo autem questionis est: quo nomine sub Romonis fuerit gloriata ?
Azt kellene most tudni, hol volt az a
magna Insula Peuce?
Pécs táján sem nikép se lehetett, mis
sziget pedig a baranyai Duna mentén
nincs, mint a mohácsi, az pedig most se
alkalmas lakóhely, habár elég terjedelmes,
hogy magna Insulauak neveztessék.
A barbár népek nagyon kerülték az
ártereket, alig hihetni, hogy a peucenek
(pecsenyések ?) a mohácsi szigetben lak
tak volna.
Aztán ha jól emlékszünk Islernek a
Duna alsó része neveztetett, aTiszától lefelé.
Minden helyreigazítást szívesen ve
szünk.
D. P.

amit Baczó úr oda képzelt a végkifolyás
vonalára; Lainézir ur pedig, mivel ezt
maga állítani restelli, ismeretlen tekinté
lyeket állít fel annak bizonyítására, hogy
bizony az a királyi főmérnök ott Pécsett
igazat mondott, mikor a végkifolyási vo
nalat '/sooo viszony szerinti fenék szá'litás
sál állította kiásottnak, azt a végvoualat,
melyben a szeptemberi végfelülvizsgálat
740 méter hosszban 75 centiméter fenék
emelkedést constatált..
Szakértő és tanúkihallgatás ! Bizony
édes Lajpczig ur, ez a szakértői pletykapassns mintha csat azt kiáltaná az olvasó
fülébe:
„Kukorikú !
Kibukott a sarkantyú;
Nem vagyok én már
Kakasfiú 1*
Lakocsáu, 1879. november .9 én.
SZTERBA JÁNOS,
plébános.
H e te u r o lo g ia i lö lje g y a é s e *
H .L a k o n . (Bvranyavár raelett.)
1879.
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pártolólag tudomásul vétetik s az együttes
működés czéljából főispány elnöklete alatt
bizottság alakittatik.
A bizottság tagjai alispán, főjegyző
Nádossy Kálmán és Baan József bizottsági
tagok.
°
Győrmegyéuek a föld adó szibályo
zási munkálatok tárgyában intézett átirata
felolvasása alán főispán indítványozza,
hogy a megyeközönsége ez ügyben felira
ti'ag keresse meg a kormányt s pártolás
végett a társtörvény hatóságokat oly irány
bau, hogy a földszabályozási muukálatok
csupán a teher igazságos elosztására vo
natkozzanak, mert az adó emelést a földmi ve 1ő és a birtokos osztály tönkrejutása
nélkül el nem viselhetné. — Egyhangúlag
elfogadtatott. —
Temesmegye átirata a déli országré
szek bekeblezésének 100 éves évfordulója
alkalmából tudomásai vétetett s az ezen
alkalomra vezetett s átküldött emlékérem
a megyei pénztárba tétetett le megőrzés
végett.
Zserdényi Gábor egerághi körjegyző
folyamodványa a korábbi jegyzői szolgá
latában eltöltött évek beszámítása végett
elutasittatott.
Az árvaszék előterjesztése az árvavagyou tömeges tűzkár biztosításáról azzal
vétetik tudomásul, hogy a biztosítás az
első magyar általáuos biztosító társaság
nál eszközöltessék.
A mohácsi szolgabiró jelentése a mo
hácsi aljegyző hatásköre és választása tár
gyában tigyelineu kivül hagyatott, — mert:
ha felelős hivataltársa a jegyzőnek, akkor
választandó, ba pedig nem, akkor a jegyző
választhatja. —
A megyei érd "mester jelentése Kopács
község erdejének szemléjéről tudomásai
vétetett.
A pécsi sziuügyi bizottság átirata,
uielybeu a megye közönségét a helybeli
magyar színészet pártolására és segélye
zésére hívja fel tudomásul vétetik, s pár
toltatik; főjegyző indítványára azonban a
segélyezés megtagadtatik.
Itt megjegyezzük, hogy ezen átirat
nak azon szerencsétlensége volt, hogy leg
utolsónak olvastatott föl, s délutáni egy
órakor, midőn az úgy is gyér számban
megjelent bizottsági tagok közül már egy
sem volt jelen, s igy a főjegyző ur min
denesetre nem igen hazafias indítványa elfogadt itott.
Ezután a már csak 5 tagra leolvadt
bizottság szétoszlott.

