
Vili. évfolyam. Pécs, 1880. augnstus 7-én. 32-ik szám.
K lö ttse té a l d í j :

Postán vagy Pécsett házhoz 
küldve: egész évre 5 tt., lil
ére;) írt. 5U kr., negyed évre 
I ft. 25 kr. egyes szám 10 kr. 
Megjelenik minden szomba
ton. Egyes számok kaphatók 
Weidinger N. könyvkeresk. 

(Széchényi tér).

Hirdetések ára:
Egy öt-hasábos petit sor 

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

előre fizetendő.

S z e r k e s z tő i  i r o d a :
Ferencziek utczája 22-sz.I. emelet. 
Kéziratok vissza nem küldetnek

A lap szellemi részét illető közlemények és előfizetések a szerkesztőséghez, a hirdetések pedig a kiadóhivatalnoz intézendők. Előfizethetni helyben: 
a kiadóhivatalban, Blauhorn Autal úr a városházi épületben, Lili János úr a budai külvárosban, Böhm C. F. úr a szigeti külvárosban lévő 
kereskedésében, és Feszti Károly úr könyvkötő üzletében, Király utca (nemzeti casinó épület), valamint a vidéken minden postahivatalnál.

K iadó hivatal:
Taizs Mihály nyomdájában 

Majláth-tér 2. szám alatt.

A had mentességi adó.
A júliusi kánikulai  hőségben ott 

ktluu a mezon izzad a nép, hogy 
betakarítsa, mit az elem ek raegér- 
leni hag y tak , hogy  valahogyan  lehe
tővé tegye ism ét az eg y  téli elteu- 
gődést addig, mig a jó ég megkö- 
uyöriil ra jta  és jobbat, vag y  mig a 
sátán és T isza  K álm áu uj csapást 
mér reá.

De nem csak  ott izzadnak a 
mezőn, ott a körjegyzői irodákban, 
a városi adóhivatalokban is fo ly ik  
lóhalálábau egy verejtókes munka, 
verejtékes, de nem áldásos.

Most vetik  ki ottau és pedig 
nem csak a jövőre, de a m últra is 
az uj á ldást, a tűivel a szab ad a l
mazott ezégii „szabadelvű párt* v á ll
vetve a csúszóm ászó és talpnyaló  
habarékkal m egjutalm azták egy ügy ii, 
vagy hasonszőrű választó ikat és 
velük az egész nem zetet.

E  verejtékes munka  m ár m eg
tenné „uem áldásos* gyüm ölcsét 
Esztergom  m egyébeu Súttő köz
ségben.

E  község adózói azon boldogta
lan hitbeu tévelyegtek , hogy az ily 
hadmeutességi adó lehetetlen, hogy 
azt uem Írhatta elő szen tesített tö r 
vény, az t hitték, hogy ez adó a jegyző  
találm ánya, három száz főnyi töm eg
ben m egtám adták a jegyző i lakot, a 
községházát, összetörték  ajtait, a me
nekülőt a posta házban is üldözőbe 
véve ott is rom bolásokat te ttek , mig 
végre még is sikerü lt az üldözött
nek elm enekülnie.

A felbőszült és kétségbeejtett 
nyers erőt a m egjelent szolgabiro 
sem bírta engedelm ességre hozni, a 
véle m egjelent csendbiztos és pan 
dúrokkal m ár uem volt képes a tö r
vénynek érvény t szerezni, egy  zász- 
lóaly katonaságot kellett a község 
n yakába küldeni és 4 0 — 50 zeudü- 
lőt elfogatni.

Most már a hadm entességi adó 
mellett még a töm eges k a to n a ta r
tás, a m unkás családfőknek b ebör
tönzése, a büntető per, annak kö ltsé
gei éB a hosszabb idei börtönben!

T  k  R C E  A .

S í r  f e l e t t .
Hol vagyon az enyhe tavasz,
Midőn a tél fagyaszt, havaz?
Hol vagyon szép ifjúságunk,
Midőn a sír szélén állunk ?

Hová vész a virágillat,
Midőn a kert mező hervad ?
Hová tűnik a szerelem.
Ha már a szív hervadt leszen?

I t t  a kerek nagy világon 
Minden, minden tűnő alom,
Mit a lösvény földi lét ad 
Minden, minden csak pillanat.

Boldog voltam s boldogságom 
Nem volt más, mint tűnő álom,
K it szerettem a legjobban,
I t t  nyugoszik e sírboltban...........

Virágnyilás, virághullás,
Rövid élet és elraullás..........
Hejh bár esak már én se lennék,
Én, — az élő síri emlék !

Varady Fereoez.

M ik o r *  v é g r e h a j t 6 t á ld |A k .
— Elbeszélés. —

Irta: Kulciár József.
(Folytatás)

Nyakó uram nem állhatja meg szó 
nélkül a fiatalok keservét. Tudakozza Mis- 
kától ■ miért adta fejét oly nagy búnak? 
— Mintha nem tu luá, hogy hol rejlik a 
gyötrelem csirája! — Miska himel-hám 
mól, hogy ő nem szomorú; ha azok a 
a keserű sóhajtások, melyekkel szavait 
kísér5, meg nem hazudtolnák. Nagy elszánt
sággal végre annyit felel, hogy jobb is 
* szegénynek nem élni. Nyakó uram vigasz
talja : soh'se essék kétségbe a szegény
ség miatt, mig övének tadja a „Lábatlan-1

letartózta tás is hozzájárni and, hogy 
a szerencsétlenek földön futó p ro le
tárok  legyenek.

M indezt pedig e szegény  nép 
csak aunak köszönheti, mert egyii- 
gyüsógében uem hitte, nem hihette, 
hogy a „szabadelvű* korm ány és 
többségben lévő pártja, m elynek a lko
tásához ő is hozzájárult jóhiszemii- 
ségébeu szivazatáva l, o llyan  tö r 
vényt hozott légyen, és hogy azt 
végrehajtassa, még pedig egész s z i
gorral végrehajtassa!

T uduá csak e nép, hogy  kik  és 
mik azok a „szabadelvűek*, tudná 
csak hogy a k itartók  és k itarto ttak  
szövetsége az, m ely az utolsó p á r 
nát is k ihúzza a beteg feje alól, 
—  tudná csak, hogy az a ltn tasb  
és a já rá s i tisztv iselők, sót m ég 
le 'ebb a pandúrok zsarolásai mind 
e szövetségnek okszerű kifolyásai, 
ha többet olvasná pártunk  néplap
ja it, és nem a potya, az az a subven- 
tios alapból k itarto tt népámitó lapo
kat, az igazságo t arczul verő Jó k a i 
féle „Igazm ondókat,*  akkor  uem 
ju to ttak  volna a szereucsétlen bal
hiedelemre, hogy  az ily  tö rvény  
ma — a „szabadelvűek* uralm a ide
jében lehetetlen, ak k o r m eghajoltak 
volna a meddig lehet az igazságelle- 
nesuek vélt törvény előtt is, —  de 
a jövő választásnál bizouyosau hátat 
fo rdítanának a „szabadelvűeknek* 
és szinte anny it érő „m érsékelt e llen 
zéknek.*

E z azonbau csak kezdete még 
az uj adó tö rvényhatásának , az  ország 
nag y  részében e törvény még ism e
retlen, és hatása m ég csak a v ég 
rehajtások foganatosításakor fog mu
tatkozni.

Tudvalévő és n y ilt titok , hogy 
a hadkötelezettségtől m entesítettek 
nag y  száza lék a  uem éppen a tö r
vény  előírta m entességi igények, 
vag y  testi fogyatkozások  következ
tében s zaba l u  t fel a katonakötele
zettség alól. — Az ilyképi fe lsza
badítás nagy  és sú lyos áldozatokba 
szokott kerülni ott t. i., hol ezen gaz 
eljárás g yakorla tban  vau, mert hogy 
m indenütt úgy  volna, azt az em beriség

malmot. Miska a szép szóra már kezdene 
is kibéküini sorsával, — de ekkor még 
újabb veszedelem esik. Iluska ellágyul 
Miskának panaszán, és oly szivioditó zoko
gásra fakad, mintha az édesannyát temet
nék. Nyakó uram utóljára is raegsokallja 
a siralmat. Készül is már őket pirongatni, 
hogy : adta gyerekei, mit koinédiáztok V 
Ha szeretitek egymást, miért nem valljá- 
tok meg? Azért adott Isten az embernek 
szájat, hogy beszéljen vele. — Azonban 
mégis esak elhallgat; mert Zsófi asszony 
nagyon tiltakozik a szemeivel: minek ár ja 
magát a fiatalok dolgába Ha nekik úgy 
teszik, hát esak halogassák; majd fel 
hagynak veie, ha belátják: milyen hiába 
való szenvedést erőszakolnak magukra. 
Ők tudják legjobban, hogy addig legszebb 
a virág, míg le nincs szakítva . . .

Az öregek isteni végzés gyánánt szen
tül hiszik, hogy ezeket csak ásó-kapa 
választja el egymástól. De nemcsak az 
öregek élnek ezeu hitben, a fiatalok is meg 
vannak róla győződve.

Egyik sem gyanítja, hogy a másik 
tud valamit a boldog jöveudőről, melyet 
a czigány asszony csalhatatlan kártyája 
oly világos színben tüntetett föl. Hogy ne 
lehetne hinni a czigányasszony szavában, 
mikor Iluskának azt is megjósolta, hogy 
Miska lesz a férje, — holott Miskát soha 
nem is látta, akkor is benn járt a falu
ban, hogy kártyát vettetett. Aztán mint 
tudhatná egyébként, ha nem volna bűbá
jos hatalma, hogy ő Miskáért ég. Hiszen 
ő még nem is közölte senkivel, hogy sze
relmes ; még Miska sem tadja, annál ke- 
vésbbé egy idegen.

Miska szintén e véleményt osztá, mikor 
őt a czigányasszony az utón előfogta és 
kiolvasta tenyeréből, hogy Iluska lesz a 
felesége. (Arra egyikök sem gondolt, hogy 
a csárda ntba esett s ott nyerhetett tájé
kozást a malombeliektől).

Azonban mi sem tart örökké. Ború 
után kiderül az ég is. Még a balszerencse 
fiira is 8zelidebben tekint végre a sors, 
ha már megunta őt örökké csak sújtani.

becsületére mondva magunk sem hisz- 
szük el.

Most már azon szülők kik hall
gatva a kísértő sátán szép szava biz
tatásaira hadköteles fiaikat 500 —1000 
frtnyi áldozatok hozatalával örökre 
m e g v á l t o t t a k n a k  gondolják, 
azon veszik észre magukat, hogy 
újra és tizenkét éven Á t  súlyos adó
val űzetik meg fiaik hadmentes
ségét.

Hátha még ezeu felül kát fiúért 
a hadmeutességi adót kell fizetni, a 
harmadikat pedig reáadásul elhur- 
czolják a bosnyák mészárszékre!

