
Vili. évfolyam. Pécs, 1880. május 1-én. IS-ik szám.
R lb flc e té il  d ij :

Postán va?y Pécsett házhoz 
küldve: i-gész évre ö ft., fél- 
évre2 írt. ÖO kr., negyed évre 
l ít. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
jiegi-l-nik minden szomba
ton! Egyes számok kaphatok 
Weidinger N. kényvkeresk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

egyszeri megjelenéséért 6 kr. 
3-szori 5 kr., 10 szeriért 4 kr. 
fizetendő. — Mi n d e n  hir
detés után 30 kr. bélyeg dij 
fizetendő. A nyilt tér 1 petit 
Sora 10 kr. Á hirdetési dij 

előre fizetendő.

N x e r k e s itő l iro d a :
Ferencziek utczája 22.SZ. I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A la]> szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóbivatalnoz intézeu tök. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Antal lir a városházi,épületben, Lili János úr a budai külvárosban, llöhi< C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő Üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidék i; minden postahivatalnál.

K ia d ó  h iv a ta l:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

Tanulhatunk belőle.
Rendkívül sok tanulságos van a népek 

történetében.
Rómát, a világ urát, akkor midőn 

fiainak hazaszeretettől kihűlt kebléből a 
térfiai erények is búcsút vettek, egy ma
roknyi kalóz csapat döntötte meg — és szün
tette meg világ uralmát

Az ó világ ezivilisátorai arannyal telt 
zsákokkal voltak kénytelenek megvásá
rolni a békét azon félmeztelen néptől, mely 
Szicília partjaihoz érkezett uaszádain ke
vesebb főt számlált összevéve, miut Szicília 
városainak fegyvert viselő polgárai külön 
külön.

S mégis megtörtént a világ csoda, e 
maroknyi, de bátor és elszánt kalóz csa
pat az ó világ legnagyobb birodalmát romba 
dönté. Az ókori műveltség képviselőinek, 
s a korunkig kiható modern jogtudomány 
első munkásainak, az akkori világ egye
düli törvénytudó népének az uj földes ur, 
egy fél meztelen rabló vezér, az ököljog 
szokásai szerint mérte az igazságot..........

Lépjünk most egy uagyo a történe
lemben, hogy az érem másik oldalát is 
szemlélhessük, és pedig saját édes hazánk, 
Magyarország történetében:

Magyarország alkotmányos élete há
rom évtizeddel ezelőtt megrendült. A ka 
tastrofa, melyet a hitszegő hatalom szol- 
gálatábau állott túlerő s részben saját 
áruló fiai késziteltek elő számára, úgy 
látszék egy czerév dicsőséget temette cl.

A diadalra jutott hitszegén kadaver 
nek tekiutette azon nemzetet, mely mini 
izmos óri<s nem egyszer mentette meg őt 
a megsemmisüléstől.

Európa azonbau másként, goodolko
dott.

Európa, látta azou emberfeletti esu- 
dás küzdelmet, melylyel ez a nemzet 
mindenkitől elhagyatva, s az ellenállás
hoz szükségelt legkezdetlegesebb eszkö
zöket is nélkülözve Kárpátoktól le az 
Adriáig egyedül szegült ellene a jogbt- 
torlásnak. — Európa látta e másfél évig 
tartott titáni küzdelmet, c nagyszerű le 
lekemelő jelenetet, s Európa nem osztozott 
a diadalmas zsarnok véleményében, nem 
tartotta kadavernek a jogaiért igy küzdött 
nemzetet, sőt ezen idő alatti minden fon
tosabb politikai aetiónál Krímtől Solteri- 
non keresztül egész Sadow.iig, mint a po- 
litico diplomatikus sakk játék egy nevező-

T  k  R €  £  h .
A  t iz  p a r a n c s o la t .

Egy szép kis menyecskén akadt meg a szemem 
A szépet előtte erősen is teszem;
Bár ha meggondolom, igen kényes dolog 
Ha az ember tiltott gyümölcs körül forog.

S már sokra is vittem jól folyik a kaland.
Szépen hozzam simul, szelíd m int a galamb,
A szivecskéjének nincsen olyan zúgja,
Melynek csinjat-binját fülembe ne súgja.

Mit nekem férj. úgymond, nagyon bánom is én 
Az csak arra való pocezot vegyen szegény.
És érje be azzal, ha a teles ;ge 
Névnapra egy sapkát horgol a fejére.

Tessék most mar szólni az ilyesféléhez,
Tudom nem igy beszélt mig nem vette’* férjhez. 
Most hogy bekötötto kend .vei a fejét 
Mily gúnyosan folyik ajkain a beszéd

Adta! menyecskéje, lám, lám milyen hamis, 
Dejszen mit bánnám én ha a szentem az is 
Úgy kitárnám reá ölelő karomat . • •
Hejh esak ne tiltana a tiz parancsolat

P a n a a z .
Tudom forgása olyan a világnak 
Hogy sok legyen ra jt a boldogtalan.
Kik sáskaként egymás nyakara hágnak,
S a nagy nyomorláncz ekkép tűzve van.

E hosszú lánczban, mely átér a földön 
Százrétüen, mint óriáskígyó:
Minden szem ember, lelkében vad ösztön 
Kosztok legelső vész, ha van, ki jó.

____  B V.

I Io s z u .
Erőm ha volna óriási nagy,

Nagyobb m int Sámsoné:
Megráznám a földet sarkiban,
Karom szétdöntené,

tes figuráját, — egy nagyon számításba 
veendő tényezőjét tekintette, s az osztrák 
ellenes hatalmak ezen állapotot tényleg 
ki is zsákmányolták, agy e hadjárat, mint 
a békekötések alkalmával.

S a jogaitól megfosztott Magyaror
szág ezen fontos diplomáciái állása tartott 
addig, iuig a sadowai véres napot követő 
rövid félév alatt a közjogi kiegyezéssel 
le nem szállott a magyar azon fényes pie- 
destalról, melyre vértanú apái dicsőségé
nek iáugoló ereje állitoíta.

Az 1837. évi XII. t. czikkei Magyar- 
ország lemondott arról, hogy Európa mér
leg serpenyőjében számbavehető, sőt nem 
ritkán döntő factorkéut szerepeljen. Hal 
csillagzata oly fiainak kezei ie tette le e 
drága hitbizományt, kikben a gyáva s 
meghunyászkodó lemondással dicstelen ha
talomvágy párosult, melyek pedig mostoha 
testvérei a hazaszeretetnek.

Elnyomatásának legszoraorubb idejé
ben, miut döntő factor szerepelt a villa- 
francai békekötésnél, valamint később a 
prágai békénél: úgynevezett alkotmányos 
életében pedig nem csak beleparancsolta- 
tott egy érdekei s érzelmei elleni véres há
borúba, hanem az ebből folyó s nemzeti 
életét <ily mélyen érintő keleti ügyek ren
dezésébe is, esak Ausztria szájával és szi 
vével s igy nemzeti aspiraliói ellenére szól 
hatott bele.

A magyar név fontossága letűnt Eu 
rópa politikai színteréről s az európai dip 
lomáezia az újabban elfogadott „Atririche- 
HongroiM csupán az osztrák törekvések 
uj elnevezésének tekinti.

Ide kormányozta az ország baj íját 
azon többség, mely legnagyobb bazánklia 
Ko isutb Lajos szavaiként: „az apák által 
századok bosszú küzdelmével megteremtett 
jogfolytonosság teréről a jogfcladás si 
kamlós meredélyére lépett, melyen most 
már hányát-homlok rohan végromlása félé, 
miut a sziklaesucsról leszédült utas, — 
cscsc közben nem határozván meg a pou 
tót: eddig akarok esni s nem tovább!*

E kép azonban, melyet a legnagyobb 
fájdalom sajtolt ki a hazája sorsán két
ségbeesett aggastyán leikéből,talán túlsötét. 
— Talán még nem késő! — Próbáljuk 
meg a népek történetének szemeink előtt 
elvonuló példáját követni, falán még odáig 
érünk, hogy helyet foglal hassunk az u 
asztalnál, melynél a szabadságért küzdő

S ha látnám, a begyek, a havasok 
Gyökérben ingának,
A tengerek zúgnak, a tigrisek 
Vaűúl vonilanak:

Lelkem kaczagna a föld kínaira 
A nagy romlás felett:
Meri tudnám, hogy a rósz emberfaj 
Velem, mind elveszett.

II V.

P é c s  m a g y a r  n e v é n e k  e r e d e t é 
h ez .

Akik Pécs magyar nevét Penee dunai 
szigettől származtatják, azok nézetem azé 
rint sokkal jobban cselekednének, ha „Peu 
cét* magát a régi szláv „Peesuj* vagy, 
ami mindegy „Peesuhból* szárm szőttünk 
vennék. 11a a régi Pecsujból e szigetre 
költözött lakosok magukat a magák uyel 
vén r p'’csnjt‘zi“ lenek nevezték, kész volt 
a szigetnek „Pecsujcze* neve, miből azután 
a rómaiak csak úgy alakíthatták „Peucét*, 
mint a szláv „Szr ém“ alakjából „Syroii 
umot“, „medjubarje* alakjából „Metubar 
ri8t“, „Priusztye* alakjából „Pirustaet* 
idomították.

Magyar olvasónak Írván a szláv sza 
vakat magyar helyesírással adom. „Szrjém* 
eredeti jelentése szerint annyi, mint „ta 
lálkozás* (Bosszút a Szávával); „rnegyu- 
harje* annyi, mint „sárköz* (Sziszek tá
ján a Száva elágazásai közötti sziget, mely 
Plinius szerint a folyamokban találtatok 
legnagyobbika), „priusztye* annyi, mint 
„szájme'.léke.*, „prinszczi* annyi mint 
„szájmellékiek* (Bocche di Catíaro=Kat- 
taro szájai), tehát a mai bokkézok, Jú
lius Caesarnál De Bellt* Gallico V. 1. 
„Pirustae* illér nép.

De „Pécs* magyar eredetű sem lehel; 
mert ba az volna, a szlávok okvetlenül 
módosi'ás nélkül vették volna fel saját 
nyelvükbe, mit azonban nem tettek, mert 
Pécset mai napig „Peesuj* „Peesuh“-nak 
nevezik, mely két alakból azonban szlá- 
vosabb az első, mi a „p csujszki* mai

népe ; a zsarnokság közös halotti torát 
ülik meg.

Ha a ragyogó tnuHú Róma óriási 
erőfeszítéssel megállva sülyedése meredé
lyein, a félmeztelen longobárd kalóztól 
hazaszeretetei tanul s visszatér ősei eré
nyeinek útjára, nem énekelte volna el a 
költő, hogy:

„Róma s erős Babylon leomlott.”
A pusztában vándorló izrael népének 

tüzes felhő jelezte z utat, mely az Ígéret 
földére volt őt vezérlendő.

Az önállóságáról lem adott Magyar 
ország előtt is megjelent a csoda, csak 
okuljon belőle!

Vagy nem az ókor csodahősei vívják 
— e azon emberfeletti küzdelmet a Balkán 
félszigeten, melyről csodás részleteket hoz 
a táviró sodronya?

Albánia ahány mirtföidnyitriiletén, 
Albánia féload, d: szabadságért lángoló 
népei fegyveres kézzel szegülnek ellene nem 
csak legközvetlenebb zsarnokaik , hanem 
egész Európa akaratának.

Magyarok, nem lélekemelő, nem ta- 
unság teljes esemény e ez, mely nagy idők 
megérkeztét jelenti? ! . .

— .1 h tnvédU ég ta v a s z i  e lő 
léptetése keddi hivatalos lapban olvasható. 
A‘tábornaggyá Dobay József eddigi vezér
őrnagy, vezérőrjagygyá pedig Xváry Ad >!f 
báró ezredes lön előléptetve. Kívülük hat 
ezredes bárom alezredes, kilenc/, őrnagy, 
huszonnégy százados, huszonhárom főhad
nagy liuszounyolcz hadnagy léptettetett 
eV! a közvetlenül alsóbb fokozatból. A hon
véd orvosi karban is I* isouló irányú elő 
lép .’.iés törtéül, úgyszintén a kezelő tiszti 
szakban is. A varom.okban állomásozó 
honvédbuszár ezred parancsnoka, Gyula 
falvi Bulyovszky Károly ezredessé letl elő 
léptetve.