Csapadék millimé
terben

ételét elhatározza 8 a további eljárással
^pinyt hízza meg. — Ami a központi
^Igabiróság elhelyezését illeti itt két e
^|ra alkalmasnak mondott házat szemé
ü l , meg az alispány Kindl Antal és Da
nitz Antal házát, melyek közül az elsőnek
]3 ezer frt. az utóbbinak 12 írt. a vételj ra, s a szóban forgó czélra csakis Danitz
\ntal háza lenne alkalmas, minthogy azonban ezen ház a szabolcsi pasztával közöjeB van megterhelve és pedig több külön
böző jelzálogokkal, s mert a vételuél több
tele jogi nehézségek merülnének fel, —
ennélfogva alispány ezen ház megvételét
sem javasolhatja.
Nádossy Kálmán iuditváuyt tesz, hogy
egy felveendő kölcsönnel nem csak Mo
hácson, hanem a megyében mindenütt a
megyei hivatalok számára alkalmas helyi
ségek veendők vagy építendők, s miután
az árvaszék központi kezelése s az iratok
évenkénti felszaporodása s a kezelő sze
mélyzet számának gyarapodása folytán
szttk megyeházunk czéljának többé meg
nem felelhet, kéri az alispányt, hogy ter
jesszen elő javaslatot a megyeháznak az
ujabbi követelmények arányábani kibőví
tése tárgyában. —
Alispány felszólalása értelmében meg
kerestetik az építészeti bizottság, hogy ez
irányban tervet dolgozzon ki s azt a jövő
közgyűlésnek mutassa be.
Frank főjegyző indítványozza, hogy
miután a megye közönsége a pécsi és sik
lósi szolgabiráknak jelenleg helyiséget uem
adhat s igy azoknak ezt saját fizetésükből
kell pótolni, — szavazzon meg a közgyű
lés a lakbér cziméu járó 300 frto i kivül
még 300 Irtot iroda fentartás cziméu. Fő
ispán indítványára a lakbér emeltetett fel
__ ezen két szolgabiróság javára — 300
frtróI tiOO ra. —
Az időközben megüresedett választott
bizottsági tagok helyeinek betöltésére az
illetékes kerületekbe deczember 15 ik nap
ját tii/.te ki i. közgyűlés.
Felolvastatott a legtöbb megyei adótizetők 1*80. évre összeállított névsora is,
mely szerint számuk '262. —
’ Az állandó választmány jelentése,
melyben Czuri Teréz dráva szentmártoni
özvegy tanítónőnek elhalt férje lizetése '/s
rész kiutalni javasolja elfogadtatott.
A megyei dijnokok fizetése 300 ftról
3ö5 írtra emeltetett fel.
Az 1880-ik évi közmuukaváltság árai
az eddigiek szerint állapíttattak meg il
letve tartattak fen.
A kir. építészeti hivatal részére úti
általányul 343 frt. állapittatik meg, mely
a megyei u'akuak tavasszal és ősszel tör
ténendő megszemlélése tejében fizettetik
ki, — a rendkívüli munkák költségeit az
érdekleli urodalom, vagy község pénztár*
tartozván űzetni.
A jövő évi közmunka a pécsváradi
járásban a Pécsvárad hiniesbázi, a sikló)
sibar a uagyharsáuyi, s a szentlőrinezibeu
a szentlőriuez kisesányi és a hegyhátiban
a dombóvári ut kiépítésére fog fordittatni.
Ez utóbbira nézve főjegyző indítványára
megkerestetik Tolnamegye, hogy a Dom
bóvártól a vasúti állomásig terjedő utat
egyidejűleg szinte épitse ki.
Ezután több átvizsgált községi szám
adásúd olvastatik fel az állandó választ
mány jelentése. —
A sárok község árvatárában felmerült
93 frt. 10 kr. hiány az árvaalapból pótol
tátik.
Hosszubetény község által szándékolt
ingatlanok eladása, és a létrejött csereszer
ződés helybenhagyatott.
Bnchneider Péter pogányi lakós malomügyében a küldöttség véleménye elfogad
tatott. Hartuug János és Schiller Istváu,
úgy Papa Fereucz, malom ügyében a kül
döttség jelentése fogadtatott el.
Kásád község birtok csere szerződése
helybenhagyatott
Dráva Palkouya község azon határo
zata, melyuél fogva a drávai malom kuny
hók és malom kikötő helyeket megadóz
tatta s az erre vonatkozó felfolyamodvá
nyok, miut magánjogi természetüknél fogva
a közgyűlés hatáskörébe nem tartozók, fi
gyelmen kivül hagyattak.
A piski volt körjegyzői lak eladása meg
engedtetett.
Dvávaszentraártoui körjegyzőséghez
tartozó községeknek a hivatalos pénzek
átvétele tárgyában hozott szabályrendelete
tudomásul vétetett és helyben hagyatott.
Vörösmart községi szülésznő fizetése
12 írtban megállapittatott.
Dunaseekcső és Német Boly községek
ingatlanok eladása iránti kérelmének hely
adatott.
Kácz-Mecske község és a pécsváradi
urodalom közt a községi pötadó ti etése
iránti egyességről szóló jelentés iudokolás
végett visszaadatik a beterjesztő járási
®olgabirónak.
Vida Istváu husztóti, Göcz Jakab
ráczkozári, Szehér Győr jenői, R'tzl And
rás bodolyai és Píaf Marton bakoczai lahós malomügyében a küldöttség véleménye fogadtatott el.
A kir. építészeti hivatal által Mágocs
község közmunka váltságának részbeni el
engedése tárgyában tett clőteijesztésnek
Frank főjegyző indokolt indítványára hely
üem adatik.
Zalamegyének Deák Fereucz szobra
leleplezése alkalmából intézett átirata tu
domásul vétetik.
Pest Pilis-Solt-Kiskun megye átirata
* budapest zimonyi vasút vonal Duna hal
o tti építésének pártolása tárgyában rno
•olyogva fogadtatik.
A Dana jobb partján építendő vasút
vonal pártolása tárgyában Pécsett alakult
bizottság, továbbá Pécs szab. kir. város
átirata és a tolnamegyei alispány levele
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Októberben a hőmérséklet maximuma
volt 2-án 22 5, minimuma 18-án —15
fokkal. Csapadékos napok voltak Összesen
8. Beteljesedett tehát a mint október 1 én
jelezve volt, t. i. hogy az october normá
lis és inkább száraz és hűvös leend. A
novemberre nézve valószínűséggel szinte
azt várhatjuk, t. i. hideget második felé
ben. — II. Lak, 1870. nov. 1-én. M.

„Kikéri kí“és„Kukorikii.“

T örv éiiy ttzék i c sa rn o k .

Madarat hangjáról.
A „ korcsinai * név alatt elhirbedett
csatorna ásása és telülvizsgálratása körül
múlt szeptemberhö közepén constatált viszszaélések, bírói szemlét tettek szükségessé,
amely az utolsó két hét folyamatában
csakugyan megejtetett, — a vállalkozó, a
társulati mérnök, a felülvizsgáló biztos és
az illető társulati képviselők nem nagy
épülésére. A takargatott schwindel csak
ugyan megközelíti a 30,000 irtot. Minden
forintra rá fizettünk 05 krt.
Lajpczig István kir. menők kapos
vári lakos volt a biróilag kinevezett szak
értő.
Alólirt mint társulati kiküldött szük
ségesnek tartotta Lajpczig urat arra fi
gyelmeztetni, hogy a szeptemberi szakér
tői vélemény rovatos kimutatásában a zá
dóri víz beszakadása feletti csatornarész
hossza a Baezó-féle lelet rovatában mint
ismeretlen ki van hagyva; holott „Az esési
viszonyra nézve* kikezdésében a Baczó
féle felülvizsgálati jkönyvnek e hosszúság
— természetesen a társulati tagok elámitására —- 34.46 méternek van feltüntetve.
Lajpczig ur tegnap délután szives volt
uukem a bírói szemle által összeá’lit tt bí
rálatot nagy sebesen felolvasni, melyben
azon tényt, hogy Baczó a hosszúságot
ennyinek tüntette fel, a leiró tolihibájának
tulajdonit a és a jó ur olvasás közben ve
lem szemközt oda tört ki, hogy ezen ész
revételemet türelmetlenül „lármának* ne
vezte. —
Mintha csak azt mondta volna:
„Kikérik!!*
„Nem vagyok én kakasfi.*
Mit knkorikul hát, ha nem kakas ?
— Ugyan kérem alásan, mit tart Lejp
czig ur nagyobb botránynak : úgy lármázni,
mint én lármáztam, vagy úgy bírálni meg
>rua munkát, amint Baczó ur meg? — Bánja a lármát?
i az egy szó „lárma* lélektani teen nekem köteteknél is többet mond,
orcsinai kakasokat éppen hangjukjjobban tanultam megismerni,
e Lajpczig nr nem sokára e kis
•iki - vigyázatlan kiszallasztása után
gy \astagabb hangú „Kúkorikút* is
t, magábau a szakértői véleményben,
}’ egy arról szóló pletykapassust nem
felvenni, miszerint ismeretlen, általa
em nevezhető, a társulat vállalkozó,
bíróságtól ki nem küldött réfalusi
:k azt bizonyították volna a szakértő
hogy ott embermagasságnyi ásás
, hol a szeptemberi végfelülvizsgáist neiu, hanem csak olyan terméárkot talált, minő a holtdrávai pat
ai alsó végén akkor képződött, inihirteleu apadas folytán a holtdrávai
besen lefolyt az élő Drávába, és a
az átnézeti térkép maga, mint már
rőt, már a tervezéskor kitüntetett,
zakértői vélemény és pletyka méls a 1 méltánylása akkor, mikor az
dkalmával kibáuyt föld kezdete és
mindenütt és bárki által uiegkülönhető azon vonaloktól, ahol ásás nyo•y átál iában fel nem fedezhető.
:ersze a Dráva elmosta mind azt,