Mit szóluak ezen szerencsétlenek 
majd az uj adóhoz?

Bizony komor, válságos uapok 
bekövetkezése uem éppen lehetetlen.

— 'A  [n a g y k a n iz s a i  v á la s z tó
kerületben Csengery helyett Unger Alajos 
fővárosi ügyvédet és nagykanizsai szüle
tésű pártunk hívét jelelték ki képviselőnek, 
megválasztása kétségen felüli a kormánypárt 
J lkait tolta fel jelöltül, de kényszerhelyzetü 
választokon ki vili a pártja nincsen. — Gyön
gyösről írják : hogy ott a már 12 év óta őket 
képviselő Kovács Lászlóval annyira jól
laktak, mikép már most szeretnék nya
kukról lerázni, a jövő választáskor ott 
szinte csak függetlenségi pártinak van 
kilátása a megválasztásra.

— A fo ly ó  év  m á s o d ik  n e g y e 
déről szóló államháztartási kimutatás 
megjelent. — E kimutatás a múlt évi má
sodik évnegyedhez hasonlítva a bevételnél 
435,598 Ital, a kiadási rovatban pedig 
1.216.216 frtal kedvezőbbnek vau feltitn 
tetve, a mi azonban a felületes vizsgáló 
előtti szemfényvesztés, mert a bevételi ro
vatban az értékpapírok eladásából befolyt 
3.317,877 frtnyi nyereség fordul elő, mig 
tettleg a rendes bevétetek a múlt évi m t- 
sodik negyedhez képest 2.882,278 frtal 
apadtak.

— H o m o g y m eg y e  tö r v é n y h a 
tósági közgyűlését élénken foglalkoztatta 
az egri zászlósértési ügy. Szalay Imre 
indítványt tett, hogy a megye Írjon fel az 
országgyűléshez, kérve a nemzeti jelvények 
és a magyar állameszme megsértői ellen 
szigorú büntető törvények meghozatalát. 
Az indítványozó a felségsértéssel egy je
lentőségűnek tüntette tel a nemzet becsü
lete ellen intézett támadást, és az indoko
lásban kiemelte, hogy ha a király szemé
lye elleni sértések bevétettek a büntető- 
törvénykönyvbe, akkor a nemzeti felség 
megsértése is hasonlóan a büntető törvény
kezés intézkedései által megtorolt,assék.

Annál inkább nem tarthatott sokáig a fia
talok néma epedése, kiken magukon állt 
véget vetni az önokozta gyötrelemnek.

Vasárnap volt, szép őszi vasárnap. 
Nyakó uram és Zsófi asszony, templomba 
mentek Csótányra. Szakácsnénik llus ma
radt otthonn, mig Tercsi Panninak utódja, 
anyját ment látogatni a szomszéd faluba. 
Dani, az inas, még kora hajnalban elin
dult Gyombádra, a kerekeshez, s onnan 
csak késő délután fog visszatérni. így 
tehát Miskának kellett a malmot őriznie ; 
ki persze legkisebb hajlandóságot sem 
mutat arra, hogy a sorsnak ilyetén fordu 
lata miatt zúgolódjék.

Alig várta, hogy lejárjon a dercze és 
újra felöntvén, kitebesse lábát a malom
ból. llus épen pogácsa-tésztát gyúrt, hogy 
Miska a kunyhóba belépett. Sejtette-e llus, 
hogy mi fog következni, elég az hozzá, 
hogy íüUg elpirult Miska belép'én s hamar
jában a tésztás kezével oldta le fejéről a 
bécsi piros keszkenőt, mely menyecskéseu 
bátrakötve keresetlen egyszerűségével úgy 
emelte szépségét, kedvességét. Oh csak vette 
volna előbb észre hogy Miska hozzá jő, csak 
ne lepte volna meg őt oly hirtelen! Most 
elárulta magát Miska előtt. Kitűnt, hogy 
mily előszeretettel viseltetik ő miuden 
iránt, mi a menyecskéket illeti. — Pus
kánál csak Miskát boritá el jobban a zavar, 
ki szépen nyélbeütött inondókáját az utolsó 
betűig elfeledve szótlanul foglalt helyet a 
lóczán, llus közelében. Mire szóhoz jutott, 
addig a pogácsákká idomított tészta már 
a gyúrótábláról a tepszübe vándorolt.

Miska nagy feneket kerítvén a keb
lét feszitő édes-bús tehernek, azon kezdi, 
hogy menynyire sajnálja ő Zsófi asszonyt 
meg Nyakó uramat.

— Ugyan miért? hisz nem érte őket 
semmi baj — kérdezte llus.

— Csak azért, mert. . .  dadogá M'ska 
— mert édes anyám (igy nevezte Zsófi 
asszonyt) halálra busúlja magát, ha majd 
jönnek a kérők, hogy jobb kezét elvigyék, 
ki őt minden dologtól fölmenti ki neki 
annyi örömet szerez . .  . Apám uramot

A megye magáévá tette Ssalay indítvá
nyát és e szellemben fel fog irni az or
szággyűléshez. (Az ily törvény mellett sem 
lehet büntetni a magyar hazai törvényen 
kívül álló cs. kir. katonatisztet annak vi
lágos igazolásául, hogy a magyar állami
ság csak chimára.)

— A h s r v á t  o rsz á g o n  is k o la *  
tauács, amint az „Obzor" jelenti in cor- 
pore beadta lemondását az uj tankönyve
ket felülvizsgáló bizottság kiküldése miatt. 
Ez utóbbi azon megbízást nyerte volna, 
hogy a tankönyvekből minden, vallás- és 
magyar állameszme ellenes helyeket ki
töröljön.

Külföld.
A keleti bonyodalom folytonosan akut- 

tabb jelleget ölt, iszonyúan kavarog az ör
vény, melyet Anglia, illetve Gladstone 
készített Törökországnak s melyből partra 
verődnie a mostani politikai konstellácziók 
szerintjlehetetlen, míg akkor is, ha a porta 
beleegyeznék a hatalmak által követelt 
területek átengedésébe, az intéző körök uj 
nebézményeket fognak kitalálni, mert roszul 
palástolt egyedüli czéljult a török hata
lomnak Európából való kiűzetése.

A keleti kérdésben a hatalmak még 
ez ideig úgylátszik két különböző elvet és 
irányt látszanak követni s az szerint cso
portosulnak Olasz Angol- Franczia- és Orosz
ország nemzetiségi — Ausztria-Magyaror- 
szág és Németország pedig hatalmi és 
bódilási irányt követ.

Ami az intéző hatalmak intentióinak 
keresztülvitelét illeti és a részleteket, ezek
ről még nagyon korai volna beszélni 
üladstonenak a hét elején hirtelen bekö
vetkezett súlyos betegsége amúgy is nagy 
zökkenést idézett elő az egész külpolitika 
gépezetében, nem kevesbbé az afgbanisz- 
táni vereség, melyről ugyan kevés uj hir 
érkezett, minthogy a távírdái összekötte
tések teljesen szél vannak rongálva, annyi 
azonban a hivatalosan köztudomásra hozott 
dolgokból is bizonyos, hogy Angolország- 
nak nagy áldozatokra és uj erőfeszítésekre 
van szüksége, ha Afghanisztánt indiai bir
tokainak védbástyájává akarja tenni, — 8 
igy kevés ideje és ereje marad Törökor
szág viszonyait, s egyátalán a keleti kér
dést angol szájíz szerint megoldani.

Eddig pedig Angolország ragaszko
dott leginkább kedvencz tervéhez a Török
ország ellenében alkalmazandó kényszer- 
rendszabályokhoz , s Gladstone el van 
határozva elmenni a végletekig akár lesz
nek szövetségesei, akár nem. Ha a porta 
makacsul ragaszkodig ahhoz — ami az 
eddigiek után kétségtelen — hogy nem 
adja át Görögországnak a megítélt terü
letet akkor, ha csak, mint említők Anglia 
ázsiai ügyei teljesen akuttá nem váluak

pedig (már mint Nyakó uramat) ki gyá- 
molitja majd, ha mindketten neki Öregesz
nek . . .

Puska sírásra fogja a dolgot. Nem 
akarja ő szüleit elhagyni! . . . Miatta 
jöhetnek a kérők tuc/.at számra — ötét 
ucscse: inkább vén leány marad, mintsem 
a házból kimenjen.

— Hanem — fotytatá szemlesütve — 
a példaszó azt mondja: ott fújja min
denki, ahol éget. Talán bizony a mi Mis 
kánk akar valahová elbázasodni és azt 
kerülgeti, mint a macska a kását. . .

Miska nyomban kész rá megesküdni, 
hogy ő még inkább felcsap agglegénynek, 
ha elverik a háztól mint hogy mást ve
gyen e l . . .

A „más" szóra szinte hallbatólag dobog 
Puskának szive.

Azonban egy füst alatt olyat is szólt 
Miska, mi keserséggel tölti meg Iluska szi
vét. El is borul már-már derengő tekin
tete és könnyekre tákadva szemére hányja 
Miskának:

— Már hogy is támadhat ilyen gon
dolatod : a háztól elverni — téged, kit 
mindnyájan annyira szeretünk . . .

Miska szaván csípi Ilnst.
— Hogy, apám és anyám, szeretnek 

azt irántam való jóságukból világosan 
látom. Csak arról nem vagyok bizonyos: 
vájjon magadat is beléérted-c ezen szóba: 
mindnyájan szeretünk. Magadról mondd 
egyszer, édes Puskám, egyedül magadról 
égek tudni, hogy szeretsz-e?

Puskának, még, a füle hegyét is 
lángpirosra festi ez a kívánság. Lesütött 
szemeit a világ minden kincséért sem 
merné iölemelni. Csakúgy a tepsztt mögül 
telel annyit, miként szívesen mondaná, ha 
nem szégyenlené. Mondja előbb, Miska, 
majd akkor ő is befogja vallani.

— No hát tudd meg, édes, kedves 
Puskám, a — mit már eddig is tudhat
tál, hogy én téged nagyon, de nagyon 
szeretlek ; annyira, hogy ki se mondhatom, 
így szeretsz-e te is, egyetlen Ilnskám? . . .

Gladstone nem fog attól visszariadni, hogy 
a török kikötőket szükség esetére egyedül 
az angol hajóraj által zároltassa el. Ka
tonákat nem szándékozik Törökországba 
küldeni, — ez felháborítaná az angol köz
véleményt, — de elég nyomást gyakorol 
a portára, ha csak anyit tesz, hogy a 
kikötőket elzárja s megakadályozza a tö
rök katonák és hadiszerek szállítását.