.4 i i iu n io r fe i ié i 'V á r i  o sz tr á t t -
i-iagyar konzulátusról hozta az „E—s“ a 
napokban azon hirt, hogy visszaküldte a 
budapesti kir törvényszék egv ni >gkérésé 
sót, mivel magyarul volt. Írva. A félhiva
talos lapok rósz éiece! akarták elütni az 
,,E — s” bosszant'* felfedezését, alapfalan 
uak m oldván i azt, mivel Nándorfehér
váréit niueseu főkonzulátus. Az ,,E—s“ a 
lehető legkorrektebbül a budapesti kir. 
törvényszék jegyzőkönyvi kivonatával felel, 
melyből világosan kitűnik, hogy a belgrádi 
konzuláfa; a megkeresés! tény.eg vissza 
kii'dte, mivé! senki sem tud náluk magya 
rui, és hogy a törvényszék ez ügyben 
(fásításokért az igazságügy minisztériumhoz 
l' rluit, kérvén egyswsmiu 1 a kormányt, 
hogy ha esetleg •*/. iratok németre forűitá-
lekiievutík a „peesuhszki* előtt sziávosat*!* 
hangzásából vehető ki. In t. i. a délszláv 
zamatot vesszük mérvadónak. Feltéve, hogy 
„Pécs” magyar eredetű, a szlávok, kik 
Bécset maguk is Becsnek mondják, és 
azon felül kemenezéjiiket ,,pécs“ vagy 
„péty” nek nevezik, mely utóbbitól „pstyár” 
keraenezést jelent, ezen egészen szájuk 
ize szerinti szóalakot minden módosítás 
nélkül vették volna használatba. De nem 
úgy tettek; hanem a bosszú é hangzót 
rövidre kaptak; az egytagú s/.ót tutgegy 
szótaggal megtoldottak; a hozzátoldott 
szótaggal cselekvő jelentést adtak az ide 
gén, előttük ismeretlen jelentésű sz ínak ; 
végre e cselekvő jelentés annak daczára 
lérti nemű raggal toldották, hogy az át
vett szó várost jelentvén, és sem nőnemű, 
som közép nemű végzéssel nem birvan, a 
szláv nyelv géniuszánál fogva mar magá
ban véve is férfi nemüuek volt veendő. 
„Ovaj Bécs, ovaj Szécs, ovaj Mohács, ovaj 
Biliács, ovaj Sziget, ovaj Raczváros, ovaj 
Patacs“ világosan mutatja, hogy a szláv 
nak „ovaj Pécs”, hogy ügy mondjam, 
egészen kezére állott, és mi oka sem le 
hetett a fenti uj jelentéseket behozó rnó 
dositásokat alkalmazni, mely jelentések 
azonban egészen észszerüekké válnak, mi 
helyt a „Peesuj” szót eredeti szláv szónak 
vesszük

A dolog tehát megfordítva áll, Pécs 
nevét a magyar vette át a szlávtól, és a 
magyar módosította azt a maga szája 
ize szerint ; mit ha begyőzök és „Peesuj“ 
szónak „égető” jelentését megállapítom, 
bátran mondhatjuk, hogy szép városunk 
első lakosai, még a rómaiak foglalása 
előtt, a vidék ős'akóiból kikerült szerény 
mész égetők vol ak, (téglaégetésről kő bő
ségében kezdetkor szó sem lehetvén), és 
hogy azok utódai daczára auuak, hogy a 
római „Sopiana”, a germán-római „Quad- 
riburgum”, a keresztény „Quinque Ecclc 
siae”, a német „Fünfkirchen” végre a 
megmagyarositott „Pécs” az ősuevet a ki 
vatalos használatból mai napig kizárta, e

sát rendelné el, méltó/, assék megjelölni 
azou alapot, a melyből a tekintélyes irat- 
csrn \te tem es fordítási költségeit fedezni 
kell. O n jU n ii volna, hogy a miniszter- 
elnök ur ne hagyja szi nélkül a dualiz
mus e szégyenteljes megsértését., s intéz 
zen erélyes remonstrácziót a külügyi hiva
talhoz. (Mer is az erélyes lenni!?)

Országgyűlés,
Ap iíis 22-é i f * y att i a képvis :lőuiz 

az igazsigUgyi koltség/e.éj tárgyi!isit s 
az álra'áios vitát betűzte. Szóltál a töb
bek közt Juhász Műi ily, Vidiic/.k iy József 
Simouyi Ernő és H > 1 issy Imre. M ii lányi
ján igazságszolgáltatásunk nyomorúságai
val foglalkoztak s a minisztert egy a létező 
bajokat gyökeresen orvosló reform keresz
tülvitelére, illetve oz irányt* i-i törve jyja 
vaslot benyújtására hívták fel. Az illet 
végen Vesztei- 1 ure e’ő i l i  tartotta meg 
zárbeszédét.

Az aprii 23 iki ülésen E n u er K *ruél zár- 
beszédével befej ’zte -i ház az igazságügy- 
miniszteri költségvetés tárgyalását s Vesz 
tér lure határoziri javaslatát elvetvén, 
elfogadta E nmer Kornélnak szinte a szá 
baliség beho/.a*alára v m i’kozó határozati 
javaslatát melyben az igazvigügyér u a- 
sittatik, hogy e tárgybau és irányba t az 
elő munkálatokat t -gye meg.

áttért ezután a ház a houvédelmi 
minis/ferin n költse 'vetésének általános 
tárgyalására, melyben a vitát Degré Ala
jos nyitotta m-g sikerült oeszé.lóve! iu;iy 
ben élénken színezi b mvédségi iifézué- 
nyttnk hiányait. Ily értelemben szóltak Fai- 
kas E ek és Erauszt Kelem n is.

Aprii 24-éu T h a l y  Ká l mán  mou- 
d i!t ez ügy *3a egy igazán szép, tárgyi- 
iag *s es sz iker; eienről tmusk* Iá beszé- 
d >,t, ni ílyiyel kap esolatban határoz ni j avas- 
latot nyújtott be az iránt hogy a honvéd
ségnél a vallass/, abadiág respectáltassék. 
.1 ivaslata azonban noha arra a korma y 
pártból is szavazlak — elbukott. Ezután a 
menedékház ügye keltett hosszabb vitát, 
mely csak az április 26 iki ülésen ért vé
get azzal, hogy a többség elfogadta a 
pénzügyi bizottságnak a miniszterelnök 
által módosított javaslatát, s ezzel i i »i- 
védd'ui költségvetés letárgyaltatott s vál
tozatlanul elfogadtat >U. S ezzel befejez;) 
tett az 138 ) évi állami költségvetés tár
gyalása. Az ülés végén Trefort és Pauler 
miniszterek válaszoltak lapunk tulajdonosa 
X így Ferencz képviselőnek általunk an
nak idejeu közhitt s a péesváradi no irány 
tigyébeu a vallás és közoktatási s az igaz
ságügyi miniszterhez intézett interpellatió- 
jára. Trefort miiiiszter válasza különösen 
megérdemli, hogy azt egész terjedelmében 
közöl jük az ő belem lésére. Ezen a tő vá
risi lap >k ált ti csekély li rvel ' ai-e mV
nevet csalt is a jeleutés tudataitól a<ma- 
gyarázható szívóssággal mii napig erede
tiségében megőrizték.

Alkalmasint a „Meszes” begy látta 
városunk első kunyhóinak keletkezését.

V innak, akik e „Pécsük” szóban a 
,|)ét“ számnévnek nyomát keresik; de 

ezeket nem a szláv nyelv vu!a nely belső 
sajátsága, hanem azon külső körülmény 
vezeti, hogy a város latin és német nyel 
ven öt templomnak nevez'eűk „pét” pedig 
ötöt jelent. De a szláv nyelvben, tudtom
ra i! egy szó sem til.á'tfik, mely • a „pe ‘ - 
hűl les/.ármaztatui és még is es vei Írni 
lehetne. Többet mondok. Azon körülmény
nél fogva, hogy a szlávuak még ,,pees“ 
(sütni) szógyöke is van, kétértelműség elő 
idézése nélkül nem is lehetséges a „pét” 
bárminő származék ában t helyére es más- 
salhan,'zót alkalmazui. A származék ilye
tén alakítása „pecs ‘ származékainak csa- 
iádvonásait hazudná és oktalanságra ve
zetne, mig ellenben a „peesuj” vagy „pe- 
csej” alak önmagától úgy rámutat a „pecs” 
szógyökre, mint Maglaj, Becsej, Doboj 
szláv helyuevek a „maglit” „becs” és 
,,dobit” gyökökre.

Mit jeleutseuaz aj, ej, ij oj, uj képző 
rag a szláv nyelvekben, azt igen könnyű 
kimutatni. „Zmjej‘ oroszosán, „Zmaj” dél- 
szlávosau férfi uembeD, — „zin ejá” és 
„zmfja" nő nemben föidöncsúszót (sark myt 
és kígyót), „lőj” férfi nemben olvadót (fagy- 
gyútj, „zlodjej” férfi nemben gonosztevőt, 
„pecsejá " nő nemű sütőt (pétaét) „szla- 
vuj” férfi nemben szögsárga színbe átme
nőt (fülemilét) jelent.

Igen téved, ki „szlavuj' délszláv fő
nevet a „sziavii” (dicsőíteni) igéből szár
maztatja, mintha tudnillik a csalogány 
például a rózsát, a növényvilág e csaló 
gúnyát, dicsőítené csattogásával. Az orosz
nál „szlovit” ige aunyitjelent, mint szög 
sárga színbe átmenni, és a csalogány „szo- 
1 >vej“-nek mondatik, ami anuyi, mint a 
mondott színbe átmenő. A „szlavuj” tehát 
es'*’' at ‘'zaki ,.szo!ovej“-n-'k déli árnya-

tatott országos fontosságú és helyi érdekű 
ügyre jövő számunkban visszatérünk.

Külföld.
A lefolyt bét legnagyobb fontosságú 

politikai eseménye az uj angol kormány 
végleges megalakulása Gladstone elnöksége 
s vezérlete alatt. Minő befolyással volt e 
fordulat a keleti kérdésre, mutatja azon 
tény, hogy Albánia nyilt felkelésben uta
sítja vissza az aurópai hatalmak azou 
akaratát, melynek beleegyezésére a portát 
is rákéuyszeritették, hogy t. i. Montenegró 
kapzsiságát albán terület átengedésével 
elégítsék ki, s a liga kijelentette, ha kell 
a förök hadsereg elleu is küzdeni fog 
szülőfölde védelméért, s a török hadsereg 
által kiiiritett területeket azonal m :gszál- 
loíta. A berlini szerződést aláirt hatalmak 
Montenegró kérelmére azt tanácsolták a 
portának, hogy szállja meg újból az át
adandó területet. A szultán mihelyt e sür
gönyt megkapta Síid, S.iwas és Osman 
pasákat, tanácsukat kikérendő, magához 
hivatta. Onnan pasa ez alkalommal kije
lenté, hogy miufán a porta a hatalmak 
akaratának eleget tett az ennek követ
keztében felmerült eseményeknek szabad 
folyást enged. Onnan pasa kijelenté azt 
is, hogy ha az albánok mozgalma nagyobb 
kiterjedést nyerne is, sen mint miniszter, 
sem mint tábornok nem fog soha a török 
csapatokhoz oly parancsot kibocsátani, 
hogy az albánok hűségét és hazafiui ér
zelmeit puska lövéssel jutalmazzák. Az 
albán felkelés a keleti kérdést ismét elő
térbe tolta az európai diploraacziában, még 
pedig oly iráuyba, melyben már azt dip- 
lomácziai fogásokkal megoldani többé 
nem lehet.

Oroszországban nem sokára megint 
virágzik ;.z akasztófa. A c/.ár téli palo
tájában február 17-én elkövetett merény- 
tet főtettese Szeivicz ápril 27-én ejjel 
elfogatott s a bűntársainak is nyomában 
vau a rendőrség.

N y ilt  lev é l a  tek . p écsv á ra a l 
k ö zg y ü  len h ez.

Midőn a „Pécsi Figyeiő'-ben a városi 
közgyűlésnek azon határozatát olvastam, 
hogy Pécsváros motiographiáját megiratni 
készül, megvallom, nem voltam képes 
hidegen maradni. Tanszékemről az ifjú
ságnak annyiszor hirdettem, hogy ma :án 
érdekeink felett létezik egy magasabb 
érdek is, a közjó és közművelődés érdeke, 
hogy ezt szolgálni dicsőségünk és köte
lességülik egyszerre, miszerint utoljára 
bennem is feltámadt a vágy, hogy amit 
esak szóval hirdetek, azt tettel és példával 
is bebizonyítsam.

Pécsvárosáuak vau múltjában egy 
olyan kincse, mi messzeföldön ritkítja 
párját, de e kincs ei vau temetve régi
lata. Példák : zolotó ziato, arany ; korává 
kráva, tehén. De ha a kettő egy alak és 
egy jelentés, akkor az orosz „pecsejá' -ból 
visszaképzett „pecsej” és „peesuj” is egy 
alak és egy jelentés: sütő, égető. — De 
engedjük meg a délszlávoknak, hogy az 
ő „szlavuj” virtuózuk a „szlávit” igétől 
örökölte költői elnevezését. Mi lesz a kö
vetkeztetés? A dicsőítő jelentésű „szlavuj” 
és az égető jelentésű „peesuj ‘ tökéletesen 
iisszhangzó két alakúak külső és belső 
egysége. E szeriül le.z tehát „Maglaj” 
anuyi mint ködösödő, „Becsej” (magyarul 
Becse a Tiszánál, de más vizeknél is) 
annyi mint liajóvontató, „Doboj” anuyi 
miut nyerő, „Pecsúj” anuyi miut égető, 
mindannyi valami átható, vagy benható 
cselekvő, és mindannyi uem csak azért, 
mert helynév, hanem azért is mert férfi 
nemű képző raggal is bir, férfi nemű főnév.

Xudu a délszlávok Pécset nem „Pe
esuj” hanem „Pécsük” nak Írják. E ne 

(kézséggelszemközt azt kérdem, hány olyan 
főnevet tudnak nekem a szlávok felmu

tatn i, mely nevező eset beu egyes számban 
i„M/i”-kal végződnék. Én csak kettőt tu- 
,'dok: „kruk” és „düh.” Kruh alkalmasint 
^uiaga a gyök, és jelentése „kenyér.” Do

(mit jelent a/, a „düh" egyebet mint lé- 
lekzőt és fúvót? És mi a gyöke a „duh‘‘- 

*uak? „Dijat.” Ebből ha rendesen képzem 
I a cselekvő főuevet a férfi ucrnbeu, „dijej”, 

„dtjaj” vagy „dijujt” kapok. Látni való 
tehát, hogy „düh” nem egyéb mint a ,,di- 

í juj" összehúzása, mi nem leketue, ha a j  
r és h között rokonság nem volna. Aztán 
. ki áll jót, hogy egy régi tulajdon név a 
.■helyesírás szabályai szerint van írva. A 
helyesírás fejlődik, a tulajdonnév megkö
vül. Az orosz a legyet „muhá“-nak mond
ja, és ha férfi nemű legyet akarna jelezni, 
azt esak „műk” szóval mondhatná ki. És 
mi lehet a inuk gyökere és jelentése ? A 
dongását utánzó in- - a gyök, hol a kis 
kereszt a vissza nem adható homályos 
hangzót pótolja, vagy is „mub” „muba” 
ilyen hangot adót jelent eredetileg. Ehhez



krónikák és iratok között, melyek ki tudja 
merre, az ország melyik zugában vannak
szétszórva, — feledve. — E nagy ürökségi 
perben, gondolám, melyet városunk folytat 
a feledés és enyészet ellen, hogy tőlük 
múltját visszaperelje, talán reám is vár 
egy kis kötelesség, — hiszen hivatássze- 
riileg foglalkozom hazánk alkotmányának 
történ -tévéi, melynek egy részét képezi a 
raagvar városok fejlődésének történelme 
is. Ezek közt pedig Pécs nem játszott 
utolsó szerepet.