Stenger Mibálynő, Auth Veronika és
t. elleu ingatlanok iránt. — Fodor Zsófia
cs Juliánná, Fodor Dáuielué elleu örökö
södés. — Kegyelet temetkezési egylet
Nyers Sándorué és t. elleu 520 frt. s jár.
— Benkő Gásjiár, Kis Bodis János és t.
ellen ingatlanok iránt. — Nagy Kovács
János, Deák Péter és neje ellen 1532 frt.
20 kr. iránt. — Főik András, Botb János
ellen, szolgalmi jog érvénytelenítés. —
Kovács László, Árki András elleu örökö
södés. — Megy. államkincstár Fuffdd Iguácz elleu 602 frt. 3'/s kr iránt. — Novoszellan Gyuka, Novoszellau Pávo ellen
örökösödés. — Goocs Gyula, Földi Sándorué ellen 55 frt. 50 kr. iránt. — Kolesszár István és t. Kolesszár Marko elleu
ingatlanok iránt. — Jámbor Imre és neje
Vatyi Lajos elleu örökösödés. — Varga
István, Varga Péter ellen tulajdonjog. —
Radivoi Ignácz, Kaufmann János és társai
elleu ingat anok iránt. — Neu Terézia,
Neu Anna ellen 800 frt. s jár. iránt.

Előadandó polgári ügyek :

Különfélék.
— A budapest-zimonyi v isut vona
lának ügye mindinkább nagy érdekeltség
tárgya lett, a pestmegyei és péesvárosi
ellentétes körlevelek megtették hatásukat.
Ugylátszik, hogy a duna-tisza közi honfiaink hamar felismerték a Dana jobbol
dalán vezetendő vasútvonalnak olcsóbbságátés tekintve a fővárosnak Fiumával leen
dő egyenes összeköttetését, nagyobb fon
tosságát a közhazára nézve. Azonban saj
nos, hogy a partialis érdekeket nem tud
ják elhallgatatni, sőt ellenkezőleg minden
követ megmozdítanak, hogy a kormány
és országgyűlést a dana baloldali vonalnak
nyerjék meg és mintán az eddigi szomorú
tapasztalás azt mutatja, hogy legtöbb
esetben a magán és partiális érdekek
legyőzték a közhaza érdekeit, bizony e
nagy fontosságú közlekedési vonalnál is
megeshetik, hogy majd építenek egy drága
vasutat, mely az épitési vállalkozóknak,
tekintve a földmunkák jelentéktelenségét
— zsebeit megtörni, de, az országnak még
is a 4—5 milliós dunai híddal nagyobb
költségbe fog kerülni mint a jobbparti
vonal, de annál kevesebbet fog szállításra
kapni. Felhívjak emiél fogva az e vonal
érdekében alakult bizottságot nagyobb
tevékenységre, és különösen arra, hogy a
baloldali vonal melleit érdekelt társ tör
vényhatóságok, különösen a főváros maga,
mely ügy látszik még nem ismerte fel
a Fiúméval leendő egyenes összeköttetés
ből reá báromlandó legnagyobb előnyö
ket, ezen legnagyobb fontosságú momen
tumra ujjólag figyelmeztessenek.
— Ismét azon szomorú helyzetben vá
gynak, hogy megyénk területén történt
emberöléseket kell regisztrálnunk: Szalai Ist
ván Vaskapu pusztai urodalmi csősz szó
váltásba keveredvén az első béressel, ez
őt vasvillával üldözőbe vette, s midőn
utolérte, a megtámadott csősz rá sütötte
lőfegyverét, még pedig oly szerencsétlenül,
hogy a béres azonnal szörnyet halt, öz
vegyet és árvákat hagyván hátra. — A