Az Oroszország által szított bolgár 
felkelés, melynek czélja egy Kelet-Rume- 
liából és Maczedoniából, Szófiától Szaloni- 
kiig terjedő nagy állam létesítése, mely 
megfelelne úgy Oroszország kívánságának, 
mint Gladstone etnográfiái elméletének, 
csak a jeladást várja, hogy kitörhessen, 
s ezért a hatalmak egyesülhetnek, vagy 
meghasznosulhatnak a keleti kérdésben 
Törökországgal szemben: de az lehetet
lennek látszik, hogy Törökország meg- 
menekedjék az angol kormány által elné
zett sőt előkészített katasztrófától.

A választók névjegy
zéke,

A ki a miniszterelnököt ismeri az 
biztosan tadja, milyen titkos utasításokat 
adhatott a miniszter ur törvényhatósági 
ágenseinek a jövő választásnak alapul 
szolgáló ez idei választói névjegyzékek 
összeállítására nézve; — ki is kotytyan- 
totta az njonnau kinevezett belügyminiszteri 
államtitkár Prúnay Gábor e titkos utasí
tások lényegét, midőn azt mondotta „hogy 
a jövő évi választásokra a szélső balDak 
semmi kilátása nincs." Már a választók 
összeírása előtt is sejtettem éu ilyesmit, 
miért is kiváncsi voltam a titkos utasítá
sokat megtudni, nem úgy, mintha valamelyik 
összeíró bizottságnak elnöke a magasabb 
besugást nekem megmondaná, hauem csak 
a névjegyzékek tartalmából, ezért akartam 
tudni, mikor történik itt Baranyavárott az 
összeírás, de hiába volt minden kérdezős- 
kedésem, mindig ezt a választ kaptam : 
nem tudom, és egyszerre azt: már meg
történt! Most kérdeztem az összeíró 
bizottság két tagjától: benne van-e nevem 
a névjegyzékben? Hogy ne volna? felelék 
ők megbotránkozva azon, hogy én még 
kétkedni merek. Julius elején kellett a 
névjegyzéknek a jegyzőnél kitéve lenni, 
hogy mindenki betekinthesse, vártam lesz-e 
kihirdetve? hiába vártam azért elmentem 
julins 11-én a jegyzőbez kérdezni, mikor 
lesz a választók névjegyzéke kitéve? 
mireg azt a választ nyertem hogy a 
névjegyzék már régen itt van, betekintem 
és látom hogy nevem hiányzik belőle is 
hiányzik aválas ltoknak legalább féle, ámbár 
nem volt ember Baranyavárott, ki mull 
évi adóját folyó évi april 15-dike előtt

— így szeretlek Miskám . . .  százszor 
jobban mint az életemet.

A többit az ajkak beszélték el, az 
üdvösség nyelvén, hosszú, édes, lángoló 
csókokban . . .

Ebédnél már tisztában voltak az öre
gek afelől, hogy a jég megtörött. Mert 
az a félénk, szótalan Puska, kinek arcza 
Miska közelében délben, este mindiga haj
nal színét viselte, — most egyre-másra 
kiuálgatja Miskát a kakastéjjel készült 
pogácsával. Miska dehogy adna kosarat. 
Úgy morzsolja egyiket a másik után, 
mintha az éhbalál sarkából szabadult 
volna ki.

Nyakó uram csóválja a fejét, moso
lyog is hozzá, hol Miskára, úol meg Pus
kára nézve; ám azoknak kisebb gondjuk 
is nagyobb annál, minthogy ily jelek lát
tán megrezzenjenek. Nyakó aramnak nem 
hagy békét a kötekedési viszketeg hogy 
meg ne jegyezze:

— Éjuye fiam, neked amint látom, 
izük ám a szerelem-pogácsa. . .  Teringet- 
tét! előbb csupán sóhajtásból éltél s most 
ugyancsak megbecsülöd a szép kezek 
sütését...

Ilnska kiálta a tfizpróbát. Elpirult, 
az igaz, de csak azért mert az a láng, 
mely ennyire élesztve nem fért meg szi
vében, arczán gyuladt ki. De szemei nem 
az asztal alatt, hanem két másik szem 
fénylő sugarában kerestek az ingerkedés 
ellenében szövetséges társat.

Ez a két másik szem pedig nem volt 
senki másé, mint azé az ármányos Mis
káé, ki szintén nagy változáson ment 
keresztül a reggeli óta. — Tekintete csakúgy 
lángol, szikrázik. Beszédje vigságtól, jókedv
től pezseg. Ajkain a nóta ismét tábort 
ütött, azon különbséggel, hogy mig előbb 
zöldet tarkát összedalolt, most kivétel nél
kül szőke kis leányról, nefelejts-szemek
ről szól a dal.

Ha most kérdezősködnék valaki hogy- 
léte felöl, bajosan nyerné feleletül azt, 
hogy jobb is volna nem élni.

Az öregek előtt tehát tintán áll, mint



meg nem fiz'fff' vöjnaf^fytfn eredményből
megtudtam hogy az'összeírásnál nem csak 
titkos ütasifás'éOésa^iTi rnlTRödött, hanem 
h >gv az össz eró bizottság azonkivtt! vét
kes hanyagsággal teljesítette az összeírást.

A választék névjegyzéke hivatalból 
lesz összeállítva és azért kötelessége az 
összeíró bizottságnak mindenkit, — ki 
törvényes qualitieatióval bir, bevenni, és a 
ki azzal nettt bir, — kihagyni, nem pedig 
azt mondani, hogy reelamálhat mindenki, 
a ki sértve érzi magát, mert eltekintve 
attól hogy az által kényszerítik az embert 
pénz- és ulővesztességgel elvitázhatlan tör
vényes jogát keresui, a választók névjegy
zéke olyan időben lesz betekintés vésett 
kitéve, mikor faluhelyen senkinek sincs 
ideje utána nézni — aratáskor, és akkor 
feltételezni, hogy a választók öt-hat falu
ból vándoroljanak a jegyzői irodába meg
nézni, hogy beuu van-e nevük a névjegy
zékbe, ez már erős követelés annál is inkább, 
mivel a paraszt azzal a „baschramte 
Untberthauen-Verstandjával* agy gondolja, 
hogy az összeírás hivatalosan történik és 
igy lehetetieu, bogy valamelyik jogosult 
kimaradhasson a névjegyzékből.

Nem elég azt moadani, hogy mindenki 
reelamálhat, hanem szigorúan keil bün
tetni az összeíró bizottságokat, ha csak 
egyetlenegy. jogosultat, kinek neve az adó- 
könyvbeu előfordul, kihagynak, vagy vala
mi „hergelaufeae jogosulatlan lievlándert* 
bevesznek. Ennyit akartam ezúttal meg
mondani, azon megjegyzéssel, bogy lehe
tetlen ily hamisított névjegyzékekkel jövő 
évbeu az országgyűlési képviselő válasz
tásokat megejteni.

Baranyavár 1880 august 3-án.
Gareis József.

\ g o *  TOM ZT G Y U L A  fő t is z t  
u r n á k  P é c a v á ra d o n .

A vallásügyi miniszter ur nem régen 
az országgyűlés előtt azzal is indokolta 
önnek kettős tűzetését, aminek éu csak 
örülui tudtam, hogy jelenlegi állásában 
nagy fontossága' vizszafe&lyozási ügyek 
elintézése, vagy vezetése vár az ön avatott 
kezére. Méltán feltűnt tehát nékem, kinek 
vizlevezetési érdeke a lakócsai közalap, 
uradalom hasouió érdekétől elválasztha 
tatlan, hogy ön a tegnapi társulati köz
gyűlésén annak daczára nem jelent meg, 
hogy az uradalom meghatalmazott kép 
viselőjének jelenléte nélkül a közgyűlés 
okvetetienül határozatképtelen; — feltűnt, 
hogy annak daczára nem jelent meg, hogy 
az elnöknek és igazgató választmánynak 
e közgyűlésen megejtendő választása a 
már is rauil kizsebelt uradalomra nézve 
a legnagyobb horderővel bir, végre hogy 
annak daczára nem jelent meg, hogy a 
választás eredménye kizárólag azon hold- 
számszerinti absolut szavazattöbbségtől 
függ, mely az uradalom képviselőjét 
megilleti.

Minden loyalis nagyrabecsülésem mel
let azt kell tehát gondoluom, hogy vagy 
a miniszter ur nem mondott igazat, mikor 
ön kettős tizetését az országgyűlés előtt 
szépítette, vagy ön fitymálja a miniszter 
becsületes jó szándékát, és azért tartja 
utolsó gondjának az uradalom érdekei 
védelmében résen lenni és kettős tizetését 
éber ügyeimének megkettőztctésével meg
érdemelni.

A tegnapi közgyűlésen t. i. a leimen 
tett kormánybiztos ur a Lakócsa-vidéki 
beivizievezető társulat újra szervezését és 
az ügyek vezetésének választót' képvise
lők kezébe való átadását voit eszközlendő 
és a legjobban érdekelt, mert teherhordó 
lóvá aiacsonyitott lakócsai uradalom ré
széről még is csak a helybeli tiszttartó 
ur vett részt a közgyűlésben, noha annak
a kétszerkettő négy, hogy mi történt. Azért 
nem is csodálkozik rajta Zsófi asszony, 
mikor Húst a kiskertbe szalasztja zöldsé
gért s az. csak félóra múlva tér onnét 
vissza kipirult arczczal, lángoló szemekkel. 
Nem szegi kedvét, csak hadd vegye útját 
a malmon keresztül, hadd euyelegjeuek,
— ha sürgősen keli a zöldség, majd behozza 
Tercsi.

Mindig csak a magányt bújták, mint 
a búgó gerlék a lombok sátorát. Oiyau 
furcsa valami is az a szerelem! Szemébe 
szeretnők mondani az egész világnak: 
mily boldogok vagyunk, — s mégis rej
tegetjük édes titkunkat, félvén attól, hogy 
a világon lekopik zománcza, belepi a por.

így teltek a napok: Rózsaszínű fény
ben ragyogott a fiatalok világa; szin- 
mézbe fűrösztött illattal árasztá el életöket 
a boldogság.

A lakodalomnak mi sem állt aljában. 
Szerették is egymást; az öregek áldását 
már előre kinyerték, semmi sógorság, sem 
komaság, sem egyéb rokonság nem szol
gált akadályul. Azonkívül az erszény is 
duzzadt a kövér béléstől, az újbor is elszür- 
ten állott a piuczeben, — csak az volt a 
bökkenő; hogy Miskára Iluskán kívül ő 
felsége is igényt tartott még.

Azt akarták még bevárni, hogy szé
na e vagy szalma? Ha Miska bevál kato
nának, akkor csak várjanak addig, mig 
kiszolgál. Azért nem késnek e l ; hisz mind
ketten elég fiatalok. (Folyt, köv.)

.1/ -------
B é c s i  d o lg o k .