Ilyen gondolatok közt tettem meg 
polgármester urnák azon ajánlatot, hogy
ha a város szolgálatomat, melynek meg
utal mazása közömbös előttem, — netán 

jnybe vehetőnek tartaná, én a város 
rendelkezésére állok. — Polgármester nr 
aj tolat rnat nem tartotta visszautasitandó- 
uak, s felkelt, hogy oly alkalommal jöjjek 
el hozzá, midőn a diszgyillésen teendő 
indítvány lelett előlegesen tanakodni fog 
nak. Az alkalom megérkezett, s midőn a 
jelenvoltak megállapodtak abban, hogy 
alapos okoknál fogva nem pályázat, (a 
mi nézetem szerint sem czélra vezető,) 
le nem felkérés fog indítványba tétetni, 
hogy a leikérésnél első sorban helyi erőkre 
lesznek tekintettel, ajánlkozásom elfogad
tatott s meg lett állapítva az indítvány 
úgy, amint az a diszgylilés alkalmával 
meg is tétetett.

Említenem sem kell, hogy nekem az
indítványtétel körül befolyásom nem lehe
tőit. A tanácskozó uraknak szabadságában 
adott igy, vagy úgy, megállapodni. Ha 
a jánlkozásom it nem tartották elfogadha 
i nak, ki kötelezi őket, hogy elfogadják. 
\ issza kellett volna engem egyszerűen 
másítani, s ez esetben nyugodtan tértem 
volna vissza azon az utón, a melyen jöttem.

De nem igy történt. Meg voltak győ
ződve, hogy az indítvány úgy, a mint 
megtételen, a leghelyesebb és a fenforgó 
■ örülméL-yekbez képest legczélravezetőbb. 
Díszére válik a városnak, ha polgármestere 

in csak hivatalával, hanem a tudomá
nyokkal is foglalkozik, ha főiskoláját a 
varos ugyanez alkalommal egyik tanárá
ban kitünteti. Én pedig szerencsésnek 
éreztem magam, ha l ’écsvárosának némi 
szolgálatot teszek, a jogakadémia tanár
testületének díszét emelhetem , tanítvá
nyaimnak példát adhatok, s végül, hogy 
tettvágvamat kielégíthetem.

A következés azonban megmutatta, 
hogy vannak körülmények, midőn egy 
tanár naiv tbeoriájáf a praxis tőnkre veri. 
Félreértés, megtámadás, becsmérlés mint 
darázsraj csapódott szemem közé.

Előáll egy kolléga s „ mosolyogva ■“ 
állítja az ország előtt pellengérre tehetsé
gemet, mert ,,isiueretlen‘! vagyok. Mintha 
biz ő ismeret,s leli volna, mielőtt epochalis 
müvével a világot bámulatba ejtette. Jött 
a sziikkeblüség, s az egész indítványt 
előre kicsinált személyes ügynek bélye
gezte. Jött a rágalom, s itt a közgyűlés 
határoznál vitte elferdítve a nyilvánosság 
elé. ott megint a közgyűlés liigadt gon
dolkozását igyekezett elvitatni, állitván, 
hogy a közgyűlésnek akarata nem lehet 
az, amit kimondott, mert azt csak az 
ünnepély mámorában mondta ntána az 
nditvauyozonak. Jött a bornirtság, mely 
maga sem tudja, mi egy monographia, s 
a t feszegette: mi dolga lehet a monog- 
raphián két embernek, mintha a monog
raphia nem terjeszkednék ki az emberi 
ismeretek annyi ágaira, hogy annak meg
írásához. nem kér, de még hat szak
ember is kevés. Jött a lovagiatlanság, s
tarul a „pecsujszky" ineiiéknévből kiual 
ko/ó helyesírás, miből összesen az követ
kezik, hogy a h és j  a szóban lévő képző 
ragban oly törvényes képviselője egymás
nak, mini a tg és cs a ,.péti“ és ,,pécs“- 
ben, „Katity“ és „Katics" bán.

Vaunak a szláv nyelvekben h betűvel 
végződő olyan térti nemű főnevek, melyek 
nem cselekvőt, hanem leginkább benható 
cselekedetet jelentenek; de ezek, noha 
igékből származnak, az illető képző ragot 
a gyökkel olvasz.tván össze, mind cgyta 
guak. Ilyen volna a „krub" (keuyérj ha 
azr lehetne kimutatni, hogy „kroj-* ( a- 
laminek széle) „kroj“ (szabás, jobban 
mondva szabat), ,,kruh- (szakaszlat, t. i. 
egy darab kiszakaszíott tészta) egy közös 
gyökből származnak ; ilyen ,,‘zuijeh" (oro
szosán nevetés, „szmij“ délszlávosan), 
„sztrah“ (íelelemj ismeretlen eredetű fő 
név. Ilyen a „grjeh" (bűn, melyben azon
ban a h az ejtegetésben j vé is változik). 
Ezeu igy összekapott egytagú nevek azon 
hun a ,,Pecsuh“ tőnévvel annak bebizo
nyítására, hogy a cselekvő jelentés nincs 
benne, össze nem hasonlíthatók, mert „Pe- 
csuh" változatlanul tartja meg a gyököt 
és ngy veszi mellé a cselekvőségi képző 
ragot. De még azon esetben is, ha a régi 
szlávok itt az uk képző raggal cseleke
detet kívántak jelzeni, a férti nemű tőnév 
csak annyiban jelent mást, a mennyiben 
a sütet különbözik a sütőtől. Hogy „Pe- 
esuh“ alatt cselekvő jelentést kell érteui 
és hogy a h helyébe jogosan tehetni a j 
betűt, matatja fent elősorolt egy tagu
nkban a h és j Között kimutatott rokon 
ság is, és azon körülmény is sejteti, hogy 
a török történetíró Pocsevi innen származ
ván, kö; clebb jár nevével a „peesej“, mint 
a „pecsub" alakhoz.

„Fecsuj" és „Pecsuh“ tehát egyet 
jelent, es csak az van még bátra, hogy 
kimutassam, misép állott ezeu szláv szó 
a magyarnak akkor szája izére, mikor 
azt át kellett vennie? De mielőtt azt ki
deríteném, iegyeu szabad „Becs" szláv 
helynévnek egy érdekes vonását bemutat
nom. A szláv „becs" ige tudtommal már 
nincs haszuahttlian, de vannak neki az 
orosz nyelvin:: oiy.M származékai, melyek

megnyitotta ellenem a tért a nyilvános 
támadásra, de elzárta válaszom elől a 
nyilvánosság sorompóit.

Végül tisztelt munkatársam jelentette 
ki, hogy a munkától visszalép.

Tisztelt közgyűlés! Ez nem az a 
küzdelem, amire én ajánlkoztam, s melyre 
dr. Szeredy ur, midőn indítványát meg
tette valóban maga sem számíthatott. Az 
én ajánlatom a munka és fáradtság fel
ajánlása, arra azonban nem ajánlkoztam, 
hogy becsületes szándékomért nyíltan pe- 
lengérre tegyenek. Nevem nem csak az 
enyém, hanem családomé és rokonaimé 
is, nem is itt Pécsett szerezte meg magá
nak a becsülést, nem is engedhetem, hogy 
e becsülést olyanok ragadják el, akik azt 
nem adták.

Van küzdelem, jó! tudom, miben el
bukni is dicsőség, de ez a szenvedélyes 
támadás, mondhatnám üldözés, minek ki 
lettem téve, nem e fajtából való. Fegyver 
ellen fegyvert szegezni féríias dolog, de 
álljon bár valaki a sárdobálás előtt még 
oly szilárdan is, legfelebb csak azt nyeri, 
hogy.— még több salak ragad reá.

Én tehát mély köszönetét mondok az 
indítványozó urnák, ki oly szívesen vitte 
jó szándékomat az érvényesülés felé, kö
szönetét mondok a városi közgyűlésnek, 
mely e szándéknak tért engedett, de ily 
körülmények közt a rám bízott feladat 
megoldásától elállók.

Óhajtom, hogy példám a közművelő* 
dés szolgálatától senkit el ne riasszon.

Dr. Kosutány Ignácz.

Emberkereskedés.
(Cselédviszonyaink itlustrációjához.)

Rettenetes azon állapot, melyben házi 
cselédeinkkel vagyunk.

Sem a művelt világban, sem a bar 
bárok között nem képzelhetünk ily felfor- 
dultságot, ily kétségbeeitő visszásságot.

Tegyenek róla, akik tehetnek, de ne 
mondja senki, hogy ez nem oly baj, mely 
megrontja a családi életet, meg az egyet
értést családok és jó barátok között. Ez 
oly méreg, mely bomlasztólag hat egész 
társadalmunkra és halaszthatatlan orvos
lást igényel.

Cselédeink nem ismernek komolyab
ban kötelező törvényt magukra nézve és 
kényiik-kedvük szerint játszák ki gazdá
jukat. —

A cselédreudszer sehol sem oly laza, 
oly 8<>k utu és széles magyarázatu mint 
épen Pécs városában.

Pontosan be kell jelenteni minden 
cselédet, s minden bejelentésért az illető 
gazda ötven krajezárt fizet! Ez jól van 
és helyes; noha tudunk városokat, ahol 
az ötven krajezár fizetése elmand. Mert 
például csak Buda-Pesten is kötelességem 
ugyan feljelenteni a cselédet; de fizetni, — 
egy krajezárt sem vagyok kénytelen fizetni; 
nem uyerességi szempontból magyaráztat- 
váu ott a dolog, hanem a polgári köte
lesség ama közös szentsége vétetvén irány
elvül, mely szerint a törvény s ebből ki
folyólag a rend első dolog minden állam
ban. 8 ezt illetőleg még a szegény em
bernek is mód van nyújtva a törvény 
gyakorlatára. így áll a dolog, s a hivat
kozás nem azért esik itt, mintha a befi
zetési dijt igazságtalannak tartanám.

A világért sem.
A dolognak oka és foka van. Lehet

nek itt alapos okok, s ha a cselédet ma
gából a cselédiutézetből kapom, akkor a

kétségtelenné teszik, hogy az ige annyit 
jelentett mint hajót vontatni. Valamint a 
, pecs" igéből származott a „pecsej" és 
„pécs“, úgy származott a „becs11 igéből 
„bec8ej‘‘ és „bécs" Óit a származékok je
lentése „égető" és „kemeueze" ; itt „von 
tafó“ mart és a „vontatók" empórium- 
szvril összetoltulá-n, mit Becse magyar és 
Becs (>:-/' ál; városra alkalmazva kulcsát 
találjuk azon páratlanul álló tiiuem nynek 
a magyar nyelvis- ti, mely szerint a ma
gyar ember elmegyen Pécsre, Széesre, Mo
hácsra, Szliáesra, de nem megy el Bécsre, 
hanem Bécsié. Valószínű, hogy az első 
magyarok Bécs nevét, mely klilömben is 
szájuk izére állott, azon szláv jelentés tu
datával vették át a szlávoktól, hogy ott 
alsó vidéki vontatók sokadalmába kell be- 
levegyülniök. A magyar szláv értelemmel 
gondolkodik Bécsről.

Az első magyarok, kik nyelvűket a 
magyartalan szabású „Pecsu" (hisz a h 
és j  a fenti alakban csaknem egészen 
néma) szó kimondására mozgásba hozták, 
belső szükségtől kényszerítve az első szó
tagot okvetlenül megnyitották, mert u és 
rövid e egy szóban és magyarszájban ősz- 
széf ér bet len, mig a hosszá é és ú jól ösz- 
szefér, amint „Úszúbúék", „rézsűt" sza
vakból látható. De a magyar nyelvnek az 
a sajátsága is van, hogy a hangsúlyt min
dig az első sziitagra teszi. Az első szótag 
mondott megnyújtása és a hangsúly tehát 
kétszeresen is kiemelte az első szótag ere
jét a második rovására, mely különben is 
rövid volt. Ennek folytán és a „Bécs" 
szinte elfogadott helynévre való emlékez- 
tetés befolyása alatt nagyon természetes 
volt, hogy az idegenszerü ú idővel úgy 
szólván észrevétlenül elejtetett.

Világos tehát, hogy a két nyelv szel
lemétől kérve ariadnei fonalat ép oly 
könnyű a magyar nevet a szlávból.amily 
nehéz a szlávot a magyarból levezetni. A 
rai kedves Pécsünknek tehát szlávok vol
tak első lakosai, és a nevét is szlávok 
adták rá. De azért még ne busnlj, oh 
Peesnj, hogy szerény „petyárok" voltak 
keresztapáid. Mindig szép vigasztalás az, 
hogy most már sokkal külömbek Bitnek 
be kedves magyar hazádnak SterbaJán.

beiratási díj mindenesetre jogosait, s nem 
is valami sok.

De más itt a baj !
Befizettem az összeget a cseléd hely

reállta előtt; ő fogta magát, nem állott 
helyre. Én aztán hiába fordultam fűhez- 
fához, mert cselédemet elő nem állították, 
s bottal üthettem nyomát; ötven krajezá- 
rom is oda veszett, meglehet a szegények 
számára.

Büntetésben is részesültem, a miért 
njonnan fogadott cselédemet beíratni el
mulasztottam. Lefizettem a büntetési dijt, 
noha az előbbi eset után igazságtalanság 
esett rajtam, nevetségessé válván oly tör
vény fentartása, melyet magok a törvény
hozók helyeztek hatályon kívül azáltal, 
hogy neki érvényt szerezni nem bírtak. 
Mert valóban minek az a beiratás, s ille
tőleg az oly nyilvántartás, mely gyakor
latilag nevetségessé válik. Nem tagadom, 
hogy ellenkező esetekről is van tudomá
som, s nem akarok vádoskodni oktalan.

Vegyük a dolgot tehát úgy a mint van.
Ha van cselédhivatalunk, aminthogy 

van is, tehát igyekezzünk neki tekintélyt, 
kizárólagosságot adni, máskéut nem bol
dogulhatunk.

De vájjon kizárólagosság-e, ha meg
engedjük a kotnyeleskedést, s azt mondjuk, 
hogy; Szabad a váltár ? Mert, hogy a 
cselédszerzés valódi Csáky-szalmája, s kö
rűié a legrutabb visszaélés történik, azt 
csak azok nem tudják, akik tudni épen- 
séggel nem akarják.