viszlói hentes kocsisát a faluvégén két is

meretlen gazember megtámadta és agyon
verte. Ezt is özvegy és öt árva siratja.—
Sértő István köztiszteletben álló bostai
molnárt pedig, kinek a bostai szőllőhegy
egyik pinezéjében pipáját zsebéből kivet
ték, az ebből eredt szóviltás és pörleke
dés folytán három subancz, névszerint Sovi
János, Ferencz .Mihály és Kis György
agyonverték. S midőn borzasztó munká
jukat végezve áldozatukat egy gödörbe
vonszolták és hajdina kévékkel befödték,
elmentek a faluba kukoriczát fosztani s
még ott kérkedve emlegették: „Nem tu
dóm Sertő haza viszi-e a mit kapott!*
A szerencsétlen molnári másnap keresé
sére indult fia találta meg borzasztó hely
zetében. S-ólni már nem tudott s busz
órai kínos vouaglás után kiszenvedett.
Hitvese és két árvája gyászolja.
Közgyűlési tudósításunk szerint az
alispányi évneg^edes jelentés is kiemelte
az emberölések és gyilkosságok ijesztő
mérvbeni elszaporodását. Nem mulaszthat
juk el tehát mi sem, hogy fel ne híjuk az
illetékes körök figyelmét e borzasztó tár
sadalmi rákfene gyors és erélyes orvos
lására. A börtön, mely asyluma, a nyári
munkaidőt tétlenül átbenyélt csavargók
nak, nem elég büntetés e gazok elretten
tesére. S mit szóljunk, ba még a követ
vetkező geueratio erkölcsi életére gondo
lunk? Ha falusi lelkészeink és tanítóink
a serdülő ivadék erkölcsi egészségének
fenntartására minden hatalmukban levő
gyógyszert alkalmazásba vesznek is : koro
mázhatja e siker nemes törekvésüket, ba a
gondolkozni kezdő növendék szemei előtt
naponként megújulva ily vérfagylaló ese
tek merülnek Íeí? Ila apja, vagy nagy
bátyja-e stb. úgy öli meg embertársát, min
deii haszoutalanságáért mint édesanyja a
csirkét?! .Mindenesetre ezek oly dolgok,
melyek gondolkozást gyors és sikeres
intézkedést igényelnek.
— Szilágyi Ferencz volt dárdai kir.
közjegyzőt a helybeli kir. törvényszék f.
hó 12-éu tartott büutető ülésében a sik
kasztás bűntényében bűnösnek találván,
egy évi börtönre ítélte. Vádlott és ki
rályi ügyész fellebbeztek.
— A budapest-zimonyi vasútnak a
Duna jobb partján építése érdekében Pécs
városa által a képviselőházboz intézett
feliratnak hason irányú felirattal támoga
tását Somogymegye bizottsági gyűlése is
elhatározta.
— A budapest-zimonyi vasút tárgya
bau a „Tolnám. K." egy czikke követ
kező indítványt tartalmazza : gátatok arra,
hogy a „Krach1- korszak eltemetve látszik
s a tőke — újabb tapasztalatok szerint a
külföldi is — életképes vállalatokba
.szívesen keres biztos elhelyezést ; karol
juk fel tehát ezen időszakot kellő erélylyel s m;g az országgyűlésen a budapestzimonyi vasút merre vezetésén vitatkozkozuak, fejtsünk ki minden tőlünk telhető
tevékenységet — független a budapest-zi
monyi tervtől — egy p. o. Tétény, vagy
a martonvásári déli vaspálya állomástól
kiindulva, a dunávali versenyt kerülve,
attól mérsékelt kanyarulattal Pécsnek veze
tendő vonal kiépítése érdekében; állja
nak az ügy élére gróf Apponyi, Vizsoli
Gusztáv, a Jeszenszkyek, gróf Festeticb
Pál (ki 3 év előtt hasonló vonalra elő
munkálati engedélyt nyert) a szintén érde
kelt vaspályatársaság s több tekintélyes
honfiak és uem lehet kételkedni, ba a
mostani kedvező pénzviszouyokat felbasz
ni el nem késünk, — hogy a vonal fent
elősorolt s több máshelyen elegendően
kimerített fontos indokokat tekintetbe véve
mindeu államgarautia nélkül kiépülni fog
és merem állítani, hogy az érdekelt vidék
maga, a szükséges tőkének legalább is
harmadrészét felhozni k é p e s.------ Ta
nuljunk a franciáktól és tartsuk szem előtt:
„Ne hadd el magadat és a jó Isten sem
fog cserbe hagyni."
— Az adóvégrehajtók törvénytelen és
lelketlen eljárásait megakadályozandó, —
egy dunáutuli megye k. i. bizottsága, mint
az „Uj Esztergom* Írja, elhatározta, hogy
az 1876 ik évi 15. t. ez. 54 ik §-át lenyo
matja s egy-egy pébláuyban minden köz
ségnek megküldi tájékozás végett; egyút
tal pedig a törvény végrehajtására nézve
az elüljáróságot felelőssé teszi. — Idézett
törvény 54-ik szakasza szerént zálogolás
alá nem vehetők: a végrehajtást szenve
dőnek és családjának szükséges ágy 8
ágynemű; a szükséges öltözék; az egyet
len, vagy utolsó darab haszoumarha és
annak egy havi takarmánya; a földmivelésre szttséges eszközök ; a gazdaság foly
tatására nélkülözhetlen igás m arha; az
adózónak iparűzésére, vagy a napszámos
nak munkájára nélkülözhetlen műszerei,
illetőleg: az adózónak hivatásszerű mun
kája folytatására nélkülüzbetlen könyvek
és egyéb segéd eszközök 50 írtnyi érték
erejéig, annak választása szerint; a vég
rehajtást követő 15 napra szükséges éle
lem, a szükséges vetőmag sat. — Ajánljak
ama közjgazgatási bizottság példáját.
— Öngyilkos R. siklósi kereskedő P.

nevű kocsisa, ki gyógyitatlan bajban szen
vedett, életuntságból torkát elmetszette és
annak következtében meg is Imit. Ismét
egy példa, mily könnyű napjainkban az
elhatározás megválni inkább az élettől,
semhogy megküzdeni annak terheivel.
— Hogy egy i bankó forintot megta
karítson, egy a mohácsi Danavizén jártas

kormányosnak ajánlatát visszautasította az
1200 akó borral megterhelt bajó megbízott
vezetnöke, a kormányos járatlansága
és a Dana sekély vízállása folytán azonban
a malmokhoz Utödött a hajó, hármat
kidöntött helyéből, maga meg szétvált
minek folytán a boros hordók kormányos
nélkül úszkáltak a Dunán lefelé, mit ész