(A világváros eszméje. — Építkezések. — A bécsiek 
önteltsége. —. Az udvari múzeumok. — Uutateá- 
gpk. — A lövészünnepély. — Az iparkiallitás.) —

Bécset, mintegy 20 éve megszállta az 
építkezési düh, s ez még most is tart. 
Soha város nem dolgozott következeteseb
ben arra nézve, hogy kitűzött czélját el
érje. Itt mindenki, apraja 8 nagyja egy
aránt érti a  dolgát. Az eszme természete 
sen a legfelsőbb körökből indáit ki, s 
átjárva a város és társadalom minden 
rétegét, a legáLbbh1 néposztáiyban is gyö-

kijelentésével, hogy ön őt önnek helyette
sítésével megbízta, mit azonban egy betű 
írással sem igazolt. Ez utóbbi hiánynak 
azon következése lehetett volna, arai más 
érdekeltségek képviselőjével, többi között 
öregebb Hegyessy Kálmán orral is való
sággal megtörtént, hogy a tiszttartó ur 
szavazati jegyet nem kapván, az urada
lom minden befolyástól elesék.

Önnek ezen magatartása csak a fej
lődőitekről rá eső oldalfény világításában 
válik némileg megérthetővé.

A tiszttartó nr már néhány héttel a 
közgyűlés előtt azt mondotta nékem, hogy 
a társalat szervezésénél azon elv szandé- 
koltatik felállittatni (értsd: az absolut 
többséget képező lakócsai uradalomtól) 
bogy a tisztviselők fizetést nem kapnak. 
Ha ez igaz, akk<>r vagy anuyit jelent e 
szándék, hogy sem ön az elnökségre nem 
vágyik, sem azt nekem adni nem akarja 
ki a lakócsai aradalom képviselője után 
ez idő szerint az alaDSzabályok értelmében 
az egyedül lehetséges elnök vagyok, de 
ingyen gzolgálni se nem bírok, se nemakarok.

Hogy a mondott elv felállításának 
lappangó indokai tapogatásában nem csa
lódtam, kitűnt a gyűlés nipján Fodor 
Antal, Bittó István és a tiszttartó urak 
magatartásából. Azon Bittó István ur szán
dékoltatok t. i. íizetéstelen elnökségre 
emeltetni, kinek érdeke körül, mint ajtó 
sarkai körül, a Lejthényi-féle gazdálkodás 
összes gépezete forgott, és ki már évek 
előtt mindannyiszor opportunus dolognak 
találta Lejtényinek és Neumanuak a tár
sulati ügyektőli eltávolítását, valahányszor 
arra kértem, hogy befolyását Trefort mi
niszternél ez irányban érvényesítse, és a 
felhizó botrányt kiölni segítse.

Fodor ur t. i. nem önt, hanem Bittót 
ajánlotta az érdekeltségeknek társulati el
nökül, mig én már azelőtt csak is ön 
megválasztatását nyilvánítottam mindenki 
előtt egyedül üdvösnek.

Azonban a szavazati jegyek kiosztása 
után kitűnt, bogy az alapszabályok értel
mében csak hármunk közül választható az 
elnök: ön, én és a földmivcs drávafoki 
községbiró. Az én nézetem szeriut önt 
egyhangúlag kellett volna elnöknek kiki - 
áltatni, de ennek elejét vette a tiszttartó 
nr azon nyilatkozata, bo::y ön az elnök 
séget el nem fogadja, mely nyilatkozatra 
őt, mint mondá, ön hatalmazta fel, illető
leg meg is bízta. Gyönyörű kettős fizetésű 
főtiszt, ha igaz; és gyönyörű mystiticatió 
a tiszttartó ártól ha nem igaz, kellett 
gondolnom.

Mi fejlődik ebből? Engem kíván ön 
az elnöki székre emeltetni, vagy olyan 
machinatió ez, mely Bittó ur elnökségébe 
akar kilyukadni? A kormánybiztos ur 15 
pereznyi várakozást engedett a szavazás 
megkezdéséig és Bittó nr Fodor árral 
együtt ezen időt arra használták, hogy 
az általam képviselt lakócsai községbirót 
rávegyék, miszerint a község nevében írás
ban arra kötelezze magát, hogy azon 
esetben, ha a lakócsai „ k ö z s é g “ válasz
tatnék meg elnöknek, az elnökség vitelére 
alkalmas képviselőt fog meghatalmazni, 
legyen az akár társulati tag, akár a tár
sulaton kívül álló, akár községbeli, akár 
azon kívül álló személy. A jó urak t. i. 
nem pirultak szemtelenül a/.t állítani, bogy 
az én meghatalmazványom csak a cselekvő, 
de nem a szenvedő választásra, iilelőleg 
a megválasztatásra képesit, mit azonban 
utóbb azzal hazudtoltak meg, hogy vá
lasztmányi taguak csaknem egyhaugutag 
beválasztottak.

E fogásuk L&kócsa birájánál nem 
sikerülvén, körülfogták a drávafoki bírót 
hasonló kötelezettség azon esetre való el
vállalása czéliából, ha a drávafoki „köz
keret vert igen közelfekvő és világos 
okoknál fogva.

Mert mit nem tehet a nyereség.
S kiki a maga módja szerint üdvözli 

a nyereséget.
Tény, hogy legelsőben is kaszárnyá

val, holmi erődfélével kezdődött ez épít
kezés, amelynek eredménye gyanánt ott 
látjuk az arzenált s a Ferencz József lak
tanyát. Majd békésebb idők következtek 
be, s hozzájárulván az, hogy Páriában is 
mintát találtak az építkezésre nézve, tehát 
neki fogtak a város kiszéDitésének, mely- 
lyel egyszersmind Bécs jövendőbeli nagy
ságának is megveték alapját.

A világváros eszméje minden bécsi 
emberre nézve hízelgő volt s ez eszmét 
táplálni kellett. A birodalom minden ré
széből oda folynak be a k-ncsek; aztán 
azt mondták, hogy minél szebb s minél 
nagyobb lesz — Bécs, annál többen fog
nak oda menni, annál inkább fogják bá 
múlni; még pedig nem csapán vidékiek 
a birodalom minden részéből, hanem kül
földiek is; a mi teméntelen hasznot fog 
hajtani ngy egyeseknek, mint például ven
déglősöknek, kereskedőknek, szintúgy mint 
az egész községnek. S ez előre látott 
haszon, részben az időközben is tapasztalt 
busás és hirtelen bevételek nevelték az 
építkezési kedvet, fokozták az ez irány
ban kifejlett tevékenységet olyannyira, 
hogy ami kezdetben csak kalandnak, vér
mes reménynek látszott, most már valódi 
meggyőződéssé, öntudatos tényezővé vált. 
Mindenki abban a bitbeu folytatta a mun 
kát, hogy győzni fog, s hogy előbb utóbb 
forintokká változik át minden krajezár, s 
egyesült erővel létrejött az álmodott vi
lágváros.

Az 1873-ki bécsi világkiállítás is ez 
érdeket szolgálta. Közbejött a „Krach* 
mely noha sok hátramaradást és kárt 
okozott, mégis egészben sokkal enyhébbnek 
s mnlékonyabbnak bizonyult a bécsiekre 
mint reánk nézve. Egy pár évig szünetelt 
vagy csak lappangva folyt a munka, hogy 
aztán újait erővel kezdődjék. Felülről agyan-

ségre* estíék a választás. Itt sem sikerül
vén azon sakk húzást előkészíteni, hogy 
a „község* megválasztatása után, ál nton 
oly személynek meghatalmaztatását kiesz
közöljék egy-két községi elöljárótól, mely 
személy Bittó nrral ugyanazonos, vagy 
legalább annak lekötelezettje, a tiszttartó 
nr, annak daczára, hogy előbb öa nevé
ben az elnökséget visszautasította, ön ne
vében és önre beadta 46 szavazatát, én 
6 szavazatommal hozzá járnltain, Drává
tok képviselője nem szavazott és én csak 
egy szavazatot kapván, ön csak nem egy
hangúlag és annak daczára választatott 
meg elnökuek, bogy meg nem választatá- 
sát az által kellően előkészítette, hogy 
sem a közgyűlésen meg nem jelent, sem 
a minisztériumtól állítólag nyert meghatal- 
mazványát a kormánybiztosnak be nem 
küldötte, sem a tiszttartó arra bízott kép
viseletről a közgyűlést illő alakban nem 
értesítette.

Könnyén elhiszem Trefort miniszter 
úrról, bogy Önt a választás idejére azért 
hagyta meghatalmazvány nélkül, hogy 
önnek a hátalsó ajtót azon védekezésre 
nyitva tartsa: Bittó káros megválasztatá
sát azért nem akadályozhattam meg, mert 
nem volt meghatalmazványom; de azon 
eset is képzelhető, hogy ön megbízó le
vele a tiszttartó részére azért nem mulat
tatott be a közgyűlésnek, b így e meg
bízás ha akarom vemhes ba akarom nem 
vemhes és e szerint tény vagy szappan- 
buborék legyen, amint a választás követ
kezményei egyiknek, vagy másiknak ter
hére magyaráztatnak. Mind ez mondom 
képzelhető, de én csak annyit mondok, 
hogy Ön távolmaradása sem a miniszter
nek az országgyűlésen nyilvánított szán- 
doklatával meg nem egyez, sem a tár
sulati ügyek legorabolitását rendes me
derbe terelni nem képes.

A választás eredménye a kormány
biztos ur által kihirdettetvén, a tisztartó 
ur jogosítva érezte magát még egyszer 
azt állítani, bogy Ön a választást nem 
fogja elfogadni. Ellenben én azt hiszem, 
hogy Öu azon esetben is elfogadja a vá
lasztást, ha Bittó nrnak megválasztatását 
szívesebben látná. Miért ? Azért, mert az 
alapszabályok telhatalmazzák az elnököt, 
hogy akadályoztatása esetében magát bárki 
által helyettesittesse, a mit Ön ezentúl 
csakúgy megtehet, amint most távol ma
radt. Azonban teljes bizalommal arra ké
rem Ont, bogy Bittó ur elnökösködését egy- 
átaljában, de még egy perczig se tűrje 
azért, mert mint mondám, az ő érdeke 
körül forgott az eddigi egész schwindel, 
melylyel az alsó birtokosok a felsők te
herhordóivá tétettek.

De a vallásügyi miniszter ur azon 
fellépése által se engedje Ön magát félre
vezettetni, melylyel a Lejtényi-féle foga 
sokat „rendes legombolitásnak,* az én 
30,000 forintnyi csalás felfedezésére veze
tett erőlködésemet alaptalan vádaskodás 
és botrányos eljárásnak keresztelvén, és 
az én püspökömet mir nicbts, dir nicbts 
a korruptió színvonalára sülyedt embernek 
vévén, ettől az éu megfenyittetésemet és 
eltávolittatásomat kérni nem pirult. Az 
olyan váltók szárnyain már úgy is nehéz
kesen repülő izmaelita, ki a váltóforgató 
Deutscb Lajos vállalkozó álköveteléséuek 
általarai lerontását, és az uradalom 18 ezer 
forintjának általami megmentését nagyon 
zokon venni látszik, előbb fog megbukni, 
mint sem egy olyan tisztességes hivatal
nok megbukjék, ki kettős fizetését uieg- 
kettőztetett figyelemmel uiegbáromszorosi- 
tott éberséggel és körültekintéssel az egy 
lakócsai ügyben négyszeresen is megér
demelheti, és megérdemelni törekszik is.