Vagy ki nem tudja, hogy bizonyos 
asszonyok mindig készek jó pénzért cse
lédet adni, mikor azt is megteszik, hogy 
a már felfogadott cselédet saját gazdája 
ellen ingerük, fellázítják, vagy legszelí
debb kifejezéssel élve, lebeszélik, az,.a 
biztatván őt, hogy jobb helyet szereznek. 
8 a cseléd lépre megy, mert dolgozni nem 
szeret.

Mert ez is Geschüft, mégpedig igen 
jó Gescbiift.

8 némelyek ezt rendesen gyakorol 
ják. Azonegy cseléddel hat, hét gazdáuá1 
is megfordulnak, mindenütt pénzt kapnak. 
Mert szemesé a világ, vaké az ala
mizsna: azt tartják; s fittyet hánynak a 
törvénynek, ha ugyan ilyenről ily körül
mények között szólhatni. 8 mi több ! Olya
nok is rendes üzletet, mégpedig jól jöve
delmező üzletet folytatnak, akiíí bizonyos 
már fellázított cselédek távoztával helyet
teseket állónak, oly feltétel alatt, h >gy 
néhány nap alatt nieglelelő cseléddel pó
tolják az elsőt. De mi történik. A hely- 
potló, kinek nincs senkije, semmije, idő
közben kereket old, s a gazda bottal üt
heti nyomát. 8c pénz, se posztó. Ily ki
segítőkkel azok a bizonyos asszonyok tu- 
czatszámra rendelkeznek.

Mi ez már most? kérdjük?
Emberség ez, becsület ez?
Ott a eselédbivatal becsületes, jóra- 

való, lelkiismeretes' emberrel élén, s eltű
rik, hogy keze alatt mások szolgáltassák 
a cselédeket, s jóravaló munkáját lehetet
lenné tegyék; hogy olyuemü akadályokat 
gördítsenek eléje, melyek leküzdésére nem 
egy, hanem tiz ember sem elégséges ; el
tűrik, egy szóval, hogy nyerészkedő lelki
ismeretlen asszonyok valóságos emberke 
reskedést Uzznek.

Mert emberkereskedés ez a szó leg
valódibb értelmében. Eladják a cselédeket 
egyiknek drágábban mint a másiknak; 
s mig szívtelen nyerészkedést visznek vég
hez rajtok, addig erkölcsileg s anyagilag 
megrontják őket. Mit is tehetnének egye
bet, mikor egyfelől felbiztatják, mástelő! 
ép azáltal, hogy a kitartás erényét meg 
ölvén bennük, dologtalauságra és restségre 
szoktatják. Hogy vergődjék az ily cseléd 
zöld ágra, hogy tegyen néhány krajezárt 
félre, ha örökösen változtatja helyét. Az 
ily cselédnek mihamarább el kell sülyednie.

Bizony, bizony nagy métely ez. Oly 
jele a bouilottságuak, mely haladéktalan 
orvoslást kivan.

Az emberkereskedést tovább folytatni 
nem szabad.

A cselédhivatalt minden lehető módon 
támogatni keli erkölcsileg. Azaz : Szigorú 
tilalom hozassák arra, hogy eselédszer- 
zésset seukise toglalkozhassék, s minden 
oly egyén, aki e törvényt bármikép át
hágja, szigorú pénzbírságot szenvedjen.

A eselédbivatal legyen felelős; de 
legyen azián kizárólagossága ; legyen hat
hatós támasza a rendőrségben.

így aztán bizton hisszük, hogy a baj 
uiielőob orvosolva lesz ; hiszszük, hogy a 
rend helyreálltával a gazdák és cselédek 
sorsa egyaránt megjavul.

Legyen rendes állapot, s a cseléd is 
wunkásabb, becsületest), vagyonos!) lesz. 
Ami egyszersmind nemzetgazdasági szem
pontból is megtenni jó gyümölcsét.

Tehát erkölcsi támogatást és kizá
rólagosságot a cselédhivatalnak, t.—G.—

M ást b eszé l B o d ö n é , m i Kor a  bor  
á r á t  k é r ik .

E lap 13. számában azt állítottam Ig- 
mándy Benedek szigetvári szolgabÍróról, 
hogy ő csempészte be hozzánk Ponauert 
jegyzőnek; hogy e jegyző segítségével 
lopózkodott be hozzánk a szegéuyalap belső 
titkos pénztárnokáuak ; hogy azon pénzről, 
melyet a jegyzővel összejátszva ő kezelt, 
a felelősség terhét orozva a községbiróra 
hárította; hogy ezen orozva inasra hárí
tott felelősség érvényesítésére ál számadá
sokat terjesztett fel a bírák nevében a me
gyéhez, és ál feliueutvényeset eszközölt 
ki a megyétől; hogy ezeu ál felmeutvé- 
nyek ál közokiratokat képeznek annak 
bebizonyítására, hogy a pénz nem a szol- 
gabirónál, hanem, ami nem igaz, a köz- 
ségbirájáaái van ; hogy a mi község tú
ránk által a szegény alap visszaadására

szorítva tudva valótlan állítással a bírót 
elámitani és vele azt elhitetni kísérletté 
meg, mintha ő, Igmándy, jogosan tartaná 
magánál a szegény-alapot; és hogy a kép
viselő testület jogos felügyeletét és ellen
őrzését azzal játszotta ki, hogy az egesz 
manipnlátiót titokban tartotta

És Igmándy e tények egyikét sem 
meri tagadásba venni, mikor e lap 15 
számában azzal iparkodik szépíteni ma
gaviseletét, hogy más, a felsoroltakon mit 
sem változtató tényeket hoz fel az olvasó 
közönség előtt, mint Bodóné, mikor a bor 
árát kérik, annak fejtegetésébe mélyed, 
miképen lehet a butéliákat legbiztosabban 
bedugaszolni.

ő  is azt mondja, hogy a megye az 
elrendelt központi nyilvántartással még a 
bevételek jegyzői igtatásánál, még a köz
ségben vezetendő pénztári naplónál, sőt a 
képviselő testületi ellenőrzésnél is erőseb
ben dugaszolta be a szegény alap butéli- 
áját a csélédek netáni kóstolási kísérletei 
ellen : de azért hallgatólag még is meg 
engedi, hogy a butélia és a bor más ke
zén találtatott, sőt azt is megengedi, hogy 
mindazon mesterfogások csakugyan alkal
maztattak, melyek a butélia kivándorlását 
a gazda piuczéjéből észrevehetetlenné tenni 
alkalmasak voltak.

De ez a magát férfiúnak tartó Bodóné 
meg tovább megyen, mert felhevült agyá
nak szerencsétlen sugalmát követve azt is 
kikottyantja, hogy bizony nem másnak 
hanem egyenesen és csak is az ő érdeme, 
hogy a pinczéből való kivitel azon Urtlgy- 
gyel volt takarható, hogy a butélia csak 
a takarékpénztár hidegebb pinezéjébe kül
detett, még pedig a fő fő pinezemester, a 
megye rendeleténél fogva küldetett, hon
nan aztán a bort lehetetlen máskép ki
kóstolgatni, hacsak az ember a butéliát 
magát is zsebbe nem dugja és szépen ti
tokban, amint szemérmes borivó matróná
hoz illik, az emeletre fel nem sanzsirozza.

A jó asszonyka alkalmasint nagyot 
botlott elméjében, mikor azt gondolta, hogy 
elhitetheti az egyiigyü közönséggel, hogy 
a megye a központi nyilvántartás beho 
zatalával a községbeni nyilvántartást és 
ellenőrzést eltörülte, illetőleg bírótól, ellen
őrködő jegyző.ől, számadás vizsgáló kép
viselőktől elvette. Egy kicsinyt máskép áll 
a dolog.

Kivenni, a megye elvette ugyan, de 
nem a községtől, bauem Igmándytól, nem 
ám a szegény alap, bauem a közmuuka- 
váltsági pénztár kezelését és uemisJelics 
Tamás volt biró agyonhallgatott sikkasz
tása, hanem amiatt, hogy Igmiudy a szám
adási év utolsó uegyedébeu mar a jövő 
évi közmunka fele részében való megvál
tását parancsolta meg a községeknek, mi
ből azután nem pinczeváltoztatás, bauem 
a Gergely pápa által kijavított naptárnak 
újbóli megzavarása következett volna be 
az adó fizető közönség nem csekély bot
rányára.

Fatális azonban szegény Bodónéra az 
is, hogy nem csak megengedi hallgatólag, 
hogy maga naplót nem vezetett, hanem 
azt is kiemeli világos szavakkal, hogy 
m g azon takarékpénztári könyvecskét is 
megsemmisítette, melyben az 1877. nov. 
22-dike előtti betétek részletezve szerepel
tek, hogy igy még távolról se lehessen 
sejteni, mennyi pénzt hajtott be a biró, 
in -iinyit vett át nyugta nélkül a szolgá
lóié, mennyit jelentett ez fel a központi 
m ilvántartásnak, és mi természetű azon 
központi ellenőrzése a bevételeknek, mely 
az Igmándy által kezelt pénzekről Igmándy 
által ál név alatt felterjesztett számadások 
megvizsgálására egészen és kizárólag Ig- 
iuáudy kimutatásától függő biztos alapot 
11) ujt ?

„Wackerumgelogen den Tbatbestand, 
wcím deu líiebter dér 8ehuh drückt!4 ez 
a felső schwindel hálás uiaximája ; de jó 
Igmáüdyná! még az áü, hogy borban az 
igazság, igazat kell mondani, és azután 
a közönségre bizui, hogy meuuyire mél- 
tóztatik a dolgon nem változtató, de nagy 
hangzású védelmen akár épülni, akár fel- 
kaczagni.

Lakácsán, 1880. april 21.
STERBA JÁNOS 

plébános.

T ö r v é n y s z é k i  c sa r n o k .
Előadott polgári perek :

Hecker Konrád Babolcsai Fái ellen 
felhívási kereset. — Csendes József Kreko 
Mihály elleu ujitó kereset. — Károly Já
nosáé és társa Marusits József ellen örök
ség iránt.

Előadandó büntető üyyek:
Május 5-én. Haraszti József és társa 

elleu tolvajlás. Matosovits György és társa 
ellen lopás. Kovacsies Ferencz ellen tol
vajlás. — Május 7 én. Pnsits Blágó ellen 
emberölés. — Májas 8-áu. Gál Julianna 
elleu emberölés.

H I V A T A L O S .
4354/880.

H ir d e tm é n y .
A nagyméltoságu magyar kir. földművelés, 

ipar és kereskedelmi ministeriuin f. c. 6247 számú 
rendeletével, a magyar országi borok kivitele és 
kelendősége érdemében intézkedni méltóztatott, 
hogy Budapesten, mint a kereskedelmi forgalom 
központján, megforduló kereskedők és egyéb ve
vők az országban eladó borkészletről tudomást 
nyerhessenek, mely czélra egy könyvet nyitott, 
melyben mind ama bortermelők borkészletei évről 
évre bejegyeztessenek, kiknek legalább 100 hecto- 
litcr (176 aéól eladó boruk van.

üzen ívé! elérésére a fentisztelt ministerínm 
lovatos iveket oly őzéiből küldött, hogy azok a 
helyben található borkészletre vonatkozó adatokkal 
kitöltve, hozza fel terjesztessenek.

Kelhivatnak ennélfogva a helybeli borter.no- 
lők. kiknek legalább 100 hectoliter (bár különféle 
mhiiségü) eladó ború. vau, hogy azt saját érde
kükben a városi pénztárban e czélra letett rovatos 
űrlajKik kellő kitölthetésére agyán e hivatalban

bezárólag f. é. május hó 15-ig bej ilentsnl ni 
senek. miután ezen zá.os határidő eltelte után 3  
déses kimutatás a fentjelzett ministeriumboz fel 
fog terjesztetni.

Végre figyelmeztetnek a jegyzékbe felvett 
bortermelők, hogy a mennyiben eladásra bejelen
te tt boraikat a jövő évi felvételig eladnák, erről 
levelező lapon a nagyin, m. kir. földművelés ipar 
s kereskedelmi ministeriumhoz rövid jelentést te
gyenek, hogy ily készletek a vizsgálatból töröltes
senek. —

Pécs es. kir. varos tanácsának 1880. évi áp
rilis hó 27-én tartott üléséből.

P é c s  *»/,, k ir .  váron 
T a n á csa .

Különfélék.
— A pécsi kereskedelmi és ipartár- 

sitlat az e hó 27-éu tartott választmányi 
gyűlésén tárgyalás alá vette az osztrák 
és magyar nemzeti bauk által a társulat 
kérelmére itt Pécsett létesittetni szán
dékolt bankfiók ki által való ellátásának 
ügyét. A helybeli pénzintézeteknek erre 
vonatkozólag beterjesztett ajánlataik közül 
a pécs-baranyai központi takarékpénztárét 
fogadta el a társulat. Ezen intézézet n. i. 
W d i jé r t  vállaljad a közvetítést 8 kész a 
kiküldött 10.000 frtnyi óvadékot letenni. 
A társulat az osztrák-magyar bankhoz 
intézett felterjesztésében tehát a pécs-bara- 
nyai központi takarékpénztárt hoztajavas
latba, mint a mely a Pécset' létesítendő 
baukmellékhely s illetve bankváltó közve
títéssel megbízandó lenne. Ugyanezen gyű
lésen megállapittattak a Pécsett szervezendő 
kereskedelmi és iparbiróság alapszabáyai 
is melyek helyhatósági jóváhagyás s kivi
tel végett a legközelebbi városi közgyű
lésnek beterjesztve lesznek.

A helybeli zeneegylet a Tetyén 
május 4-éu majálist tart. Belépti díj 20 
kr .  Gyermekeknek ingyen.

- Színészeink búcsúznak. Még két 
előadás lesz. Ma „Egy a mi népünkből 
czimíí jeles életkép, s holnap „Viola" az 
alföldi haramia cz.imü népszínmű. Remél
jük, hogy mii pártoló közönségünk e két 
búcsú előadás alatti tömeges megjelenésé
vel egyrészről elismerését fogja kifejezni 
a társulatnak a téli unalmas időkben nyúj
tott szellemi szórakozásért, másrészt pedig 
megkönyiteni a mostoha viszonyok folytán 
szorongatott anyagi helyzetben levő tár
sulat elutazását.