revéve a partról, megin lult reájnk a hajtó
vadászat. így bosszulja meg magát a fu
karság.
— A képviselőház könyvtári bizott
sága, megalakult, Taray Andort választotta
elnöknek és Simonyi Iváut jegyzőnek. —
Könyvtár és zálogház — gondolták a
választók — nagyon azonos fogalmak.
Aki a zálogtárgyak közt rendet tud tar
tani, az egy könyvtárban is fog bírni elég
áttekintéssel; — csak ba már köuyvtár,
leuue legalább külcsöukönyvtár, — hogy
nagy mauielukunk 6ű°/0 os* tehetségét ott
is teljesen érvényesíthetné!
— A bécsi magyar akadémiai cs olva
sókőr f. hó 6 án tartotta meg ismerkedési
estélyét, számos tag és veudég jeleulé é
ben. Czigányzeae mellett vígan folyt a
mulatság. Toaszt — természetesen több
mint elég. Elsőnek Pintér alolnök bászéit,
a királyra emelvén poharát Azután a
hymnust énekelték el, s következtek ismét
a pohárköszöntések. E neltek poharat a
hazára, dr. Lónyay Gyulára, Neugebuerra
a képviselt egyletekre, a nőkre stb. A
jókedvet nagybau emelte Darányi Miksa
zenekarának kitüuö játéka, valamint a
klubb kebelében alakult zenekör előadásai.
— A kalocsaiak kívánságához képest
a közi. miniszter a pestzimouyi vasúttal
összefüggő, kalocsa-zoaibori iráuy tanul
mányozását, és nyomjelzését is elrendelte.
— Kitdtott zsidók. Orosz bcssza ábia
kormányzója szigorú parancsot bocsátott
ki, hogy az Orosz Besszarábiábm és a
volt Román-Bssszarábiáhan élő zsidók 15
nap alatt kivül legyenek a nevezetett két
tartomány határain.
— Bismarck élelmessége. Tudva va s,
hogy az előbb oly szegény Bismarck a
porosz uralkodó ház hatalmának terjesz
tése körüli sikereiért egy ugynevez :tt dotácziót kapott, melyet a nagylelkű ado
mányozó csak 500,00(j tallérra becsűit,
nehogy a megajándékozott a teljes állami
és községi adókat fizesse utáuua. Ez aján
dék volt Németország egyik legszebb er
dősége, az Etba melletti Lauenburgb.au
levő szász erdő. Hogy meuuyire vo.t e
birtok értékén alul becsülve, bizonyítja az,
hogy Bismarck csupáu 1874 beu e gyö
nyörű erdőségből egy millió tallér áru tát
adott. Hogy a magyar és gácsi épületfák
kal való versenytől ne kelljen tartania:
a birodalmi gyűlésben beviteli vámot in
dítványozott külföldi Iákra. Hanem ez in
dítványa megbukott, tehát Lauenburgbau
több papírgyárakat alapított erdőségei jobb
értékesítésére. De ez sem elégiti ki, és
csakhamar lőporgyáros, és pedig Német
ország legjelentékenyebb lőporgyárossa lett.
Mint ilyen, a hannoveri államvaspályát
arra használ ja, hogy az ő részére szállított
lőporhordók jelentékeny kedvezményben ré8ze8ittessenek. A vas kancellár tehát igy
olcson jut a hordókhoz is, 8 képtelenné
teszi a többi gyárost, hogy vele verseuyre
keljenek.
— Mire találkozik sok pályázó ? Dr.
Tibbits Herbert a „Times“ -ban hirdette,
hogy úri nőre van szüksége, mint ház
tartó nőre s egész határozatlanul ,,j > tisz
teletdijat és kényelmes e1látást" Ígért s
ez egyetlen hirdetésre több mint 1100
ajánlatot kapott.
— Uj neme az öngyilkosságnak Sedanban egy Jonve nevű serfőző munkás
úgy akarta magát megölni, hogy a leg
magasabb hőfokot ért konilós folyadékba
vetette magát. — Habár irtózatosan öszszeégve, mégis kimászott a folyadékból,
szándéka csak két óra múlva teljesüli,
mert ennyi időre halt meg, de iszonya
kinok közt.
— Bosnyák katonák. Miután a fennálló szerződések megsértése nélkül Bősnyákországban és Herczegovinában nem
lehet katonasorozást tartani, azt tervezik,
hogy a bosnyák fiatal embereket felpéuz
és büségi eskü letétele mellett, a borvát
és dal mát honvédség számára fogják toborzani. — Coronini azon fáradózik, hogy
pártkülömbség nélküli k pviselői ] klubot
hozzon létre.
— Azon ismeretlen jóltevőnek, ki a
Lovászhetényi templom oltárának feldíszí
tésére 6 darab, igen csinos virágcsokrot
küldeni szives volt, híveim nevében ezen
nel hálás köszönetét szavazok, Lovászhetény 1879 nov. 6. Szikszay plébános.

HIVATALOS.
“ M/u»s szám.

Hirdetmény.
Weilheim Károly ur. ki több éven át DélAfrik* kereskedelmi fővárosában, Tort-Erzsébeteu
(Algoa Bai) alkalmazva és ekként képesítve volt
a gyarmatnak kereskedelmi viszonyait, valamint
beviteli czikkeit tanulmányozni, és a ki másrészt
Becsben való korábbi alkalmazásában az osztrakmagyar termelési viszonyokkal is megismerkedett,
arra figyelmeztet, miszerint következő osztrákmagyar czikkek elönynvel volnának a dél-afrikai
gyarmatokba szállíthatók, n. m. vaj, sűrített tej,
ásványvizek (savanya vizek] befőtt gyümölcs, sor,
bor. liszt, gyufa, fa- és tajtpipák. üveg, anyagáruk
porczellán, keztyü, fehérnemű, női és férfi öltö
nyök, papír, szappan,jközönséges vas- és bádog
edény. —
Erői az illető körök azon megjegyzéssel értesitetnek, hogy Weilheim Károly ur ki röviddel
ezelőtt Becsbe visszatért, késznek nyilatkozott, az
érdekelt ezégeknek tüzetes tudósítást adni. Nem-

lettnek czime Neumüller József ur, cem entiru-gyirosnál Becsben IV. I Wienstraase 3 sz. a. megtud
ható. —
Sopron, 1879. november 8-án.

A kereskedelmi iparkamra.

Pécsi színház.

szédről le kell szoknia. Ez egy hibája,
amelyet fiatalságának kell tulajdonítanánk;
de a mely idővel megrögzött s nehezen
orvosolható rossz szokássá fejlődhetik nála.
Azért tehát idején számoljon vele. A to
vábbi közreműködők voltak : Stirmayné,
(Scherrné), Vihary, (Scherr Pál ügyvéd)
és Sg. Németh, (öreg szolga.)