Soha se törődjék Ön Bittóval, és soha

is minden áron nagy és páratlan várost 
óhajtván, minden kitelhető módon ked
veznek az építkezésnek, sőt más baszno 
sabb és czélszerübb tervek mellőztével is 
csak a külfényre áldozuak. Politikai ol
dala is v-»n a dolognak, ami ismét azt 
juttatja eszünkbe, hogy a legfőbb óhaj 
az, miszerint ha Bécset nem tehetik is 
első világvárossá, legalább is első német 
várossá tegyék, hogy ne legyen a bécsiek
nek okuk egyebüvó pillantani. S e tekin
tet minden mást háttérbe szőrit, s hogy 
úgy mondjuk e tekintetnek mindent fel
áldoznak, mert eme nevezetes kérdés körül 
forog az ös8zbirodalom eszméjének magas 
érdeke, s jól tudjuk, hogy ez mit jelent. 
Mi csnda ennélfogva, bogy az építkezési 
düh most nagyobb mint valaha, s a pazar- 
fmyü fogadalmi templom felszereltével most 
már nj s még csndásabb épületeket bámúl 
az idegen, minők az udvari múzeumok, 
az egyetem, a partement háza s a város
ház a bnrgringen. S mig az idegen gyak
ran irigy szemmel nézi e gyois fejlődést, 
a bécsiek öntelten kiáltják, hogy : „Es gitt 
nur eine Kaiserstadt, es gibt nur ein Wien.*

A sok ünneplés, a mindenféle össze
jövetel és gyülekezet valamint kiállítás is 
innen veszi eredetét, s ezen czélt szolgálja. 
Hadd bámulják a bécsiek magákat, hadd 
legyenek önmagukkal elfoglalva, hadd 
ünnepeljenek, hadd mulassanak s hadd 
nyerekedjeuek a városukba özönlő idege
neken. Erre vezethető vissza egyrészt a 
múlt évi ezüst lakodalmi ünnepély, aztán 
egész bizonysággal a közelébb lefolyt lövész- 
ünnepély s a még jelenleg is javában álló 
iparbiállitás.

A lővészünnepélyről sokat nem mond
hatunk, nem lévén lövészek. A Práter ama 
részében, a melybe a „Reicbsbrücke* vezet, 
egy bekerített nagy hely volt számára 
fentartva, s itt elsőben a hosszú lövölde, 
aztán az adományi csarnok, az ambulán- 
czia, g végül a nagy ünnepi csarnok képez
ték a nevezetesb látványosságokat, s ama 
pontokat, ahol a nagyszáma közönség 
forgolódott.

se tanuljon ön Treforttól, kinek csak Öu 
van hivatva avatott kézzel mecset gyúj
tani lázas agyában. Vigyázzon, a vallás
ügyi minisztériumtól még azon tanács is 
kitelik Öu részére, bogy mondjon le az 
elnökségről, Bittó szerezzen még néhány 
száz holdra kiterjedő képviseletet, hazud
tolja meg az én ellenembe felállított hum- 
búgot és mint absolút többség öa tegye 
meg eluökuek. A közművelődés izmaeli
tájától az is kitelik. Csak Lejtényi veje 
a nagy babaú kívánja, és a miniszter a 
porba hull előtte.

A látszat eddig Öu ellen szól; de 
csak a jövő tényei után itélend a reális 
ember. Higyeu Öu a tiszttartó ur előttem 
és Hofrnau titkár ur előtt mondott azon 
szavainak, hogy ő a schwindel távoltar
tására még nálamnál is többet tett, és 
győződjék meg, hogy fáradozásaink siker
telensége csak is a miniszternek Bittóval 
Lejtényivel és Deutschsal való egyetérté
sére hárítható. De igaza lesz-e tiszttartó 
nruak abban, bogy az elnök nem kap 
fizetést a társulattól ? az már más kérdés. 
Részemről azt kívánom, hogy Öa se hidje 
el neki. Igen drága húsnak is big volt 
eddig a leve; nem kívánnék az ingyeu- 
búséból. A munkálkodó érdemes az ő 
bérére.

Lakócsán 1880 ang. 3.
Sterba János, érdekelt plébános.

G yön yörÜ M éges á l la p o t o k .
No a ki még most is elégedetlen a 

kormány haza javára irányzott törekvései 
vei, az már aztán telhetetlen, — igy szólt 
egy mamelukságig mameiuk kormánypárti 
ember, midőn a katonamentességi adó el 
lön határozva, még pedig a magyar jog 
ferde felfogásának kiáltó bizonyítványául, 
akként hogy a törvénynek visszaható erő 
is adatott.

Bizony elégedetlenek vagyunk, mert az 
adó emelésben kitűnő a mi kormányunk 
egész 1867. óta, de bogy hova tétetik az 
a teDger sok pénz, az már más kérdés.

Az angol consúl igen helyesen mondá, 
hogy jobb lett volna, ha a régi Romát 
követi Magyarország, és utakat, folyókat 
szabályozott volua, minthogy a paloták, 
családi vasutak, sugár útak stb. készítésé
vel akarja gazdagságát megmutatni. Bi
zony mi is azt állítjuk, hogy jobb lett 
volua Francziaország példáját követni, nem 
a nagyhatalmi állás fitogtatását tűzni ki 
czélul, hanem az anyagi emelkedést, a 
szellemi művelődést, s midőn ez a kettő 
elég alapot, nyújtott volna a nagyhatalmi 
állásra, akkor vetui szavunkat latba, addig 
hallgatás lett volna a legjobb politika.

A nagy beavatkozásnak mi az ered
ménye? Tömérdek kiadás, s bogy ez va
lamikép fedeztessék, ismét adóemelés, ez 
már túl hágta a rendes medrét, itt már a 
tőke erősen meg vau támadva.

Az adózlatás oly nagy, bogy az em 
bér ha végig gondol a sok direct és a 
számtalan indirect adók felett, méltán jöhet 
kérdésbe melyik tesz vagyonomban nagyobb 
kárt, az uzsora, vagy az adó.

Gyönyörűséges állapot, mikor az ál
lam gyengíti alkotó elemeit, eunek jó kö
vetkezése nem lehet s bizony nem lehet 
csodálkozni, ba a nép elkeseredésében oly 
lépésre engedi magát ragadtatni, melyet a 
rend és törvény meg nem enged.

Oh ! mi sokszor lett már hangoztatva, 
az adók igazságos alapokra fektetése és 
kiosztása, de ez mindig marad. Folyik a 
kataszteri munkálat, abban köszönet sincs, 
a mit egyik évben készitnek a másikban 
újra csinálják, a harmadikban már elvetik, 
s újat készítik. A százalék egyik leg- 
nagyohh teher, s azt kellene mielőbb ren

Puskapor s ólom miut képzelüető itt 
nagy mennyiségben fogyott!

No meg szófiabeszédben sem volt 
hiány valamint borban és sörben sem.

A leikesültség sem hiányzott s egy 
csomóban annyi mámoros embert mint itt, 
életemben sem láttam. Az örökös ropogás 
és dördüiés között csuda, bogy szereucsét- 
lenség nem törtéut, ba csak mindjárt az 
is, bogy annyi ezer meg ezer ember tár
saságában senki meg nem sikerült.

A lövészek derűre borúra lőttek s érde
kes volt látui, miként változott meg elmés 
készülék folytán a czélpont színe. E sziu 
jelezte a lövés eredményét, melyről külöm- 
beu távsodrouy vitte meg azonnal a birt 
a lövölde balszárnyin levőjury-pavillonba.

Németország minden részéből láttunk 
itt lövészeket, de legfeltűnőbbek a tiro- 
liak voltak, rikitó szinű öltönyüknél fogva.
A búcsúünnepély alkalmával is leginkább 
ők tettek ki magukért; kurjongattak s kia
bálták a „hoch'-okat, amiben különben 
az egész nagy néptömeg támogatta őket, 
ennek következtében közben-közben oly 
zsivaj s egetverdeső moraj támadván, 
hogy a két katonai zenekart alig lehetett 
hallani.

Az iparkiallitás mindenesetre méltóbb 
volt. —

A szorgalom, munka, találékonyság és 
becsület diadalát élveztük itt.

És sajátságos, hogy a P rátér e részé
ben t. i. a világkiállításról fennmaradt 
rotundában nem volt oly nagy az élénkség 
mint a lövészünnepélyen. Persze könyuyen 
rájutunk a dolog nyitjára, meggondolván, 
bogy a bécsiek mindenelött mulatni sze
retnek; meg, s legyünk igazságosak, hogy 
a kiállítás októberig tart.

Valóban a rotunda és mellékcsarno
kai sok tanulságost nyújtanak, mert az 
ipar minden ágának csak a legjavát fogad
ták ide be.

Akik tehetik, ránduljanak fel a legkö
zelebbi kéj vonattal és gyönyörködjenek 
benne. Sellyey Gábor.

dezni, úgy hogy hozatnék törvény, nem 
kacsokra hivatkozó, összekevert, zavart, 
bonyolított, de világos, érthető, és ebben 
adatnék ki az illeték kiszabás kulcsa, 
mert most tömérdek a visszaélés, láttam 
egy 40ü fitos vételár után 35 frt. százalék 
kivetést, mely szabályosan lett bemutatva 
stb. Láttam 2000 frtos örökösödést 12 frt. 
#/0-al, ugyan oly örökösödést 86°/0-aI 
megterhelve.

És folyamodjék az ember, mit nyer 
vele, azt hogy elverik rajta a port, s ő 
birtokon kívül keresse jogát, s az ered
mény az, hogy a folyamodót még bélyeg - 
csonkításba is elmarasztalják. A kárt kár
ral tetézi.

Gyönyörűséges állapot.
De még az is szomorú dolog, hogy, 

befizeti az ember a százalékot, vagy bár
mely bírságot, és 3—4 év múlva újra ke
resik, ha elő tadja mutatui az ember a 
nyugtát, akkor elhallgatnak, ha véletlenül 
elvész, újra megveszik. Egyes ember, ba 
a már kifizetett adósságot njra követeli, s 
előmutatják a nyugtát, a csalás vádját 
kapja, az adóhivatalnak ezért kntyabaja, 
mert hát azt tartják „quod licet jovi, non 
licet populi." — Gyönyörűséges állapotot 
teremtett a kormánypárt, ebből magyaráz
ható ki a kormánypárti követeknek be
számoló beszédükkel való elmaradásuk, 
maguk is érzik a dolog kellemetlen voltát, 
tudják bogy a körülményekkel megszámoló 
politika végzetes helyzetbe sodorta az or
szágot, ép ezért restellenek a választók 
szemei közé tekinteni.