— Borzasztó gyilkosság. Vidékünk 
egyik legszebb kirándulási helye a Ja- 
kabhegy f. hó 23 án borzasztó gyilkosság 
sziulielye voit. Nevezett napon ugyanis <1. 
u. .) óra tájbau az ottani erdő-kerülő egy 
cscrkuti asszony és leány által arra ligyel- 
meztettetett, hogy félórányira találkozási 
helyüktől tüzet láttak az erdőben, de mint
hogy egy férfi alakot is észre vettek nem 
merészeltek oda közelíteni. Az erdőkerülő 
felszólítására azonban vele együtt vissza 
mentek az általuk megjelelt helyre, hol 
borzasztó látváuyosság terült el szemeik 
előtt. Egy a földműves osztályhoz tartozó 
mintegy 70 éves ember bul'ája feküdt 
előitüt vértócsában. Hat szem nyul-seiét 
volt homlokába lőve, bal oldalában pedig 
csákányütés által okozott borzasztó seb 
tátongott s a mi még borzasztóbb: ugyan 
azon csákáuyuyal a torkon keresztül a 
hulla teljesen a földhöz volt szegezve. 8 
wiud e kegyetlenségek még nem elégiték 
ki a kannibál boszuszomját; az igy meg
kínzott szerencsétlenre száraz fa levelet s 
gályát hordott, azt meggyujtotta, s ezen 
tüzet látta a fenemlitett két némber. A 
vizsgálatot ez ügyben 8ághy Vincze ismert 
erélyű aljárásbiró teljeai.ette mindjárt más
nap. A meggyilkolt neve Horváth János 
cserkuti köztiszteletben álló ősz foldmives. 
A gyilkosság gyanújával terhelt egy cser 
kuti embert be is szállítottak a helybeli 
törvényszék börtönébe, ki azonban hasát 
öngyilkossági szándékból felmetszvén, je
lenleg orvosi ápolás alatt van.

— Gyászhir. Béníts György elvbará
tunk s polgártársunkat súlyos veszteség 
érte. A  kérlelhetetlen halál élte virágában 
levő egyetlen leáuyától megfosztotta. A 
gyászjelentés következő : Alulírottak szo
morodott szívvel jelentik felejtbetleu sze
retett és kedves neje, anyja, gyermek és 
unokájának Herbeck Józsefné szül. Henits 
Anna, folyó évi ápril hó 25 én, reggeli 3 
órakor, életének 19-ik évében történt gyá
szos elhunyták A boldogultnak hűlt tete
mei f. hó 2tí áu, délután 5 órakor foguak, 
Katalin utcza 24. sz. házban beszenteltetni 
és innét a budai külvárosi közsirkertben 
örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő 
szent mise-áldozat pedig április hó 27

(én, reggeli 8 órakor fog a budai külvá 
jrosi plébánia templomban a Mindenható
inak bemutattatni. Mely végtiszteletre az 
^elhunyt rokonai, barátai és ismerősei tisz 
jjtelettel meghivatuak. Pécsett, 1880. évi 

április bó 25-én. Béke hamvaira I Herbek 
József, mint férj. Herbeck Béla, mint gyér 
rneke. Henits György, Henits Györgyué, 
szül. Hengl Julcsa, mint szülők. Farkas 
Pálné, szül. Henits Anna, nénje.

— A hasaló kereskedésnek itt Bécset t 
'(való megtiltására alkotandó szabály - 
|reudelet ügyében a közbiztonsági bizott- 
;ság és a kereskedelmi és ipartársulat ki
küldöttjei a városi kapitány eluöklete alatt 
.értekezletet tartottak, melyen hoszas tanács- 
Ikozás után abban történt megállapodás,
hogy Pécs szab. kir. város területén a házaló 
kereskedés egyáltalán megtiltatik, kivéve 
az 1852 sept 2 án pátensben felsorolt 

(házalókat (drótos tötök, gyoltsosok stb ) 
JA kapitányság ez alapon elkészíti a 
szabályrendeletet, mely isjóváb rv.ts véget. 

| a  legközelebbi közgyűlés elő lesz ter- 
Ijesztve.
£ — Uerczcnbvrger Jozs<:,‘ táncsmestcr
Lna május lé n  a Scboloz-féle sörli iz helyi
ségben, Jónás zene kara működése mel 
lett lánczostélyt rendez. Belépő -Sí. 1 ír*.



— A király-utczán járóknak feltünhe- 
hetett a „Traub és Társa14 czég helybeli
fiióküzletének a vagyonbukntt Lcchnertest 
vérek volt bolti helyisége fölé tegnap ki
függesztett s csodálatos heraldikai jártas 
ságról tanúskodó czimere. Ha a magyar- 
ezimér a kétfejti sas gyomrában foglalna 
helyet, azt, ha közjogunkkal megegyez- 
tetui nem tudnék is, de legalább mostani 
közösügyes nyomorúságunk bű képletének 
tekintenénk : azt azonban nem értjük, hogy 
miért iparkodik az a két sárkány oly 
dühösen egyik felöl a kétfejű sast s másik 
felöl a magyar czimert a római császári 
korona alá szorítani, nemzeti szinü pósta 
szekrényekben nyilvánuló alkotmányos vilá
gunk gúnyjára?! Ajánljuk a jeles heral- 
dikust azon intéző fértiaink ügyeimébe, kik 
az osztrák reagyarbank közös czimere felett 
oly hosszú tanácskozásokat tartottak.

A „F. Z .“ Kóbija nagy kurjon- 
gatással sütögeti revolverjét a miért hogy 
az uj honvéd-lövölde életveszélyes liely- 
kitüzése a közbetett fellebbezés daczára 
a belügyminiszter által helyben hagyatott.
— Hogy jobban éreztesse gazdája méreg- 
fulánkját a felfolyamodókkal, kiknek szá 
ma néhány százra megy, most azzal ámit, 
hogy „óvás nélkül44 egy hold szántóföld 
kisajátításáért 500 írtnál többet adtak 
volna sat. — miket csak gonosz szándék 
költhet ki és minek csak az együgyüség 
adhat hitelt. — Egy hold a várostól tá
voleső szántó föld kisajátítási 500 írtban 
megállapított ára oly magas, hogy szabad 
kézbőli eladásnál soha, de soha sem lesz 
elérhető, azon gazdák tehát, kiknek földjei 
ez áron kisajátitatuak, nagyou jól járnak 
és nincs is elleuc kifogásuk, de annál több 
veszedelem és ár háramlik a szomszédos, 
kisajátítás alá nem eső telkek gazdáikra.
— A felfolyamodók nagy része amúgy is 
tudta hogy felfolyamodásnkat Tisza uram 
el fogja utasítani, nem is tételezték fel 
felőle az ellenkezőt, megemlékezvén Schil
ler ama mondatára „Es ist dér Finch des 
Bősen, sat.“ — de aláírták azl, hogy 
ezzel is kifejezést adjanak a jog el- 
tiprása feletti megbotránkozásuknak. 
Egyébiránt még is megsúgjuk Kóbi urnák 
amit gazdája elfelejtett, hogy t. i. ezen 
felfolyamodás folytán a belügyminiszter 
elrendelni kegyeskedett, — „hogy a fel
állítandó lövölde tettleges használat előtt 
a fenálló rendőri szabályok értelmébej 
vegyes bizottság által lesz megvizsgálandó 
a végből, hogy a közbiztonság érdekeinek 
teljesen megfelelőleg építtetett e ?‘4 — Ha 
tehát ezen vizsgálatot a városi közönség
nek kiküldendő képviselői esetleg nagyon 
könnyelműen vennék, akkor az érdeklett 
közönség tudni fogja, kiknek köszönheti 
életének veszélyeztetését és megkárosí
tását. —

— Mcgtisztelés. Mait hó 25-kén, a 
pécsi irgalmasokboz barátságos estélyre 
megh.vott vendégek kedves jelenetnek 
valáuak tanúi. Ugyan is: a rend tagjai 
szeretve tisztelt főnöküknek főtisztelendő 
Patuky Lucidus perjel urnák életnagyságti 
arezképét pécsi illetőségű Graits Endre, 
tehetséges fiatal festész által, fénykép után 
lefestették s díszes arany keretben az ét
teremben felfüggesztették. — Midőn a szo
kásos csengetés után, a tisztelt főnök, ba
rátai kíséretében az étterembe lépett, hol 
harsány éljenzéssel fogadtatott, — az aj
tóval szemben függő, igen hűen eltalált 
arezképét megpillantva, a legéde-d) meg
lepetés fogta el szivét s önkéntelenül is 
mosoly vonult el ajkán s a jelenlévők is
mételve megéljenezték. — Estebéd alatt a 
felköszöntések egymást érték, melyek a 
megtiszteltet egészen rnegh tották, ki e 
kitüntetést — melyben kevés szerzetes ré
szesült — érzelemdus szavakban köszönte 
meg. — A társaság annál vidámabban 
töltötte az estét, mert az nem csak Lu
cidus napjának előestéje, hanem egyszer- 
8mind;azou napnak is estéje volt, amidőn 
az ünnepelt veszélyes betegségéből felüdtt! 
ve, először jelent meg barátai körében. — 
Másnap 26 án negyvenhat teritékti ebéd 
volt, rneyre egyháziak, világiak és kato 
nák vegyesen megkiva voltak. Hogy 
az általánosan ismert szívélyesség és ven- 
dégszeretettel fűszerezett, amúgy is ízletes 
ehéd s különféle jó borok elköltése között, 
pohárköszöntések az ünnepekre ismét stt 
rüeu történtek, azt gondolni lehet. — 
Zsinkó István kanonok ur ő nagysága 
emelt először poharat, őrünkt fejezve ki 
különösen azért, hogy Isten az anyuyiak 
által téltett életet, melynek veszélyben 
forgása ezereket tartott aggodalomban, 
megtarla. Kérte a mindenhatót, hogy Pa 
taky Lucidus perjelt és főorvos urat, a 
szenvedő emberiség javára, az irgalmas 
rendnek díszére s barátainak örömére még 
igen sokáig, jó egészségben megtartsa! S 
mert, a közmondás szerént: a hol az ebéd, 
ott a vacsora, — estére is még löbben 
ott maradtak s vidáman fejezték be La- 
cidus napját. — .Soraiukat azon kívánattal 
zárjuk be: Adjon az összes emberiségnek 
fő kormányzója sok ily zárdafőnököt és 
emberbarátot!

— A szabad verseny egyedáruságra 
vezetett. Ugy értesülünk, hogy a mi mészá
rosaink és henteseink igen jól fogván fel 
zsebjük érdekeit, egyhangúlag arra batá 
rozták cl magukat, hogy a marha és sert- 
véshus árát ismételve felszöktetik. Miután 
e folytonos ár felemelés, (a marhahús 60 
krésmértékére sem ügyelnek, mert nagyobb 
íészt hiányos) a marha és sertések ára 
attal semmifélekép indokolva nincsen, 
mi st már bekövetkezc annak ideje, hogy 
a hatóság kötelességében! eljárásra módo
sa: találjon a közönség ez indokolatlan 
és már minden mértéken felüli kizsák
mányolásának véget vetni. — Ismerve 
a/.onhan a városra nézve átkos és kárho- 
í I szövetkezetei, melynek 3 évi együtt

működése a szövetkezet zsebébe kilencz- 
ven három ezer forintot hozott és ugyan
annyit elvont a közönségtől s melynek 
ujja ez árfelemelésben is érezhető ismerve 
annak öszszeköttetéséét és terjeszkedését, 
a hatóságtól orvoslást nem várhatunk. E 
hajon csak egy fogyasztási egylet segít
hetne, de cnuek ügyét természetesen neui 
kellene hosszá ujjn kezekre bizni.

— Hegyen, völgyön lakodalom. Csapa 
mulatságról és vigságról értesítenek a bécsi 
és budapesti lapok, mintha fénykorát élűé 
Austria Magyarország. Amott az összes 
dalárdákat megvendéglik és az udvar már 
2000 mond két ezer pezsgőt rendelt ki 
számukra, az obiigát sörök és egyéb ko- 
medencziák mellett. Lesz aztán kocsizás, 
mulatság és hajrá! — Itt már t. i. Buda
pesten szintén futtatni fognak, aztáu ta
vaszi mulatságot rendeznek, esznek, isz 
nak és muzsikáltatják magukat. Ez aztán 
gyöngyélet. Telik.

— Vízhiány. Alig köszöntött be a ta- 
vasz, s huzamos!) idő óta nem esvén az 
eső, meg a melegség is mindig érezhetőbbé 
lévén, már is azt kezdjük tapasztalni, hogy 
némely kutak fölöttébb szűkölködni kez
denek vizben. Előre figyelmeztetjük tehát 
a hatóságot, hogy az ivóvízzel gazdái kod 
jék, s ugy intézkedjék általában, hogy 
minden csepp csak a közkutak táplálására 
szolgáljon. Nagyon nem volna időszerű, 
ha egyes kedvezményekért az ivóvíz pre- 
dálását és minden egyéb munkára való 
felhasználását megtűrné. Videant Consules 
satb. satb.

— Hetvenegy évig nyugalomban April 
hó 0-én temették el Veszprémben Klumpler 
György nyugalmazott hadnagyot. Először 
és utoljára volt az 1809 iki csatában és 
oly vitézül viselte magát, hogy közember
ből azonnal hadnagyi rangra emelkedett, 
de mivel sem írni, sem olvasni nem tudott, 
czélszerünek látták hadnagyi ranggal nyu
galmazni. (Érdekes volna tudni, valljou a 
hosszú nyugalom ideje a'att nem tett-c 
kísérletet az irni-olvasei tanulásrat)

— A szölövesszö forgalom korlátozása 
iránt k bocsátott miniszteri rendelet több 
törvényhatóság által tévesen értelmeztet- 
réu, a főldmivelési miniszter a kérdéses 
rendeletre nézve olykép utasította a ható
ságokat, hogy a kibocsátott rendelet által a 
szőlő vesszőnek egyik községből a másikba 
bármely czélból leendő szállítása teljesen 
tdtatik, ellenben egy és ugyanazon köz
ség határában szőlővessző bármely telepbe 
\ ilictő.