Amely színtársulat hivatva érzi ma
gát Shakespearetől is előadói valamit, az
bizonyára tart valamit magára és nemes
dics vágyat érez n agában előre és mindig
J Á T É K B E N D.
előre törekedni. Ha már ez értelemben a
.Szombat novemb. 15 én „A Zsidó" a bu
körünkben működő társaságról is minden
dapesti izraelita közönség által
szépet feltételezhetni, amennyiben múltkor
aranytollal jutalmazott eredeti
Shakespeare rSzentiványi álom' czimü bo
népszínmű Szigligetitől.
hózatát hozta színre; akkor csak arra kell
Vasárnap, nov. 16-án „Háromszéki leá
buzdítanunk az illetőket, hogy ne állapod
nyok".
janak meg félúton. A darab magyar szö
Hétfőn, nov. 17-én és Kedden nov, 18-án
vege Aranytól való. Tehát ha egyfelől a
tetemeit helyárakkal, uj
szerző nem inti né is őket valódi szorga
díszletekkel,
uj ruhákkal és
lomra : akkor a magyar szövegtől kellene
kiállítással Kis doctor (Dr. Picarra lmzdulniok. hogy szerepüket jól és
Colo) operette. Itt először. "VM
szaba’osnn tanulják be. Mikor a súgónak
Szerdán, nov. 19 én Felséges Királynőnk
túlságos hatáskört 'engednek, kevés jut a
Erzsébet névünnepének tiszte
színésznek, s a közönség élvezete semmivé
lete alkalmából díszelőadásul
csökken. A világért sem kivágjuk azt,
„HŐ# Páltfy.“ A felséges ural
hogy valaki a sugótúl teljesen függetlenül
kodópár ezttstmcnny ‘gzőjére.
működjék, hisz a szerepek oly nagy hal
Jókai Mór állal irt drámai je
mazában, mely a vidéki színészeket körlenetek három képben.
i \ ezi, e követelés határos volna emberteCsütörtökön, nov. bó 20-án Várady Jó
li őséggel: de igenis megvárhatjuk, hogy
zsef népszinmüénekes j u t a a közreműködők a vezérszavakkal beér
1
n ni i á t é k a.
jék s ne szaladjanak mindegyre a sngólyükhöz.
.Még egyet.
I R O D A L O M.
Jelmezes darabokban nem ajánlhatni
eléggé a történethez való hűséget. Azért
A = „V asárn ap i l 'j s i g . " november 9-iki
h a v a la k i például görög tárgyú műben
izám a következő tartalommal jelent meg: „Lauka
modern tejekkel lép színpadra, nemcsak
Gusztáv." — „Romancz." Lauka Gusztávtól. —
az illúziót üti agyon, hanem tudatlanságot,
„A szerény asszony." Fantasztikus elbeszélés. Dosztájékozatlanságot árul el, melyeknek vádja
tojevszki Todór után oroszból: Csepey László.
nem csekély részben a rendezőre is há I „Az árviz Spanyolországban." — „Bismarck Becs
ramlik, mert első sorban őt illeti a fel
ben." — „Nagyapó." Kajz. Petelei Istvántól.
ügyelet s az ellenőrzés. S legyen ez ellen,
„Örökbefogadás az állatoknál." — „Egyveleg.“
őrzés szigotii és következetes. Az egysze
„Vadászat október-novemberben." Vajda Jánostól.
rűség soha s*in árt, s ne higyc seuki— A lég királynője." — „Sirilotnház." — Iroda
miiitlia a nagyon is felcziczomázott fej,
lom és művészet, kiizintézetek, egyletek stb. ren
vállra emlő avagy felbodoritott haj, amely
des heti rovatok. Képek: Lauka Gusztáv. K>elmi
kőiül virágok, virágfltzérek, avagy tollszerek kiosztása Oribuela elöntött utcájában. —
bokréták kaczérkodnak. még társadalmi
Murcia városa. — Bismarck herczeg Bécsben (képszínműben is helyén volna. Az a túlter
esoportozat). — „A lég királynője." Jliss Leona
heltség csak az izlés rovására eshetik.
Dare. A „Világkrónika" czimü képes hetiközlöny
A „47 - i k c z i k k " előadásával s/.i(„a Vasárnapi Újság," „Politikai Újdonságok" és
neszeink újólag bebizonyították, hogy szö
„Képes Néplap" melléklapja) 45-ik számának ta r
vevényesebb mtivekben is sikerrel mozog
talm a: „A két Lenkey" 1. Lenkey János honvédnak. Belot Adolf e müvét nagy közönség
tábornok, a üzennegyedik aradi vértanú. II. Len
hallgatta végig és bizonyára nem igazi
key Károly honvédezredes (két képpel.) — „A
élvezet nélkül. A színmű egyik főszerepét
székelyvértanuk emlékei." A marosvásárhelyi vér
Corát Tőkés Emília játszta lélektani indo
tanuk emlékoszlopa. (Képpel.) „A sepsiszentgyör
koltsággal s csekély kivétellel megragadó
gyi honvédemlék" (képpel). — „Miért épen feketé
igazsággal. Játékának súlypontját az őrüben ?“ (Halottak napjara.) — „India szörnye. “ —
lési rohamra fektette, mely kiválóan sike
„Hogyan származik a népdal?" — „Királyok és
rült is Toldy mint Gerard György hibá
korcsmárosok." — „Fehérre vált szerecsen." —
zott abban, hogy a felismerési jelenetben
„Különös szokás." A „Vasárnapi Újság" előfizetési
kórtani tünettel fejezte ki meglepetését és
ára negyedévre 2 írt, a „Politikai Ú jdonságok
reszketett mint a jegenye levele; de vol
kal együtt 3 frt. A „Világkrónika" képes hetiköz
tak sikerült és szépen kifejtett jelenetei is.
löny megrendelési ára a Vasárnapi Újság, előfize
Többek között egy a játékharlaugban, mitői részére negyedévre 50 kr., félévre 1 Írtta l, a
dőu nejét onnan kivezeti. Csókáné benső
í ’ranklin társulat kiadó hivatalánál Budapesten.
seggel játszta Gerardnét. Megemlítendő
= Les belles P a risien n e s. Keriugo if. Fahrmég Kimeth, aki Mariliest különösen a
bach Fülöptöl. Megjelent Taborszky és Parsch zeuebúcsnjelenetl eu eleven és sokat mondó hu
múkereskedésebeu Budapesten. Ara 80 kr.
morral ruházta fel.
" A „Figyel#" irodalomtörténeti közlöny
A heti műsor változást szenvedett,
(szerkeszti Abafi Lajos, Kiadja Aigner Lajos Buda
amennyiben a hirdetett „Kis doktor" me
pesten) novemberi füzetének tartalm a. Toldy Ferenc
gint elm aradt; hétfőn a megyei közgyű
és Kazinczy Gábor, Jakab Klektől. — Petrarca és
lésre beérkezett vidékiek tiszteletére, s köz
Kisfaludy Sándor, Kéuyi Kezsőtöl. — A 17. sz á 
kívánatra „ K is a s s z o n y te le s é g e m "
zad nyelvművelése, Dr Jancsó Benedektöt. — Révai
adatott; kedden „A fa lu ro s s z a " került
Kecskeméten m int ujoncz-növendek, Csapiár Bene
színre, s szerdán nem volt előadás. Sze
dektől. — Saarosi Márton költeménye lti05-böl.
rencsés hét, mert a színházban mindig szép
Lévay Istvántól. — B&csanyi János levelei b. Orczy
számú közönség fordult meg. Ugyanily
Lórinczbez, Szilágyi Istvántól. — Irodalomtörténeti
közönség nézte csütörtökön R >sen Gyula
repertóium, Szinnyei Józseftől. Előfizetési ara egy
„ C z i t r o m o k * czimü vigjátékát. Erről
évre 8 frt. Egy fűzet ára 1 ft.
is elmondhatni, hogy apjára ütött, ameny= „A K a rd v ív ás" Elméleti és gyakorlati
nyiben t. i. vontatott, hosszadalmas egy
vezérkönyv vívótermek és magántanitók használa
kissé. Oly darab ez, amely két felvonásra
tára. Ily czimü munkára előfizetést nyitott | Dobay
való cselekményt tartalmaz, s ime mégis
Jenő kaposvári vivómester, ara előzzetes utján 1
négy felvonásra terjeng. Máskép elég mu
ft. 40 kr. mely szerzóbez Kaposvárra küldendő.
lattató, főleg ha oly jó előadásban mutat
Megjelenik deczember hóban.
ják be, mint azt épen tapasztaltuk. Fedress a fontoskodó s tekintélyét minden
GABONA ÁRAK
áron fentartani akaró őrnagyot egész va
lójában állította elő, s megőrzé előkelősé
a t. é. uov. hó 8-áu tartott heti vásáron.
gét midőn a szesz-előidézte rózsás állapo
1. oszt. 11. oszt. 111. oszt.
tában ' égig szörpögette a bárom rendbeli
Búza 1Ü0 klg. ft. 13.00 ft. 12.50 ft. 12.—
findsábau levő folyadékot. Kedélylyel, szív
Kétszeres „ „ „ 10.20 ff 10.00
vel játszott s kitünően alakított. Toldy
Rozs
„ „ „ 9.00 ff 8.50
mint Hirse Gyula eleven finom gaval
lér volt, könnyüdséget árulva el egész lé
Á rp a
„ „ „ 7.00 m 6.50
nyében. Sajnáljuk, hogy Bálázsyról is
„ 6.80 ff 6.60
Zab
nem mondhatjuk ugyanezt, aki Hötsau gróf
„ 7.00 n 6.50
Kukoricza
szerepében folyvást úgy lebegett előttünk
Hajdina 100 klg. ft. 0.00
mint valamely népszínmű vagy történeti
Széna
* * » 2.80
dráma kimért modorú nehézkes hőse. ügy
Szalma
« * fi 1.30
látszik, hogy jelmezben sokkal otthono
sabb mint modern műben, s hivatását ott
tölti he jól. Tőkés Emília ezúttal csekély
teendőre szorítkozott mint Adél; Csókáné,
NAGY FEKEN.CZ
(M ari); Turcsányi, (Margit) szintén foga
laptntajdonoa.
nattal mozdították elő az előadás sikerét.
DAKSCU EMI L
KI S J Ó Z S E F
felelős szerkesztő.
Szerkesztő társ.
Tnrcsányinak a gyors és szeleskedő be