A függetlenségi párt meginditá moz
galmát, ezt kellett is már tenni, hogy leg
alább még a remény ne haljon ki keb
leinkből. Igen a függetlenségi párt az mely 
e gyönyörűséges állapotokat még meg
szüntetheti, csatlakozzunk ebhez szivvel, 
lélekkel, hogy az 1881. év többséget sze
rezzen azon pártnak, melytől függ hazánk
nak üdve és jóléte.

Ha Belgium lehet független, ba Fran
cziaország lehet köztársaság, ha Olaszor
szág lehetett egészséges állam, vájjon 
Magyarország miért ne lehetne önálló? 
Felre kicsiuyhitüek, torkig vagyunk poli
tikáikkal, inegundorodtnuk a gyönyörű
séges állapotoktól, azért oda kell sora
koznunk, hol a magyar nemzet önállósága 
van a zászlóra felirva. Ez visszhangunk 
„a nagyváradi függetlenségi kör* fel
hívására. LAJOS.

A k i s b i r t o k o s o k  o rs z á g o s  
f ö ld h i t e l in té z e te .

Egy „Értesitő“-ben tudatják a nagy 
közönséggel, hogy ezen czimzett intézet
1880. apr. 20 án megkezdte működését és 
ajánlják magukat szolgálatra. Hogy na
gyobb legyen az intézet hitele, oda van 
téve két gróf neve is.

A mint átolvastam ez értesítőt, el- 
szomorodtam, hogy hát nekünk semmi se 
sikerül, minden jóratörekvésünk csütörtö
köt mond. lm ez intézet iránt nagy volt 
az érdeklődés és pártfogás, és mivé nőtte 
ki magát? Alig született meg,már híressé 
lett, és a bizalom megrendült, a pártfogás 
lelohadt s az intézet útja elé áthágbatlan 
akadályt emelt a hűtlenség, lelkiismeret- 
lenség, hazatiatlanság.

De azért nem bukott meg az intézet, 
operálták, bogy valahogy életre ébresszék, 
és ő szerintük sikerült is, de a közönség 
inyje szerint nem, mert az az intézet is 
olyan lett, a milyen a többi és nem olyan 
a mi a kisbirtokosokat a veszedelemből 
kimenthetné.

Szomorú dolog, bogy mi, bár felis
merjük a bajt, még sem gondoskodunk 
gyökeres gyógyításról.

M a ro s , M a r m a r o s ;  T e m e s ,  
K e m e n e s .

Paradoxont mondok ; kérek figyelmet. 
E füldirati nevek tős gyökeres szláv uevek 
és jelentésük szerint utánzóit alakban igy 
fordíthatók: Mocskony, Szenykövesd, Sö- 
tény, Köméuyd.

Mint szent István Kapós vizét Kopás
nak irváu annak eredeti szláv nevét meg
őrizte ; úgy tettek a rómaiak is mikor a 
Maros folyót Marusiusnak írták, mely szó
ban a Marus az átvett szó, ius pedig a 
latinltó képző. Az átvett Afarusnál az a 
legelső kérdés: melyik szótagon volt ere 
detileg a hangsúly? E kérdésre megfelel 
az összehasonlítás arra nézve miképen 
bánt el vele és miképen bánt el Isler 
földirati névvel az átvevő? Ister volt az 
első név, mely alatt a rómaiak a Dunát 
megismerték; ister pedig szláv nyelven 
az ami a németnek Austrieb, kifélébajtás, 
alakja pedig egészen latinos, minthogy a 
rómainak akárhány neve tér szótaggal 
végződik, mely szótagon pedig, mint csak 
másodrendüleg jelentőn a hangsúly a latin
ban nem félthetik. Carus (kedves), Marus 
(római törzs és családnév) hangsúlya sincs 
az us szótagon ugyanazon oknál fogva. 
Es még is a latinos alakú Ister változat
lanul vétetett át a sz.ávból, a szinte lati
nos alakú, és latinos us végzésü szó pedig 
latinitó ius két szótaggal toldatott meg 
az átvevő által.

Mikor a poroszok nem régen Nancy 
franczia városba bementek, a földirattal 
kevésbbé törődő legénység a város nevét 
Danzig porosz város ueve hasonlatossá
gára legottan Nauziguak alakították át.
A Maros tájára legelsőbbeu hatolt róm i 
légió tisztjei kétségtelenül még járatlan.! - 
bak voltak az elfoglalt barbár vidék ! i.d- 
iratában, miut a porosz legénysc0 F.au- 
cziaországébau; a Marus családnév seiu 
lehetett ismeretien; a uiure (tenger) lőuév 
sem lehetett ujság előttük, és mégis » 
szlávoktól hallott Maros folyónevet csalt 
latinitó megtolhassa! fogadták be nyel-



jfer^alatkoxott a  kisbirtokos közöa- 
■, ez intézetbe vetett reményében, mert 

ez’ se uyujt oly mérvű segedelmet, mely 
Oi a sok adósságból kimentené.

Ugyan segítség és olcsó kamata pénz 
e 47 a kölcsön kérd tömérdek időt 
fecsérel az utánjárásra? — mert Baranya 
bizony messze van Bpesttől, sok költséget 
fordít a szükséges irományok megszerzé
sére, és még akkor is bizonytalan az ered
mény, vagy ba lesz is kölcsön, az zálog
levél- — .

Záloglevélnek már nincs olcsó kamatú 
neve, ez már megtanított bennünket, ebből 
esak a fuldokló ember kér és nem az, a 
ki szabadulni akar a hínárból.

Hogy ez a felébresztett intézet mienk 
legyen, más álláspontra kell helyezkednie.

Különösen ki kell zárnia a váltótőzs- 
dei vásárlás foglalkozásokat, mert arról 
meg lehetnek győződve az intézetigazga
tói, hogy az a másfél millió forint a meg
szorult kisbirtokosokra nézve anynyi, mint 
a kis kun-balasi homok sivatagra a hajnali 
harmat. Ebből a tőzsdei üzérkedőknek, 
vállalkozóknak juttatni nem lehet, ha csak 
a kisbirtokosokat megcsalni és a jóhiszemű 
alapítókat rászedni nem akarják.

Egy szóval az „Értesítő“-ben kifejtett 
elvek tarthatlanok és azokkal szakítani 
kell. —

A legelső feladat az előleg-egyletek 
országszerte való terjesztése, ezek nélkül 
ez intézet nem lesz soha a kisbirtokosoké. 
_  Ezeket kell alakítani járásonként, köz
ségek csoportosításaival. Ezek az előleg
egyletek kössék össze a néppel ez intéze
tet. ezek tegyék közvetlenné, könynyen 
hozzáférhetővé, és ezek ajánlása legyen a 
kölcsönadás feltétele.

Továbbá a kö'csönkérőnek semmi 
esetre sem zálogleveleket, hanem kész 
pénzt kell kölcsön adni és akként, hogy 
az intézet az adóson semmi körülmény 
között per utján, eladás által a kölcsön 
összeget be ne hajtsa, hanem ha az adós 
nem fizet, az illető (ingatlan haszonbérbe 
adassék, s a birtok fizesse ki az adós- 
ságot .* *)

így marad meg a birtoa a csalaa 
kezén s igy nem szaporodik — a mi m '8t 
ijesztő mérvben szaporodik — a kisbirto
kosok között a proletarizmus.

Mi óhajtanánk, hogy a kisbirtokosok 
..rszágos földhitelintézete csakugyan a 
kisbirtokosoké legyen, még pedig oly ked
vezményekkel és oly módon, hogy az ál
dás legyen hazánkra és ennek erejét nö
velje. —

Tagadhatatlan tény a kisbirtokosok 
eladósodása, és elszegényedése, de még 
nem annyira, hogy azon ne lehetne segí
teni, lehet, ha jó lélekkel segíteni való 
törekvéssel állunk a dolog mellé.

Ez intézet álljon az önzetlenség terére 
s legyen segítő támasz, pártfogó, akkor 
éri el kitűzött czélját, ha a fővárosból 
akarja szétszórni az áldás magvait, nem 
jut a szürmandli zsebbe, a köcsög kala
pok magasak, hamarább feltarthatják a 
másnak szánt magvakat.

Szálljunk le a nép közé, vegyüljünk 
el közöttük, akkor czélt érünk, másként 
eldanolbatjuk:

„Te csaltál meg, nem én téged, 
Elfelejtem a nevedet.**

LAJO S

•) Gyakorlatban ki nem vihető. Sierk.

T ö r v é n y s z é l i i  c sa r n o k .
Előadandó büntető ügyek:

Augusztus 10-én: Mátyás Berta és 
társa ellen csalás. Pavit.s József é.s társai

vükbe miuek más oka nem képzelhető 
mint az, hogy a Marus család és marus 
folyó név kimondása sokkal jobban elü
tött egymástól, mint Nancy és Danczig 
kimondása egymástól, e külömbséget pedig 
a hetük ugyanazonossága mellett csak is 
a haugsulyozás tehette, mi pedig csak úgy 
lehetséges, ha a barbár marus a hang 
súlyt az utolsó szótagon szállította be a 
római fülbe. Marus utódai a Mariusok; 
Isler pedig csak a legalsó Dunára vonat
kozhatott.

A hangsúly helyének ilyetén megha
tározása után az után kell néznünk ; melyik 
nyelvben (az akkor ismertek között) van 
meg a mar gyökszó és a hangsúlyozott 
us főnét képző is ? — Az orosz nyelvben 
most is megvan mind a kettő; a délszláv- 
ban pedig meg van az utóbbi, mig a gyök
nek csak származékai például maroma, 
mrárnor, érték meg a mai kort.

Mar at== mocskolni, maratna =  (szenny- 
izzadás felvevő) kendő, mrám *r =  szeny- 
nyes foltos kőmárvány. E gyök az ás és 
is ós ús főnév képző hozzájárulásával egé
szen szabatosan adja a végtagján hang 
súlyozott morús szót, mint kop-at gyök a 
kopást. Az igy hangsúlyozott Morus, mely
nek s betűje magyarosan, keményen mon
dandó ki, a római katonák szájában Ma- 
rusius alakot kapott; a miudenütt az első 
szótagot hangsúlyozó magyar Marost csi
nált belőle; a magyartól átvevő bevándo
rolt szerb már magyaros hangsúlyozással 
Murist mond; a folyó maga pedig a leg
újabban a Tiszában Szegednél lerakott 
Sárgaszigettel mocskitó természetét a föld- 
irat utján a legtávolabb lakó emberiség
nek is hirdetni meg nem szűnik.