Bekiildötték szerkesztőségünkhöz a 
Komáromy M. hndapesi ügyvéd által fel
talált ,,1’hönix'-papirost, mely kísérletünk 
folytán is czélszerü sokszorosító eszköz
nek bizonyult. A jeles találmány megren 
(lelhető Seefchlner J. L. fővárosi papír- 
kereskedőnél, ki annak Magyarországra 
nézve egyedüli elárusítója. A küldemények 
mellé használati utasítást csatolnak, mely 
könnyen érthető modorban ismerteti a 
találmány alkalmazásának fölöttébb egy
szerű módját. Különösen ajánlhatjuk e sok
szorosító lapokat, azoknak kik nagyon jó 
hasznát vehetik oly iratok kibocsátásánál, 
melyek több példányban kívántainak.

— Angolok Balaton-Füreden. Andley 
(iosliug budapesti angol konzul a nyarat 
Balaton-Füreden fogja tölteni, s egy pom 
pás vitorlás csolnakot rendelt meg Ang
liából a Balatonra. — Különben Füred 
alatt a Balatonon úszkálnak már angol 
esolnakok. E hajók tulajdonosa Richard 
Younng naponkint sétautazásokat tesz rajta 
melyek igen kényelmesek. — Különösen 
igen szép a „Mariska44 nevet viselő hajó, 
mely múlt héten eresztetett vízre. A jókora 
hajó, magyar és angol zászlókkal és a 
hajótulajdonos ezimével volt feldíszítve. 
Y uug ur, maga tengerészöltönyben, mat
rózai pedig vörös sapkákban voltak. A 
hajó elején egy kék fehér szalagon füg
gött egy üveg bor, mely Ecsi Antónia 
kisasszony által a hajó oldalához dobatott 
es ezzel mogtörlént a hajónak ünnepélyes 
I ■Jszeutelése. Ezután fönnevezett hajón 
Voung ur egy kis társasággal Siófokra 
kirándulást tett ésa visszautasítást 68 perez 
alatt tette meg.

— Amerikai tréfák. Az amerikaiak 
sajátságos módon szokták kifejezni rokon 
és ellenszenveinket. Houstonban (Texas) 
Uránt tábornok ugy látszik nem örvend 
valami nagy kedvcltséguck, mert az ágyu
kat, melyeknek a tábornoknak a városin 
való bevonulásikor dörögni kellett volna, 
beszegezve találták. Mikor már Uraut ben 
volt a városban, hirtelen elzárták a gázt, 
ugy hogy az egesz város sötétségbe borult.

— A Panama-csatorna. Lesseps az 
amerikai bankárokhoz a Pauama-csaiorna 
ügyében egy köriratott, intézett, melyhez a 
bizottság jelentése is csatoltatok. A« ira 
tokból kitűnik, hogy, a nagy mii költsé
gei 843 millió frankra becsültéinek és 75 
millió köbméter kiásása szükséges nyolez 
év alalf. A részvénytőke 600 millió frank 
bán van megállapítva, melynek fele az 
az európai, másik fele az amerikai aláírá
soknak tartatik fenn, ha az utóbbiak az 
egészet alánéin imák, az európaiaknak tar 
tátik fen a jog. Az alapszabályok szerint 
a társulatnak kilencven évi engedély vau 
a tran8itóra és hajózásra és 500,000 hek
tár földre a ra|ta levő aknákkal. Az épí
tési időszak alatt és a csatorna megnyi
tása után egy évig, a részvényesek befi
zetéseik 5 százalékát kapják. A társulat 
székelye Columbia, de az adminisztratív, 
pénzügyi és igazságszolgáltatási ügyek 
főbureauja Párisbáu lesz.

— A szegedi egyetem számára. Somo
gyi Károly esztergomi nagyprépost .Sze
gednek ajándékozta hatvanezer kötetes 
könvtárát, és 1000 forint évjáradékok fen- 
tartására oly feltétellel, hogy a város is 
annyival járuljon hozzá, hogy létesítését

elősegítse. A nagyszerű adomány a város
ban roppant lelkesül Ist kcP, az uj könyv
tárnak a reáliskolai palota földszintjét ren
dezik be.

— Patkányvilág. Semmi sem volna 
ez idő szerint jövedelmezőbb mint ha valaki 
oly szert találna a patkányok irtására, 
mely bizton és gyorsan pusztít. Ily szerre 
annyival nagyobb a szükségünk, mivel 
Pécs szab. kir. városában a patkányek 
rettenetes módon megszaporodtak. Valósá
gos „patkányvárosnak" — ratopolisnak — 
lehetne nevezni ez ős magyar várost. — 
Nepomuk-utczában különösen valódi pat
kányvándorlások fordulnak elő esti kilencz 
órán túl. Falkánkint költöznek ez utála
tos és falánk állatok egyik helyről a má
sikra át pusztítóak a maguk módja sze
rint. Dögleletessé teszik az egész környé
ket. Ideje volna egy kis hajtóvadászatot 
rendezni rájuk mert már-már az embe
rekre nézve is veszélyessé kezdenek válni. 
(A patkányt 30 évvel ezelőtt Pécsett alig 
híréből ismerték, akkor a köztisztaságra a 
hatóság és a magánosok is többet ügyeltek)

— A mohácsi jótékony nöegylet a
mohácsi szegények javára f. é. aprilbó 
25-én tombola- és tánezestélyt rendezvén, 
befolyt összesen 116 írt, levonván ebből 
az 58 írt 70 krt tevő kiadásokat, marad 
tiszta jövedelem 57 frt 50 k r.—Tombola 
tárgyakat adományoztak: Perczel Káin).-né, 
Sepácz Józ8efné, Rosenfeld Simonné, Dr. 
Kaufer Dávidné, Auber Nép. Jánosné, özv. 
Reder Károlyné, Ullein Zsófi, Kugyeray 
nővérek, Sperl Mártonné és Bárány Gézáné 
urhölgyek. Tombolatárgyak beszerzésére 
kész pénzt adományoztak : Magdich Laura 
I frtöt, Szaiboldné 1 frt, Herr Miklósné 
1 frt, Bölim Ignáczné 60 kr, König Mari 
50 kr, Freund Róza 50 kr, Fögler Teréz 
I frt, Drechsler Borbála 1 frt, Kanizsay 
Fercnczné 50 kr, Láng Gáspárné 60 kr, 
Weinaeht Fercnczné 50 kr, Szabó Fér.-né 
50 kr, Náray A.-né l ft, Witt Teréz 50 kr,
Poppér J. 30 kr, N. N. 20 kr, Fischer
Mátyás 50 kr. Weisz Fereuczné 40 kr. 
Aruiuth 20 kr, Papp József 50 kr. N. N. 
50 kr. Stajevi's Heleu 50 kr, N, N. 20 
kr, Toldy t frt, Jankovits Dénesué 1 Jfrt, 
Kóbor J.-né 1 frt, N. N. 20 kr, Neumeyér 
Riza 50 kr, Fischot Regina 1 frt, Kernel- 
Róbert 50 kr, N. N. 50 kr. Miskolczy H. 
50 kr. N. N. 30 kr. R. B 30 kr, Littauer
50 kr, N. N. 20 kr, Stajevits 40 kr, N.
N. 20, Neumann 40 kr, Géri Jánosné 30, 
Wettinger Férencz 30 kr, Csűri Mihály 1 
frt. Lutsch JJózsef 50 kr, Klombauer A, 
I frt, N. N. 30 kr Zuisznrné 50 kr, Czifra 
.1. 39 kr, Buudalla Béla 50 kr, Brand J. 
1 ft, N. N. 20 kr, Stumpl Róza 30 kr, 
Mayer Menyhért 40 kr, Hegyi Anna 50 
kr, A. J. 50. Roll Riza 50 kr, Bene.K.né 
50 kr, Millich Péterné 50 kr, Höltzl Anna 
50 kr. Beek Mari 50 kr, Witt Lászlóné 
50 kr, özv. Katasué 50 kr, Vanke Fe- 
renezné l frt, Bubreg Berenczné 50 kr, 
Szedressy Adolfné 1 frt, Ablogh K.-né 50 kr, 
Kombauer Vicza 50 kr. R Inay J.-né 59 kr. 
Szlamayné 1 f t, Mindszentyné 50 kr, 
Deutsch Károlyné 50 kr, Cullmann Mari 
1 frt, Keesz Teréz 50 kr.; Ságits József, 
Gerjovits József, Kerékné, Börsönné, Sey 
Lajosné, Spitzár Anna. 1 — 1 Irtot; Fleisch- 
maun Edéné, Oertzen Oltó, Forster Autalné, 
llerger Józsefné, Varga Alajosné, 50—50 
krt. — Fogadják a szives adakozók ado
mányaikért, és a mohácsi casinoegyesület 
választmánya a casiuo-helyiség szives át
engedéséért a nőegylcti választváuy kö
szönetét.

x A pécsi kereskedelmi és ipartár
sulat 2—3 szobából álló irodahelyi
séget keres. Ebbéli ajánlatok Aidinger 
János társulati elnökhöz intézendők.

— Egy a házi foglalatosságok 
minden nemében jártas 30 éves no, 
ajánlkozik valamely jó házhoz gaz- 
dasszonynak, akár vidékre akár a vá
rosban. Szives ajánlatok B. M. poste 
restante Pécs intézendők.

I R O D A L O M .
=  M egrendelési "felhívás Kossuth Lajos 

„Irataim az emigraczióból" füzetes kiadására. Kos
suth Lajos, a föntebbi cziin alatt, kftzzé teszi ira
tait. s mi kiváló szerencsénknek tartjuk, hogy azok 
terjesztését közvetíthetjük. Az Athenaeum írod. és 
nyomdai r. társulattal kötött szerződésünk alapján 
jogot szereztünk egy füzetes kiadasra, mely áital 
a kevésbé vagyonos osztályhoz tartozó közönség
nek is hozzáférhetővé teszszük nagy hazánkfia em
lékiratait. Füzetes kiadásunk tehát ugy belső ta r
talmi beosztásra, valamint typographiai kiállít ísra 
is, teljesen azonos az Athenaeum r társulat köte
tes kiadásával. A közzéteendő iratok Kossuth mun
káit, általa feldolgozott jegyzeteit fogják tartal
mazni. Hasonló történelmi, politikai és irodalmi 
becsű munka alig jelent meg a magyar irodalom
ban s Magyarország nagy köszönettel tartozik 
Kossuthnak, hogy agg napjaiban maga rendezi 
jegyzeteit, s a jelen nemzedék és a történelem 
számára maga beszeli el a hazának szentelt, örökké 
emlékezetes működése egyes eseményeit. Az iratok 
három — körülbelül 40 négy-öt íves nagy 8-rétü 
füzetből álló — kötetben jelennek meg s minden 
héten egy füzet adatik ki. melynek ira  35 kr. A 
ki az első két füzetet megveszi, kötelezi magat az 
egész műre. Az első kötet utolsó füzetéhez Kossnth 
Lajosnak, első rangú művész által készített élethű 
arezképét mellékeljük. Mehner Vilmos kiadó-hiva
tala Budapest. IV. kalap-otcza 6. sz.

=  Uj zenem üvek . Taborszky és Parseh 
nemz. zenemű-kereskedésében Budapesten megje
lent. Két kedvelt dal. 1. Nézlek, nézlek, de hiába 
nézlek. 2 Megy a gőzös Kanizsára. Énekhangra 
zongora kísérettel (vagy, zongorára külön) alkal
mazta Huber Sándor Ára 60 kr.

== Az „Ország Világ" tizedik füzete méltó 
az eddigiekhez, rendkívül gazdag tartalma, szép 
képei és finom kiállítása a díszes vállalatot hézag
pótlóvá teszik s az egész európai ilynemű iroda
lomban elókeló helyet biztosítanak neki. E füzet
ben búcsúzik el az eddigi szerkesztő Somogyi Ede 
s adja at helyét Beöthy Zsolt ismert Írónknak.

—  Kossuth ira ta in a k  első kötete teljesen 
elkészült. Május 1-sejéu adatik ki s ugyanekkor 
megkezdetik szétküldése, mely ugy vau berendezve, 
hogy a kötet lehetőleg rövid idő alatt az előfize
tők kezében legyen. A kötetet azon előszó nyitja 
meg, mely a lapokban már közölve volt.

3  tlamelukok albuma. Kiadja Bolond Is
tók. — Ezúttal megjelent a 6-ik füzet, mely vá
rosunkra nézve azért nevezetes, mert benne van a 
hatvan perezentes zálogosdi Tarai Endre is, azért 
ajánljuk Tarai minden tisztelője és választóinak 
figyelmébe és pártfogásába. — Ara csak 25 kr. ez 
pedig 15 mamelukért nem sok. az országnak sok
kal többe vannak.

=  A fogak és száj ápolásáról a legszük
ségesebb tudni valók, irta Mattié Domonkos udvari 
fogorvos. — Ara 30 kr.

GABONA ARAK
a t. é. április hó 17-éu tartott heti vásáron 

I. oszt. II. oszt. III. oszt 
Búza 100 kle;, ft. 12.50 ft 12.00 ft. 11.50 
Kétszeres „ „ „ 10.60 „ 10.30 „ —. —
Rozs „ , „ 10.50 „ 10.00 „ —
Árpa „ „ „ 7.50 „ 7.30 „ —
Zab „ „ „ 7 70 .  7.30 „
Kukoricza „ 8.00 „ 7.50 „ —.—

Hajdina 100 ldg. ft. 0.00 
Széna „ „ „ 3 —
Szalma „ .  „ 1.50

2 iT  3 7 - i l t - t é x . * )

K ö szö n e t n y ilv á n ítá s .
Azou mélyen tisztelt urak és höl 

gyeknek, kik feledhetlen családtagunk 
Herbeck Józsefné szül. Heuies Anna te 
metéséDél nagyszámú részvétükkel fáj 
dalműnk súlyát enyhíteni kegyesek vol
tak, külön-kUlöu nem adózhatunk, miért 
is e téren fogadják a leghálásalib kö- 
szönetünk őszinte nyilvánítását.

Pécsett, 1880 april hó 27 én.
Herbeck József.

S z e r k e s z tő i p ósta .
Többen Hátha az álarcz a la tt csak egy rej

lik ? — És miért nem szabad a szeikesztöségnek 
legalább megtudni, hogy kik azok a „többen" ? — 
Nem főbenjáró dolog ez és névtelen insinuatióknak 
legkevésbé sincs helyi abban.