I

3ST3 7 - i l t t é r .’)Tarjai Gábor felső nyéki ref. lel
kész urat ezennel felkérem, hogy ezelőtt
három évvel nálam hátrahagyott, negyven
oszt. ért. forintnyi tartozását minél előbb
hozza rendbe, mert ellenkező esetben a
bíróság által fogom kényszeríteni köteles
ségének teljesítésére.
Vaiseló, 1879 oct. 30 án
Szabó Antal,
kereskedő.
*] Ezen rovat alatt megjelentekért nem vállal

E C i^ c L e té s e ls :.
Szerencse hirdetmény.
F e lh ív á s
a Hamburg állam által biztosított nagy pénzlotteria nyeremény esélyeibeni résztvételre, —
melyben

8 m i ll i ó 1 7 7 .0 0 0 b ír. rark.
1879. deczemb. 10-tól 1880. május 14-ig biz

tosan nyeretik.

Az uj 7 osztályba osztott játékterv 94.000
sorsjegyet tartalmaz 49,000 nyereménynyel és
ezek közt a legnagyobb nyeremény

400.000 bir. márka
Márk
nyer.
melléknyereménvek
8000
5
Márk
nyer.
6000
2
250,000
1
5000
54
150.000
1
4000
6
100 000
1
3000
65
60,000
1
2000
213
50.000
1
1500
12
40.000
2
1200
2
30,000
2
1000
631
25,000
5
500
773
20,000
2
300
950
15,000
12
138
12,000 26.450
1
stb.
stb.
10.000
24
A húzások mindig hivatalosan közzétételnek.
A legközelebbi nagyhuzasra

1 egész ered. sorjegynek ára csak 6 márka
vagy Irt 3 50 o. é. 1 fél ered. sorsjegy
ára csak 3 mrk. vagy írt 1.75, 1 negyed
ered. sorsjegy ára 1‘ , inrk. vagy frt —.90
és ezen az állam
Ital biztosított eredeti
sorsjegyeket inem pedig eltiltott .gérvényeketl
az összeg bérmcates bekfildése mellett a

910688/87.

Ennél fogva köztudomásra bozatik,
hogy fentebbi korcsma és hozzátartozói
bérbeadása érdemében a m á s o d ik n y i l 
v á n o s á r v e r é s f, é. n o v e m b e r h ó
1 9 -ik n a p já n a k r e g g e li ÍO ó r a k o r
a v á r o s h á z m á s o d ik e m e le té n
lé v ő g a z d a s á g i h e ly is é g b e n fo g
m e g t a r t a t n i.
Miért is felbivatnak a vállalkozni
szándékozók, hogy fentebbi árverésre az
eddigi 112) forintnyi évi bérnek megfe
lelő 10°/0 bánatpénzzel ellátva jelenjeuek
meg; felbivatnak továbbá a zárt ajánlatot
tenni szándékozók, hogy erre vonatkozó
és fentebbi bérösszegnek megfelelő 10°/0
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatukat legké8Őob f. é. november hó 18-án délutáni
5 óráig a polgármesteri hivatalbau azon
kijelentéssel, hogy a fettételeket ismerik
aiinál is bizonyosabban adják be, miután
a később netalán beérkező ajánlatok fi
gyelembe nem fognak vétetni. —
Végre köztudomásra bozatik, hogy a
szerződési feltételek Leehner kiküldött ta
nácsnok urnái az árverés napjáig a hiva
talos órákban megtudhatók. —
Pécs sz. kir. város tanácsának 1879.
évi november hó 5 én tartott üléséből.
236. (1— 1)

Pécs sz. kir. város
Tanácsa.

(Fennáll 1867 ik év óta.)
Ügyvédtársaimtól . egyletek-, társulatok ,
községek- és magánzóktól stb. elfogadok minden
megbízást, mely pere9 vagy perenkivuli ügyek
be:i az egyes minisztériumok, kir. Curia, kir.
tábla, e. f. bíróságok, hitelintézeteknél stb. köz
benjárást. h.ilyettesitést, kölcsönügyletet, szor
galmazást, értesítést igényel, Eszközlök ezégbejegyzéseket, készítek vád- és vé Uratokat.
Irodám czélja a rendes ügyvédi működés
m ellett közbenjárásom áltál a vidéki közönséget
az utanjáiási költségtől megkímélni s gyorséi
alapos tudósításokkal szolgálni.
PerenkivUli ügyekben a dijak egy fél napi
időnél többet nem igénylő eljárásért 1—3 frt.
mely összeg előre küldendő be.

Irodám helye: Budapest, IV.
Bástya iitcza 33.
R é s ő 'E iis e l N ándor
238. (3 —1)

köz- és váltó-ügyvéd.

Keskeny
útifű - mellczukorkák,
a tüdő és m ellbnjok, köhögés, fojtókíihöeé.
rek ed tség és tiidöhiirut biztos gyógyszert
A term észet által a szen ved ő e m i o r ls í j
javára terem tett meirbcggoüthetlen keskeny útifű
azon mégr eddig fel nem derített titkot fo g la lja
m agában, m iszerint a g é g e és légcső rendszer
gyu llad t nyakhártyájára való azonnali gyors
és enyhítő hatáii gyak o rlá sá v a l az illet • b eteg
szervek gyógyu lását m inden tek intetb en leh e
tő le g e lő s e g íti.
— ----- r
Miután gvá rmanyunk n á l a ezukor éi
útifűből! t a / t s
kri-t kezeskedünk,
flgjreleml e a já n lju k h a tó s á g ila g b e je g y z e tt védjegyünket sa. dohlev ő aláírásunkat, m ert csak ez- k igazoljak annak valódiságát.