A mrámor szláv főnévből ugyanazon 
képzővel szabatosan alakuló mramorús 
még több kézen ment át, mint a Marús 
folyó név minthogy annak magyar alak
jára a inarmarosi románok is befolytak, 
unt a magyar helyes Írás kétfélesége vilá
gosan kimutat. A magyar a két első másal- 
hangzó közé nyelve sajátságánál fogva 
volt kénytelen a rövid a hangzót köz
beszúrni ; ugyanazon nyelv sajátsága tétette

ellen bir. zárt. sikkasztás. Üittrieh József 
ellen, államadó elsikkasztás. Augusztus
11-én: Marocsai Perencz és társai ellen 
csalás. Pögler Adolf ellen hamis esküvés. 
Augusztus 13-án: Gyusa János és neje 
ellen emberölés. Bozsanovits János ellen 
tolvajlás. Ifj. Kovács József és neje ellen 
bírói zártöréséé sikkasztás. Panka Tamás 
ellen, bírói zárt. sikkasztás. Augusztus 14. 
Hadi János ellen tolvajlás. Tiíl Antal el
len bir zárt. sikkasztás. Harmadik Vita 
József és társa ellen súlyos testi sértés.

M e te o ro lo g ia i  fö lje g y z é s e it .
Herczeg Lakon (Baranyavárnál) 45 85 szé
lességi fok alatt, és 110 méter a tenger

fölött. 1880.
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1 0 .9 6  1 1 .7 6

1
2 7 6 2 4 3 3 -6 8 9 ^ 8 0 67 6 0

Középek összegek.
A jnlius meghaladta közép hőmér

sékletét 0 7  fokkal és volt 23 tiszta meleg 
napja, minélfogva 21-7 melegségi fokot 
nyertünk. Jóslatunk a szép és forró júliusi 
napokra nézve beteljesedett tehát.

A legmagasabb hőség volt 34-4° (10) 
a legkisebb pedig 15° (24.én).

Égi bábom volt 6, köztük 2 jégeső
vel. A 31 én este kitöri jeges zivatar 
egyike a legpusztitóbbak közül való volt, 
melyet vidékünk valaba látott. A borzasztó 
vihar tyúktojás nagyságú jégdarabokat 
korbácso't a mezőre és szőllőhegyre, hogy 
7—8 kimeter szélességben éjszaknyngotról 
délkelet felé (Villány—Apafin) rohanva, 
minden uövényéletet tönkre tegyen.

Ezen zivatar előtt a légnyomás volt 
745 mm. (5 mm. normáléja alatt); a lég 
ozonja pedig csak 2.

Tollas felhők mutatkoztak 17 és 26- 
ikán, mire más napra az eső nem is hi
ányzott.

Csapadék hibázik még 157 mm. egy 
normálévbez képest. Valószínű, hogy az 
augusztus, mely ngy hőmérsékletére — 
(20—25) mint csapadékmennyiségére nézve 
nagyon is változó, tetemes csapadékon 
kívül több meleg napot is hozand.

Különfélék,
— Meghívó. A pécsi nőegyleti óvoda 

gyermekkert tanonczai számára f. é. aug.
12-én délntáu — az „Engel“-féle kertben 
— rendezendő majálisra. Az igazgató 
választmány nevében Szigriszt József. 
Kedvezőtlen időjárás esetén ez ünnepély 
8 nappal később tartatik meg.

— A  pécsi bor rehabilitása czim alatt 
a fővárosi lapok némelyike oly közleményt 
uoz az Engel féle fucbsinos bor iránt ke
letkezett miniszteri elhatározás felől, mely 
a pécsi borkereskedésnek nem javára,
vele a hangsúlyt az igy alakult első szó
tagra, és változtatta az igy hangsúly nél
kül maradt végszótagban az u-t o-vá; mig 
a román, a máre =  nagy, román jelző
vel kaczérkodva, a Máramaros helyesírás 
terjedését mozdította elő. E kettős idő 
mitő befolyás azonban az eredeti szó szi
lárd alkatrészein, az alkatot tevő mással
hangzókon mit sem birt változtatni; a csa
ládi vonások épségben maradtak ; csak a 
színező haDgzók hoztak más bőrszínt az 
arezba, és a törvényes gyermek annyi 
bába között sem veszett el.

Lakócsát horvát lakosai Lukovisfyé- 
uek hívják, mi hajmást jelent, és a hang
súlyt az ás és is ós ús képzővel rokon 
is szótagra teszik, Mennyi változás a 
magyarítás folytán, és még is ki meri 
kétségbe vonni a magyar helynév szláv 
eredetéi ? Ilyen magyarítás Borscs (herac- 
leum s phondylium, deutsche Bárenklau, 
hars akánt növény orosz, tehát szláv neve) 
után Barcs mezőváros és Bars megye 
magyar neve. Ilyen végtére Marmaros is 
azon fontos külömhséggel, hogy az ere
deti szilárd részek márvány kitartással 
mai napig épségben maradtak.

De lássunk már Temes és Kemenes- 
hez i — Tm-it orosz ige annyit jelent mint 
sötétedni, sötétté tenni; az én plébániám
ban használatban lévő horvát evangelin 
mos könyvben a sötétség tmine nek nevez
tetik; a tmit gyökből pedig a többször 
említett képzővel egészen szabatosan ké
pezhető a Tmis főnév, mit a magyar 
Temes-re magyarított, a mostani szerb 
pedig magyaros hangsnlyozással Temis-nek 
mond. Hogy „Temes“ folyó neve szláv 
eredetű, azt azon körülmény is bizonyítja 
hogy Bánát többi apró folyója is szláv 
jelentésű nevet visel. Hogy Temes vize 
sötétes-e? az iránt ott kell vizsgálódni, a 
hol sem a Béga árja, sem a meder vál
toztatásánál fogva netán most mosott más 
földrétegek befolyása fel nem tehető. A 
délszláv tmine sötétség jelentésű főnév az 
oroszban, mint tmin, köménymagot jelent, 
de kmin is ugyanazt jelenti. Arad megyé
ben Kertilős román falu lakosai saját faln-
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hanem határozottan ártalmára van. — A 
pécsi bor ugyanit az Eigl-fé'e eset da
czára sem szorult rehabilitásra, tudvalévő, 
hogy Engl-fóle pínezékben mindenféle bor
féle anyag, de pécsi bor alig van; mert 
ezt minőségénél fogva nem lehet oly ol
csón beszerezni, mint ezt Engel megszokta.
— A kormány intézkedése lehet nagyon 
kedvező az Engl ezégre nézve, de a pécsi 
bortermelők és kereskedőkre nézve hatá
rozottan kárognak mutatkozik.

— Halálozások. Bonyhády Perczel 
Antal, a szabadság barcz alatt volt hon
védő rnagy f. 1-én élte 63. évében végel- 
gyöngülésben elhunyt s 3 án igen díszes 
közönség kisérte a városszerte általánosan 
ismert s közbecsülésben részesült férfiú 
földi maradványait nyughelyére. — Saági 
Gyula, városi kórbázgondnok, julins 
31-én élete 44-ik évében agyszélbüdés 
folytán hirtelen elhunyt, széleskörű rokon
sága és nagyszámú tisztelői által kisérve 
ang. 2-án helyeztettek nyugalomra porai.
— A helybeli apácza kolostor főnöknője 
Lamprecht Maria Leopoldina életének 74-ik 
évében f. bó 3-án hunyt el. Béke hamvaikra 1

— Jégverés. Baranyaoárról írja tudó 
sitónk, hogy julins 31-én • estve akkora 
vihar volt ott, hogy vastag fákat gyöke
restől a földből kiemelt, vagy tövében ketté 
tört s a megeredt erős eső és diónagy- 
ságu jégeső, Dunáig és Dráváig tetemes 
kárt tett nemcsak a szellőkben, hanem a 
tengeriben is, melynek leveleit lefoszlá- 
nyozta, ember és állatokat megsebesített, 
az ablakokat és cserépfédeleket is össze
tördelte.

— Jégverés. Siklóson junius hó utolsó 
napja a siklósi birtokosokra nézve sokáig 
emlékezetes lesz. E nap estve 6 órakor dél
nyugatról nehéz fellegek tornyosultak fel, 
melyeknek tengerzöld és sötét színe nem 
jót sejtetett. Sejtelmünk nem is csalt meg. 
Mintegy */« l  órakor a zivatar teljes hév
vel kitört. Eleinten csaknem kizárólag 
jég esett, melynek legisebbike magyaró, 
legnagyobbika tyuktojásnyi volt. A jég
verés zivatarral csak tiz perczig tartott, 
de ez idő alatt oly sűrűn esett, hogy min
dent csaknem tönkre tett. A délnyugatnak 
fekvő épületek ablakait — a hol idején 
nem gondoskodtak — beverte. így hogy 
csak egy példát említsek a városház épü
letén 270 ablaktábla veretett; be. Egy 
akrobata panorámás bódéját, kocsiját 
felforgatta úgy, hogy két nap alatt is 
alig tudták úgy a hogy összeszedni; min
dez azonban nagyon kevés kár lenne abhoz 
képest, a mit a szőlőhegyen, mezőu tett 
A szőlők legnagyobb része annyira össze 
lett verve, hogy minden kilátás egy kis 
termésre is megszűnt. A kukoricza, mely
nek ugyancsak ritkán árthat, némely helyen 
a nagy jég által a szó szoros érteimében leta
roltatok, egy szegény asszonyt, ki babot 
szedett, annyira megsértett, hogy úgy kel
lett haza szállítani egyszóval a kár min
denben oly nagy, hogy azt kiszámítani 
egyelőre alig lehetséges.

— Országos zivatarok látogatták meg 
hazánk földjét julius 30-án és 31-én. — 
Városunk fölé 31-én estve hat órakor 
északnyugoti és északkeleti irányból egy
idejűleg tornyosultak a sűrű hamvas fe
kete felhők roppant sebességgel és apró 
jéggel vegyesen kezdették meg a jelenetet, 
mely azután folytatását nyerte a uyngoti 
irányból kelet télé húzódó felhők hosszas 
hadjáratának, mely egész éjjel és vasárnap 
reggeli 7 óráig tehát 13 órán át tartott, e 
közben 16—18 óra hosszat volt külön külön 
felbőömlés villámlás és dörgéstől kisérve. — 
A julius 31-iki vihar nyugoti irányból a 
Drávamentén Harkányon, Siklóson, Bara

nyaváron és azután a Dunán át húzódott 
Bácsba és a bánságba. — Bácsföldvár, 
Szonta, Sz.-Iván. Apatiu sat. rendkívül 
sokat szenvedett a vihartól és jégtől, a 
danái malmokban, a marhákban roppant 
nagy a kár sőt több emberélet is áldoza
tni esett. A Báziásról Temesvárra vezető nton 
lévő vasúti vonat kocsijait a nagy jég 
eltörte, az utasok a padok alá menekültek 
a jég csapása elől még is az ökölnagy
sága jégdarabok soknak kezeit és fejét 
megsebesítő, a vonat annyira tönkre téte- 

| tett, hogy nem mehetett tovább és ujjat 
kellet felszerelni. — A Balaton vidékén 
már julius 30 áu köszöntött be az orkán 
éjszaknyngoti irányból, mely istenítéletre 
emlékeztető a szemtanukat. — Egy csép
lőgép gépészét, két munkáról hazamenő 
leányt a sűrűn alácsapott villám agyou- 
snjtá, egy másik egy fuvaros lovait agy 
megvaditotta, hogy a kocsit gazdájával 
együtt összetörték. — A vihar 3l-én meg
újult és igy kevés szüneteléssel 36 órán 
át tartott. — A Balaton vize annyira le
hűlt, hogy a hirdetett Szekrényessy-féle 
távuszás Tibapyba elmaradt. — Hasonló 
nagy zivatarokat és felbőömléseket jelen
tenek a lapok a fővárosból úgy mint kör- 
nyékebeli megyékből, sőt felső Magyaror
szágból is, valószínű tehát, hogy ezen égi 
bábom kiteijedt az egész magyar földre.