F— -  y. Ha czikket a mai számban közlött 
már rég kiszedett hasontáigyu után is felvé'etni 
kivánja, megtesszük, mihelyt hozzá terünk lesz.

X A U T F E R K X U Z
laptulajdonos.

II A K 8  U II K M I L K I S  J  Ó Z S K P
felelős szerkesztő. Szerkesztő társ.

782. szám. 114. 2—1)

Hirdetmény.
A Nagyméltóságu ra. kir. pénzügy

minisztérium folyó hó 6-án kelt 13.686 
számú rendeletével a p écs i k a ta a ter i 
k e r ü le tb e n

sok betöltése végett ezennel pályázat nyit- 
tatik. —

A pótbiztos a külső munkák ideje 
alatt havonként 150 frt. átalányt, egyéb
ként 95 frt. havi fizetési és lakbér átalányt
élvez. —

A becslősegéd illetménye összvesen 
havi átalányképpen 75 forint.

A kik ezen állomások egyikére pá
lyázni óhajtanak, íelhivatuak, hogy saját
kezűig irt, az életkort, testi egészséget, 
nyelvismereteket, tanulmányokat, fedhetleu 
maga viseleteket, az eddigi ,fogIa!kozist 
vagy szolgálatot igazoló hiteles okmá
nyokkal felszerelt kérvényeiket a törvény - 
szerű bélyeggel ellátva fo ly ó  é . m á ju s  
13-ig  alulirt kir. igazgatósághoz beküld- 
jék, illetőleg azok a kik jelenleg is ál- 
Iamhivatalban vannak, azokat hivatalbeli 
főnökük által ide juttassák. —

A pótbiztosi állomásért folyamodók 
részéről kimutatandó továbbá: elméleti 
vagy legalább gyakorlati mezőgazdasági 
képzettség és ezen kerülethez tartozó me
gyék egyike gazdasági viszonyainak is 
merete. —

Végre kijelentetik, hogy ezen állo
mások az ideiglenesség jellegével bírnak, 
az illető tnuukák befejezése után semmi 
féle ellátásra igényt nem adnak és hogy 
az alkalmazott kinevezése a szolgálat kö
rülményeihez képest bármikor is vissza
vonható.

Pécsett, 1880. évi April hó 25 én.
K ir .  k a t a s te r i  ig a z g a tó s á g .

Sérvbetegeknek
bérmentes levelére a legnagyobb készség' 
gél ingyen szolgál az alólirott ezég a szük
séges használati kimutatással az egészen 
ártalmatlan Sturzenegger Gottlieb féle (He- 

risenból, Schweitz)
a l t e s t i  s é r v k e n ő c s r ő l .
Ezen kenőcs kitűnő hatását kül- és 

belföldön kelt bizonylatok és köszönő ira
tok igazolják. A szállítás a világ minden 
részébe eszközöltetik. Egy tégely ára 3 ft 
20 kr. Kapható: Formágyi Fr. sz.-Má- 
riához czimzett gyógyszertárában Btida-

beugeralakuak, szalma bányával, mozgó 
rosta és tisztitó készülékkel, .egész vasból 
a legújabb javitváDyokkal, jót állás mel
lett igen olcsó áron kaphatók T rien rö k  
gazdáknak és malmokhoz, H itelesei gé
p ek  lábhajtással. Becsig vámmal együtt, 
a legnagyobb választékban. Rajzok ingyen. 
Solid ügynökök elfogadtatnak.

Ph. Mayfart db Co., Maschinenfabrik 
in Frankfurt a. M. und Wien, Statdln- 
gerhws.

Trlesti Azienda assicuratrice
legrégibb biztositó intézet, fen d! 1822 év óta 
12  in illió fft  b iz to s ítá s i  a la p p a l.
Értesítés a t. ez. biztosító közönséghez.

Budapest. 1880. ápril havában
Miután a jégbiztosítást ez n 1880-ik évre 

megnyitottuk, van szerencsénk a t. biztositó 
gazdaközönség figyelmét kivalólag azon okból 
intézetünkre felhívni es terményeinek jég elleni 
biztosítására ajánlkozni, mivel ez idén különö
sen a repce termelő gazdaküzöusftg részére fon
tos uj kedvezményt nyújtunk; miután a repce 
és más olajnövények levágatasuk után is jég- 
karositásnak vannak kitéve, a biztosítást minden 
dijpótlók nélkül a repcevágatás kezdetétől szi- 
mitott 8 napra kiterjesztjük, holott minden más 
intézetnél a biztosítás az aratással megszűnik, 
ezen kedvezményt azon feltételhez kapcsolván, 
hogy a vágás kezdete az első aratasi napon n i- 
lunk bejelentessék, továbbá, hogy a repcével 
egyidejűleg vagy a repcevágás napiáig gabo
natermései is nálunk biztosíttassanak.

Intézetünk több év óta minden versenyin
tézet közt a legolcsóbb jégbiztositád dijakat 
számítja és az idén külön díjengedményt nyújt 
a gabonaneinüektől. a biztosítási dijakat pedig 
szeptember hó 1-ig váltó mellett hitelezni haj
landó. —

Az illető vidékekre kiszabott díjtételeink 
és díjengedményeink közöltéinek bevallási ive* 
kaphatók minden jelentékenyebb helységben 
szervezett kerületi ügynökségeinknél és az o r
szág nagyobb városaiban létező kötvény kiállí
tási joggal felruházott fóügynökségeinkaél.
A trieszti Azienda assicuratrice
Pécsi főügyuöksége Hermmn és Piernikarsky. 
105. [ 3 - 3 ]
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Alulírott tanács résziről ezennel köz 

tudomásra hozatik, hogy a felsőbb helyen 
engedélyezett helybeli

kövezetvám szedési jog
f. é. ju l in *  lió  ) .tó i szá hí v j . b.'/iró- 
lag 18H6 év i j l l i i iu *  hó  ÜÓ-ig ter
jedő időtartamra f. c. m á ju s h ó  llí-én  
re g g e li 10 ó r a k o r  zárt ajánlati tár
gyalással összekötött nyilvános á r v e r é s  
u tjá u  k i Ing á tlá tn i.

Ennél Ingva felhivatnak a vállalkozni 
szándékozok, hogy erre vonatkozó zárt és 
az eddigi évi bérjövedelemnek vagy is 
16800 forintnak megfelelő 10°/#-uyi bánat
pénzzel ellátott zárt ajánlatukat azon ki
jelentéssel, hogy a feltételeket teljesen is
merik, leg k éső b b  f. é. m áju s lift 
11 d é lu tá n i 5 ó r á ig  a polgármesteri 
hivatalban annyival is inkát*bb beadják, 
miután a netalán később beérkező aján
latok figyelmen kivlil fognak hagyatni.

Felhivatuak továbbá az árverezni szán
dékozók, hogy a kis bb határidőben fen 
tebb jelzett évi bérnek megfelelő 10°/# 
bánatpénzzel ellátva jelenjtuek meg.

Végre közhírré tétetik, hogy az erre 
vonatkozó közelebbi feltételek I .e ch n e r  
k ik ü ld ö t t  ta n á c sn o k  urnái az árve
rés napjáig megtudhatók.

Pécs sz. kir. város tanácsának 1880 
évi april hó 21 tartott üléséből.

P é c s  nk. k ir . v áros  
T a n á csa

w m m .

Keskeny
ú t i f ü - m e l l c z u k o r k á k
a tü d ő  és  m e llb n jo k , k ö h ö g é s , 

főj tó  k ö h ö g és , r e k e d tsé g  és tiid o -  
lin ru t b iz to s  g y ó g y sz e r e i.

A természet altat a szen
vedő emberiség javára te

remtett megbecsülhetlen 
keskeny útifű azon még 
eddig fel nem derített titkot 
foglalja magában, miszerint 
a gége- és légcsőrendszer 
gyulladt nyak- 
hártyájára való
azonnali gyors __ _____
és enyhítő hatás gyakorlásával az illető beteg szer
vek gyógyulását minden tekintetben lehetőleg elő
segíti.

Miután gyártmányunknál a ezukor és keskeny 
utiíübőli tiszta vegyülékrő! kezeskedünk, különös 
figyelembe ajánljuk hatóságiiig b -jegyzett védje
gyünket 8 a dobozon levő il iir.i-tu , r . ni t ; vsa', 
ezek igazolják annak valódiságát.

A ra d ob ozon  bent 3 0  k r .

Schmidt Victor & fiai,
cs. k szab. gyárosok Becs. Wieden Vllegasse 48.

Raktár: Nipőoz István gyógyszeré z. Lili 
János, Spitzer Sándor és Reeh Vilmos 
uraknál Pécsett, Dr Roseubaum urnái 
Baranya-Baánban és Popovits Paul urnái 
Vörös Marihon.

,-yyf

Szerfelett tipyeleuir. méltó tüdő hetedek 
e»» megrögzött köhögéslM'ii szenvedőknek, ezen 
eddig, a maga nemében egyetlen, feltűnő gyors 
hatásánál fogva a legkitűnőbb sikerrel koroná
zott gyógyszer . tüdő-hurut nyálkásság, minden 
tüdövész bajok, nehéz légzés ég köhögés ellen.

százak köszönő iratai bizonyítják ezen szernek 
feltűnő hasznos és gyors hatását, ugy gyerme

kek mint felnőtteknél
Egy irtdcti tégely ára 50 kr.

Dr.Miller óvbal/sama görcsök ellen
Bécsben 1868-ban vegytaniiag megvizsgáltatott. 
A legrövidebb idő alatt megszünteti a legma
kacsabb gyomorgörc8öt, puffadást, mell- és sziv- 

szornl ist.
Egy nagy üveg ára használati utast 
tással 1  frt. 50 kr. Kisebb üveg 80 kr.

Valódi minőségben egyedül következő rak
tárakban kaphatók:

P é c se t t valódi minőségben kaphat' B é e h  
V i l m o s  füszerkereskedésében ugy mint B a- 
já n  K l e i u e n t z  es B o b o z s  uraknál, 
S z e g ed e n  G a s z  a u  K. Lotto üzletében,. 
E szék en  G a b e t z k y  es D i « n e s .1 

gyógyszerész uraknál. II . (16—15)



A Nepomuk uczában fekvő 6 V* 
7, 7 >/f sz. a latti házak

egyenként vagy együt
tesen szabad kézből jó 
feltételek mellett ela- 

(4- 4) dandók,
értekezhetni a tulajdonosnál ugyanott.

A’y u jts n n k  |i6zet a  sze ren 
c sé n e k  !

400,000 bírod, márka 
vagy 231,250 frt.

főnyereményt nyerhetni a le* újabban ren 
dezett. az állam által engedélyezett és 
garantirozoft pénzsorsolásánál.

Az uj terv oly előnyösen van bérén 
dezve, bogy néhány hónap alatt 7 sor
solásánál 44000 nyeremény játszatik ki, 
melyek közt van a 400,000 bír. márkás 
vagy 231,250 frt. főnyeremény nevezete
sen pedig:

bír. márka bír. márka
t nyerem. 250.000 1 nyer. 12,000
] 9 150.000 24 „ 10.000
1 100 000 4 „ 8 0 0 0
1 00,000 52 „ 5,000
1 50.000 68 „ 3,000
2 40.000 214 „ 2 .000
2 30,000 531 „ 1.000
5 T 25,000 673 ,  5 0 0
2 20 .000 950 .  300
12 n 15.000 25,150 

stb. stb.
.  138

Ezen, az állam által rendezett és garanti 
rozott nagy sorsjáték közelebbi húzására 

1 egész eredeti sorsjegy ára 6 márka 
vagy 3'/, frt, 1 fél 3 márka vagy l*/4 ft, 
1 negyed 11 '3 márka vagy 90 krajczár.

Minden megrendelés az Össze* bekül
dése vagy Utánvét mellett a legpontosab
ban eszközöltetik, s minden megrendelő 
megkapja az állam czimerével ellátott 
eredeti sorsjegyet.

Minden megrendelőnek a hivatalos 
játékterv ingyen küldetik meg, úgy szin
tén a búzás után azonual a sorsolási lista.

A nyereménynek kifizetése az állam 
garantiája mellett azonnal történik vagy 
póstán való küldés által, vagy nagy
összeköttetéseinknél fogva az osztrák
magyar birodalom minden nagyobb vá
rosában velünk összeköttetésben álló 
bankházaknál.

Bankházunktól vett sorsjegyek mindig 
nagy szerencsének örvendettek, s igen 
sok nyeremény közi többször a főnyere
m ényt is tőlünk vett sorsjegy nyerte, 
a többek közt: 250.000. 225 0Ö0. 150,000. 

80,000 , 60.000 , 40.000 , márkás stb. | 
melyek az illető érdekelteknek közvet
len ki iettek fizetve.

Reméljük tehát, hogy ily biztos ala
pon levő vállalatunk tömeges részvétnek 
fog örvendeni. Szives megrendeléseket 
minél előbb s mindenesetre f. é. m á ja s  
h ó  15>ike előtt kérünk megtenni 

K a i i f n i a n  és S im o n
bank- és váltó-üzlete Hamburgban.
Mindennemű államkötvények, vasúti 

részvények és kölcsönsorsjegyek meg- 
étetnek vagy eladatnak.

U. i. Szabadjon itt köszönetét mon
danunk a bennünk eddig helyezett bi
zalomért, melyet szives megrendelőink 
pontos és lelkiismeretes szolgálása által 
ezentúl is legfőbb törekvésünk leend 
kiérdemelni. 100 (8—3)

Med. JózsefDr. Heller
orvostudor,

fürdőor y o s  Harkányban
ajálja magát tisztelt kartársainak és isme
rőseinek az itteni gyógykezelésre utasított

betegek átvételére. ____
(9 * *  Rendel saját házában.

106. (10—2) ____________________
2217 alap szám. (1—U

Árlejtési hirdetmény.
A pandurlaktanyák részére 

beszerzendő uj szerelvényekre 
a nagyméltÓ8águ belügyi m. kir. ministe-
num f. 1880 évi martius hó 6-án 10838 
sz. a. kelt rendeletével 1251 frt. 51 krt 
engedélyezvén, a következő tárgyak fog
nak beszereztetni :

16 vaságy (katonai Cavalette) 3 desz
kával.