Schmidt Victor & fiai,
cs. k. Fzalwial pyárosok Rccs, Wieden, Allpgassc

R aktár: Sipőcz István gyógyszerész, Lili Ján
Spitzer Sándor és Reeh Vilmos uraknál.

UNGER ANTAL és fiai
v a sk e re sk e d é se

B.pesten, Dunasor, Petőfi-tér, (Görög-épület ),
ajánlják legnagyobb raktárukat

f. évi november 30-rw
31. f t T G I N D E C K E K ,

vaskályhákban

hamburgi (Dammthorstrassr) jóhirnévnek örvendő bank és pénzváltó üzletébe
küldendők.

ffe A

nr

U. i. a Steindeekor h n — mindenütt
mint solid üzlet ismeretes, hangzatos reklá
mokra nincs szüksége, csupán a n. é. figyelmét
kéri ki.
239. (4—li

pilepsia

(eskór) levelezés utján gyógyít
t. tik Dr. Killitncli által
(Drezda Neustadt) ki 11,000 be
tegségi eset kezeléséből a legbővebb gya
korlottságot tuegszerzé.
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ügyvédi-üyynöki-iroda

Pécs sz. kir. város köztörvényhatósága
által f é. octobcr bó 27 én tartott rend
kívüli közgyűlés 185/8998 sz. a. hozott
határozatával a város közönsége tulajdo
nát képező pécs-bányatelepi korcsma es
hozzá tartozóinak jövő 1880. évi január
hó 1-től számitaudó három egymás után
következő évre vagyis bezárólag 1882 évi
deczember hó 3l-ig terjedő időtartamra
leendő bérbeadása érdemében második zárt
ajánlattal összekötött uyilványos árverés
megtartását rendelte el. —

legtávolabbi vidékekre is elküldetnek.
A megrendeléskor minden résztvevő meg
kapja a hivatalos tervet es búzás után a hiva
talos nyeremény-jegyzéket.
A nyeremények kifizetése vagy elküdése
közvetlenül és a szerencsés nyerők óhajtása
szerint történik.
Megrendelések a közeli búzásra,

I|g T

E l s ő

Hirdetmény.

H S& di

fa, kötvén és roaks fűtésire alkalmazva. K atla
nokat köszörült, csiszolt ós-femzett márványlapokkal. —
Főraktára a szabadalmazott Blazicek Brecska tele légvonatu tömkálybáknak, a Swadlo Ferencz féle gyár ké
szítménye. a mai korig a legalkalmasabb kályhák, és
eddig minden kísérteit fűtésnél a legalkalmasabbnak is
mertettek el;ilynetuü k lybákban a legegyszerűbbektől
a legfinomabb kiállitásuakig mindig nagy készlet van.
Ugysziute használtatnak régi és uj cserépkályhák
betétéül, továbbá légvonat készletül és azt sikerezik, hogy
a füst elégetése által a tüzelő anyagnál 50°/0 takaritatik.
Takaréktüzlielyek szén ás coaks- fűtésre alkaimazva Swadlo szabadalmazott redői, tü elési készü
lékek tolózár rendezéssel vagy anélkül, miáltal a tüzelési
anyagban 60°/0 takariitatlk.

A kályhák pontos rajza valamint árjegyzékek kívánatra ingyen küldetnek. — Vidéki
megrendelések pontosan eszközöltetnek.
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A VILÁG LEGNAGYOBB VARRÓGÉP GYÁRA.

Ac eredeti Sláger varrógépek

Az eredeti Singer varrógépek

fölülmnlhatlanok jóságuk, czélszcrü alkalmazható
ságuk, és tartósságuk által, s ezen előnyeiknél fogva
minden más fajta s utáDZott gépeknél kedveltebbek ;
mint azt az évenként emelkedő mennyiség is mu
tatja, mely most több mint felét teszi ki az öszszcs amerikai gyártmánynak.

az egyedíiliek, melyek egyszerű czélirányos s köny
nyeu megtanulható szerkezettel bírnak, melyről
nemcsak a számos kiérdemelt legnagyobb kiállítási
dijak tanúskodnak, hanem azon körülmény is, hogy
azok majd minden varrógép gyárosnak mintaké
pül szolgálnak.

Az eredeti Sláger varrógépek

Az eredeti Singer varrógépek

legtöbb sokoldalúsággal hiruak, s a legtökélete
sebb segédkészülékkel látvák el, s a legkülönle
gesebb ezé lobra rendezvék be : családi használatul
kéz vagy lábbal hajthatók, a a kézműipar minden
szakának, u. m. szabók, czipészek, kárpitosok,
szíjgyártók, könyvkötők, kalapgyárosok stb. meg
telelnek.

gyári áron s
részlet összeg
minden árföl- p j ■Épmm'Á'
adat
emelés nélkül
|
nakel, hogy ez
havorkéu i le| g által a kevésbé
fizetés és pedig:
vagyonos osz
tálynak is megkönnyittessék egy ilyen kereseti
forrásul szolgáló eszköz beszerzése.

Az eredeti Singer varrógépek
csak úgy valódiak, ha az itt látható gyári jegyet, valamint a gép karján a „The Singer Manufacturing Co" föl
iratot viselik, s egy G. Neidlinger aláírásommal ellátott igazolvánnyal (jótállási iv) ellátvák ; tökéletes jótállás rne
mellett
adatnak el s kaphatók kizárólag egyedül:

N E ID L IN G E R

G.

A „The Singer Manufacturing Comp. New-York" főügynöke.
F IO K R A K T A R : Pécs és vi- Q D C T I / Á
K urnat ki egyszersmind ajánlja a n. é. közönségnek a városházi boldéke számara föutcze^^^szám
I IW
D»tj helyiségében újonnan berendezett norinbergi és diszmü-kereskcdcsét.

le g ú ja b b ta lá lm á n y it <a^ |

daráló- é s ö r l ő - m a l m a
g ő z -, ló e r ő r e é s k é z i h a j t á s r a

nagy fontossággal szeszgyárakra, hizlaló-intézetek és gazdászatra.
M e g le p ő n a g y m u n k a k é p e s s é g , o lc s ó á r é s c s e k é l y h a jtó e r ő a f ö e lö n y e i e z e n m a lm o k n a k .

Működésben látható:

I g T l d x o l s o m . T T 7".
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gépgyárában, BUDAPESTEN, Gyár-utcza 48. szám alatt.
Képez árjegyzékek minden gazdasági gépekről ingyen és bérmentve. ’T p g

Nyomatott Tau» MUtályu&l

u I 1879.