60 téli pokrócz 5 kilogramm súlyú. 
24 nyári pokrócz 21/, „ T
56 szalmazsák töltetlen.
42 szalmavánkos „
9 lószőr vánkos 2 kiló lószőrrel töltve

122 vászon lepedő.
127 vánkos cziha.

2 festett puhafa asztal.
40 szalma szék.
4 festett ruha fogas.
1 fali óra.
3 fűrész.
2 fejsze nyéllel.
1 szoba lámpa.

Ezen itt elősorolt szükséglet beszer
zése czéljából f. í .  m á ja s  h ó  8 - á n
d. e . IÓ ó r a k o r  Pécsett a megyei szék
házban a szóbeli árlejtés teljes kizárása 
mellett Írásbeli zárt ajánlati tárgyalás fog 
tartatni, miről vállalkozók azon felhívás
sal értesittetnek, hogy szabályosan kiállí
tott és 5°/0 bánatpénzzel ellátandó zárt- 
ajánlataikat /. é. május hó 8  án d. e. 1 0  
óráig bezárólag a megyei jegyzőségnél 
annyival is inkább benyújtsák, mert azon
túl ajánlataik figyelembe vétetni nem fog
nak. — A vonatkozó minták és szállítási 
feltételek a megyei jegyzőségnél betekint- 
hetők. 18*0. aprii hó 27-én.

JESZENSZKY FERENCZ 
Baranyamegye alispánja.

F o n to s  a  g y a p j n t e r m e lő k  é s  g y a p j u k e r e s k e d ő k n e k .

Körlevele az első mm g f a j j i M  és bizaiinyi részvényt m\úd Budapesten.
bel- és külföld csaknem valamennyi gyári piaczain meglionosult és közkedveltté vált mosott gyapjúja feljogosít, önhöz azon 
ni a zsírosán mosott gyapjút, vagy a nem sikerült bundamosást, valamint mindennemű bőr- éa timárgyapjut szíveskedjékBerendezéseinknek a

tiszteletteljes felhívást intézni ,
™ °SáS Ügy nőkéin kne ̂ ‘valamennyi gyári' píaczon való' fáradhatlan buzgalma által mi az eladást a leggyorsabb módon eszközöljük, oly árak mellett, a

mily f1̂ “*®é®ĵ kkeu;iázleíi0nfflliaS“va™a?ianfind^nn0e®iiüe bundÍmo3asokra, is, melyeket szinte készpénzen jó árak mellett gyorsan eladha
tunk kanunk megbízásokat. Ennélfogva tehát salát érdekében volna nekünk ezt is bizományi eladas végett beküldeni, a mely czeira mi gyapjú-raktá
runkon kívül nvárunkban egy másik rak tárt is alapítottunk a gyapjuforgalom központján. Ha azonban ön elonyösbnek tartana a gyapjút saját raktáriban 
tartani, az esetben (elkérjük, nekünk mindenesetre nagyobb mustra vagy probabalokat küldeni be lajstrommal együtt, hogy így alkalmunk legyen önnek
ez utón előnyös eladás áltál hasznára lehetni. . . * • .

Mindennemű hozzánk beküldött gyapjúra úgy a mosásra szánt, mint a bundamosasra is, az erteknek megfelelő előleget nyújtunk évi 5 ,/f°/0-li

kamat nieüett.^ k igen tisztelt megbízóinknak a mosásra szánt gyapjúnak az üres zsákokat mérsékelt kölcsönzési dij mellett megkül
deni s felkérjük a szükséges darabszamot velünk mielőbb tudatni, hogy a zsákokat a nyíráshoz önnek annak idejűben megküldhessük Azon t. ez. f*. 
leknek, kiknek saját zsákjaik vannak, azok a befejezett mosás után visszaküldetnek, miután mi a mosott gyapjú számara szükséges zsákokat a legju-

'^Dijtáblázdt^Mosási dij zsíros gyapjútól 5 ft o. ó. — timárgyapjutól 6 ft. o. ó. — bundamosástól 7 ft. o. é. 100 
kilónkint. — Eladási jutalékdij úgy a gyárilag mosott gyapjútól, mint a nálunk raktáron elhelyezett bundamosástól 17. ék, 
s esetleg ügynök használata melleit meg Vs°/.-ók alkuszdíj is a számlaösszeg után.

g K *  R a k tá ro z á s  é s  b iz to s ítá s  in g y en
s kérjük a gyapjút egyenesen hozzánk, és p dig ,,Első magyar gyapjumasó-gyár“ cziin alatt küldeni.

Mély tisztelettel Visontai Kovách László,
Városi iroda Neuiebau^r Gyula urnái, Károly körút 3  sz.

Bizton reméljük beküldéseit,

104. (3 3) elnök.
Áttekintések kívánatra ingyen megküldetnek

Az üszöglii erdőben
levő vendéglő

nyári helyisége
folyó 1880. évi m á ja s  2-án, rósz idő 
beálltával, m á ja s  8 -á n  fog üuuepélye- 
seu zenével meguyittatni.

Kezdene d. u. 3 órakor.
A u. é. közönség kegyes pártfogását 

kéri tisztelettel
R A JO K  I M R E

vendéglős.

Egy kevésbbé használt, majd nem uj 
C la y to n  és Shutlevort-téle 8  ló  erő-

gőzír
jutányos áron eladó 
pécsi gépgyárában

HABERÉNYI P iL  
115. (6—1)

Eladó ház.
Az in d ó liá z  u t u tcza  3 , 4  é s  5

szám alatt fekvő házak kedvező feltételek 
mellett szabad kézből eladók.

Bővebben értekezhetni ugyanott. (2-1)

Im egnyitási előadást,:
V_)  gj

B a legmagasabb lovaglási művészet, testgyakorlat, báliét 
és látványosság bem utatásával. Bővebben a hirdetési lapukon,

Mély tisztelettel

SIDOLI TEODOR f i
igazgató.

RADOCSAI
nagybani term észetes ásványvíz ás forrásterm ény kereskedők

(legidősb kereskedés ezen nemben egész Magyar honban) 
lé te s ít  t e le l i  1 8 1 2 . év b en , l í u l  tjtesten . l í  >r,* u a h e r c z e g  (úri) ulcza 11 
ajánlják most beérkezett és mindég friss tö tésaen k iji t t  tó mindennemű természetes

ásványvizeket.
Hogy igen tisztelt vevőimnek, valamint minőség úgy valódi forrásoktól 

kapott vizekre vonatkozólag, minden bisiosmgot uyujtiiassunk, alávetettük magun
kat, a fővárosi főorvosnak könyveinket, er.-deti számláinkat, szállítóleveleinket bár
mikor előmutatni, ugyszinte ásványviz-lielyiségüuket kívánságára vizsgálat végett 
fűluyitui.

8 W "  Vidéki megrendelések ugy p o s t á n ,  h a j ó n  vagy v a s ú t o n ,  pon
tosan és leggyorsabban eszközöltetnek. 107. (5—2)

MATTONI-file buda i

királ y-keserűforrások
D e i k - F e r e n c x - f o r r á s ,  8 / ,1 -t  u v  i n - f o r r á s ,  I l i i u y a d v - M á l y i U -  

f o r r á s ,  CJr.>1-8z é e i i e n y i - I s t v á n - f o r r á s ,
a bécsi világkiállításnál 1873 no ér 1: u-:r : u n •!. a párisi világkiállításnál 

1878 bán ezüst éremnél kitüntetve. 
l»r. H o f F t ia n n  K á r o l y  t a n á r ,  f>r. D i e s c h e r  J á n o s  é s  

T i m i  K á r o l y  t a n á r ,  királyi t n i - s i s  urak, nemkülönben sok mis bel
es külföldi orvosi tekintélyek által legjobban aj ti tátik.

T u ! -1 nosok

2 v £ a / t t o a a . i  és ‘W i l l e
cs. k. udvari szállítók,

I tu i lu p e s t ,  F e r e n c z - J á z s e f - t é r  .’{ (DiauafÚrdő.) — Kapható: miudeu 
j  gyógyszertárban és ásványvíz kereskedésben. 59. (10—9)
^  ..............................................n i ni  mz&cu*. '» ■ —

*--'L

i v £ s L g ,3 7 "SLr-dE rsL3^ -cz isu  “b i z t o s í t ó
tisztelettel alólirt igazgatósága ezenuel jelenti, hogy Z a la , S o m o g y , B a r a n y a  és V an megyék részére kiterjedő hatáskörrel

N a g y - K a n i z s á n  f ő ü g y n ö k s é g e t
állitván, annak vezetését GUTMANN S» Hí U P F ft  ruházta, kit egyszersmind a tűz-, szállítmány- és jégbiztositási ágazatokban jogérvényes biztosítási k ö tv é n y e k  k iá l l í 

tá sá r a  is felhatalmaztatok.
B u d a p e s t ,  1880. januárban. A M agyar-franc/.ia  b iz to s ító  r é s z v é n y tá r sa s á g  ig a z g a tó s á g a :

S c i f a . - w e i g ' e x -  I x ^ I o s c o ^ x r i t z -
A M a g y a r-fra n cz ia  b iz to s ító  réazv én y > tá rsa sá g  igazgatóságának fenntebbi közzétételére hivatkozással alulírott tisztelettel jelenti, miszeriut a n a g y -k a u iz s a f  főü gy-  

n ök aég  vezetését elvállalta s a főügynökségi irodát megnyitotta, hol is biztosítási ajánlatok elfogadtatnak, s a biztosítási üzletre, vagy a társaságra vonatkozó mindenféle felvilágo
sítások legkészségesebben megadatnak. Tl. , i • i *  *

Biztosit pedig a tarsasag:
a) tű zv eszé ly  és ro b b a n á s által okozott károk ellen; b) jé g k á r o k  ellen; c) szá r a zo n  vagy v iz e n  s z á l l í to t t  ja v a k  károsodása ellen; d) a z  e m b e r  é lé té r e  minden ismert

módozat szeriut.
A Msgyar-franczia biztositó részvény-társaság, melynek 20 millió frankot, azaz 8 millió arany forintot tevő alaptőkéjéből a részvényesek által mindjárt kezdetben 10 millió 

frank, azaz 4  millió arany forint készpénzben befizettetett, s részint a főváros legelső pénzintézeteinél, részint pedig magyar államértékekben és elsőbbségekben lett elhelyezve, m. 
é. október 14-én tartván alakuló közgyűlését, melyen a társaság ügyvezetésének élére következők választattak m eg:

V á  1 a s z t m á n  y
E lnöki B i t t ó  István, ő Felsége val. belső titkos tanácsosa, a Lipót-rend nagy keresztese, 

oroz. képviselő stb. Budapesten.
Alelnökök: Báró B á n h i d y Béla, földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten. B o u t o u x 

Jenő, a párisi Societé de l’Union generale elnöke stb. Párisban.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :

Róbert M ó r in  marquis de Banneville, az osztrák déli vasút igazgatóság tagja stb. Párisban. 
N e u w e l t  ^írmin kir. keresk. tanácsos nagykereskedő.Lovag zápori R e g e n b a r t  Fereucz, az Albrecht 
vaspálya elnöke stb. Bécsben. Sváb  Károly földbirtokos, orsz. képviselő stb. Budapesten. Báró T i n t i  
Károly cs. kir. kamarás, az osztrák déli vasút alelnöke, az osztrák urakháza tagja st. Becsben.

F e l ü g y e l ő  b i z o t t s á g :
Be c k Nándor, a magyar jelzálog banknak igazgatója, L á n c z y  Leó, a magyar általános 

földhitel részvény-társaság igazgatója Budapesten. L e w i u  Jakab, a kereskedelmi akadémia igazgatója 
Budapesten. S e r r e b o u r c e  Jós. Mária Emil, a párisi Societé de l’Union génerále vezér felügyelője 
Párisban.

I g a z g a t ó s á g :
Igazgatók: Dr. H i l l e r  Albrecht, köz-és váltó Ugyvé I Bicibea. K i s t e n m a c h e r  Károly 

a „Hoffmann József* nagykereskedő ezég főnöke Budapesten. S c k w e i g e r  Márton kir. kereskedelmi 
tanácsos Budapestem

Vezérigazgató : M o s c o v i t z Lajos Budapesten.
Tekintve a társaságnak fenntebb kitüntetett tőkeerejét és az üzletvezetés élén lévő, hazánkba is nagyobbrészt ismert és köztiszteletbeu álló egyéniségeket,' bátran elmondható tehát, hogy ue u volt még 

az egész monarchiában biztositó társaság mind ez ideig, mely a biztositó közönségnek annyi garantiát nyújtott volna, mint ame myit neki e társaság, mindjárt kezdetoen nyújtani képes, s a tnidőu a társaság ezen, 
eddig páratlan tőkeereje és az élén álló egyéniségek jelleme egyrészről teljes biztosítást arra nézve, hogy a társaságok üzletvitele a méltányosság, a pontosság a legszigorúbb beesületesség uimdeu követelményé
nek mindenkor és teljesen meg fog felelni, másrészről a szakvezetés avatottsága az iránt is kezességül szolgál, bogy a társaság a díjtételek mjgszabásáuál is kellő tekintettel t>' lenni álverseny ioo-osult köve
telményeire. J J 6

A midőn tehát tisztelettel alolirott a biztositó t. közönség bizalmát az általa képviselt társaság iránt ujbo! felhívja és kéri, megjegyzi egyszersmind, hogy a vezérügyuiikségi területen a vidéki ügynökség
nek szervezése teljes folyamatban van, és hogy tüzbiztositási ajánlatok a már felállított ügynöksége által készségesen elfogadtatnak. ' °

N .« K a i l i l á n t 1880 januárban. maradván teljes tisztelettel
A M a g y a r-lrn n czin  b iz to s ító  r é sz v é n y -tá r sa sá g  tő ü g y n ö k s é g e  N .-K a n tzsá n ,

A r Pécsi* k< rulett ügynökség vezetését E IZ E K  JÁAO N ur vállata el, ahol minden felvilágosítás készséggel adatik.

I l i i i g

Q - T T T l v s C ^ l t T I í T  S .  X X .
69. (13—8)

Taizs Mihály nyomdájábau Púoaett, (Majláth-tér 2. szám) 1880.