— Rendünk érdeke úgy kívánja, hogy 
tanári működésemet máshol folytatom s 
igy Pécsről távoznom kell. Nem tehetem 
ezt anélkül, hogy e nemes város mindazon 
t. polgáraitól, kikkel tizenhárom évi itt 
működésem tartama alatt akár hivatalosan, 
akár társadalmi életben érintkeztem, — 
búcsút ne vegyek. Fogadják azon előzé
kenységért és szeretetért, melylyel mind- 
egyikök részéről találkozui szerencsés vol
tam, mély köszönetemet s kérem tartsanak 
meg továbbra is becses emlékűkben. Isten 
áldása legyen mindenkor e szép városon 
8 nemeskeblü lakóin. Pécs aug. 7. 1880.

Aigner Sándor fögym. tanár.
— Iskolai értesítő. A  szegszárdi álla

máig segélyezett községi polgári fin- és 
felső leányiskola 1879/80 tanévi hozzánk 
beküldött értesítőjéből megemlítjük a kö- 
vetkőző adatokat: a polgári iskola négy 
osztályába járt 88 finövendék, a felső 
leáyiskola két osztályába 26 leány. A 
rendes tantárgyokon kívül tanitatott a 
franczia és latinnyelv, továbbá a gyorsírás 
és házi ipar. Működött az intézetnél 4 
rendes, 2 segéd, 2 pót, 2 rendkívüli tanító 
és 4 hitoktató.

— Nagy tűzvész pusztította f. é. 
julins 26-án Tolna megye egyik nagyobb 
és kiválóbb községét: Bátaszéket. A tűz 
délntán 4 órakor a város közepén a 
jegyzői laktól nem messze, mint a jelek 
mutatják gyújtás folytán ütött ki s az 
uralkodó erős délnyngoti szél következté
ben csakhamar 4 ház lángban állt; a 
lakosság legnagyobb része a mezei mun
kával, künn lévén elfoglalva, távol volt s 
igy a védetlen lakhelyek egész sora a 
repülő üszkök által felgynjtatott. A 
szegszárdi önkénytes tűzoltó egylet egy 
osztálya mely 24 emberből állt, távirati 
felhívás folytán 6 órakor a helyszínén 
megjelent, akkor azonban már 56 ház 
összes mel'éképűleteivel együtt lángban 
állt. A szél irányában a község végig 
égett s oly iszonya hőség fejlődött ki, 
hogy a város melletti temítő, fakereszt
jei sőt a learatott taróföldek is égni 
kezdtek. A tűz felfelé terjedése esti 7 
órakor megakadályoztatván, a tűzoltóság 
az épületeknek a beégésétől megóvásra 
vetette magát s a lakoság erélyes támo- 
gatása mellett e téren sikeres eredményt

juk nevét Tyerelús-nak mondják; lehet
séges hogy a tm-it és km-it szláv gyök
szavak valaha egy setétedni jelentésüek 
voltak. A kmit gyökből képzett kmin 
a mondott képzővel egészen szabatosan 
válik kminis sé, és a magyar Kemenes 
csak agy alakulhatott ebből, mint Temes 
a Tmis-böl. A köménymag is sötétes.

A tmin és kmin közötti összefüggés 
kifürkészére kútfőkkel nem, rendelkezvén 
eszembe jönnek Berzsenyi más értelemben 
mondott e szavai: „Messze sötétedik . . .  
a Ságb teteje, Ezentúl elrejti a Bakony 
erdeje.“ Lásd „Bucsuzás Kemenes aljától* 
ezimü szép költeményének kezdetét. De 
bezzeg még jobban sötétedik a Bakony 
ősneve! Bakúny szláv név szinte barna 
vöröst, sötét-vöröst jelent; de oly sötétet 
oly barnát, hogy az oroszok a kapado
hányt is bakúnynak nevezték el. Bacnn- 
tius — (olvasd a t betűt itt is, Bregetio- 
bán is éz-nek) — a Bosszút vizének latin 
neve a szláv bakuneezre, Bregetió a mai 
Berettyó bregeszre matat, miért az első
nek vize vagy vidéke barna-vörös, az 
utóbbinak forrása k í s  magaslaton fakadó 
lehetett. Az első, csavargó folyásánál fogva 
sok vízállást okoz, és ezeket a bennök 
termő sujom csak oly csúnya vörös színre 
fostbeti, amint Ó-Kanizsa táján a Tisza 
árterén láttam, mig maga az öreg Bakúny 
tájképe akárháoyféle oknál fogva játszha- 
tik bele az orosz kapadoháuy színébe.

De többet mondok: a magyar görcs 
magyarítása az ős szláv korcsnak; Gör- 
esöuy magyar kiszlnezése a Korcsin-nak, 
amint a horvátok a korcsina berket neve
zik; Körcsönye, a Korcsina berek lapályai 
melletti puszta Baranyában, ugyan arra vall; 
Verti(ke) vrti, kertek Lnzsok, úgy amint 
van, szlávul kisrét jelentéssel bir; Czún 
puszta, Csány falu, Csan(ád) megye és 
mezőváros, Cson(grád) megye, Csunyik 
berek Lakócsán mind a szláv csúuy csó
nak rokonságához tartozik, hacsak azt 
nem tudjuk kimutatui, hogy magyar gyökszó 
lappang beunök. Végre eszembe jut Otz- 
trogon =  Osztrogúny, magyarul Esztergom, 
mely nemcsak az úny képző által függ

össze Sugdúnyuyal, hanem jelentésben is 
annyiban rokon Szegeddel, amennyiben 
gyökszerint azt jelenti, amit Szeged bel
városának Palánk neve: kihegyezett palánk
kal körülvett hely.

Mtudezeket R. Ensel ur gyűjtemé
nyébe ajánlva, megkérem tisztelettel szí
veskedjék helynévmagyarázó, engem igen 
érdeklő füzeteit posta utánvét mellett és az 
én költségemen megküldeni. Pósta helyben.

Különben a szláv nyelv bámulatosan 
kifejlett bölcseleté ős műveltségre vall ugyan; 
de az alkotmányosság érzéke még mindig 
a később művelődni kezdett magyarság
nak biztosítja az araimat Pannónia tájain 
legalább addig, mig a magát már politi
kai exigentiává kinőtte corrnptio, az önér
zet rendszeres elsatnyitásával, ezen rom
lásnak indalt hajdan erős elemet is a tör
ténelem lomtárába nem veti.

„Rómaledül s rabigába görbéd* mondá 
Kemenesalja' szülte Berzsenyi Dánielünk; 
én pedig — nem vagyok pánszláv.

- ’ I Sterba János plébános.

*) Sajtóhiba igazítások és pótlás 31. számban: 
közleményemhez: Szt-Istvan nem Lópa hanem 
Lapa vizét irta Lnpannak, az Almást pedig nem 
Olmásnak, hanem ülmi-nak. innen van Alma-mel
lék, onnan Lápafó helynév. Zmija és zmaj, gyök- 
szeriat, nem, földrész, hanem íöldész. Köpés nem 
k"pot, hanem kopat gyöktől származik, és magyar 
névrokona nem csak á „Válom" csárda Torontal- 
bin, hanem „ Valy" patakos völgy is Gömörben. 
Van egy fivére is „Kopány," orosznak: ásott medre, 
lakócsai horvátnak sertés vályú, Soinogymegyében 
folyó és helynév. Végre nem a tolzás, hanem a 
turzas az etymologiában bukkan mellesleg régi
ségre, és aj utakat nyit. Ha kopot régi családi 
sírboltjában nem túrok, eszembe jón „völgy“et a 
vajassal, „fülkó-t a fűléssel, a bükkfa „kapát" 
„Kapós1 várral viszonyba hozni. „Béres" helyett 
,,Barcs‘ ot kellett volna szedni; „Beregh" =  part, 
„Bihar" a  Vihor -= vihar, Netecs =  nem folyás, 
=  rósz folyás, Itinya =  Bymna =  kötélkötő ka
rika. Tisza =  Tybiscus =  szláv t'oiscse minek 
gyökét keresem, .,Kikinda ‘-ét szinte. De miért 
'inondja a nép „ e lm e n t  K o p o sb a ,"  és nem 
mondja: „ e lm e n t  S z a rv a s b a " ?  Szarvason van 
Lúkes tanár, ki nem is gondolja, hogy valamelyik 
Cs • or „parittyás" lehetett. Ha van orosz lúzsis- 
csa l'fütze, miért ne lehetett volna ldkís Sohleu 
de schhtzeV Veszprém =  Beszbremja =  a terhes
nek ellentéte. — Hat das AUes dér Zutall gethan? 
— Nein, dér Setzer. Sterba.

i  :• < •

muttatott fel. Éjfél tájban a veszély meg
szűnt, mikor is a tűzoltóság szereivel 
Szegszárdra visszatért. („T. K.*)

— A  pécsi kereskedelmi- és ipartár- 
sulat által tervbe vett helyi jellegű ipar- 
kiállitás iránt az itteni iparosok igen szép 
érdeklődést matatnak. Mindazáltal az idén 
nem lesz az megtartva, mert a rendezésre 
már igen bevés az idő. így tehát jövőre 
lesz az halasztva, a mikor is azt a kér. és 
ipartársulat nagyobb mérvre akarja kiter
jeszteni, illetőleg Somogy és Tolnamegyé
ket is részvételre felhívni s mezőgazdasági 
kiállítással s borvásárral is egybekötni. 
Ezen halasztás csak helyeselhető, mert 
egy kiállításhoz — legyen bármi kisszerű 
— nagy és széleskörű előkészület és pro
paganda kell, hogy az ügynek sikere legyen.

— Egy kommunista nő. Auclerc Bu- 
bertine kisasszony, ki a tavalyi uiarseillesi 
kommunista kongresszusban magát mint 
a nő emanczipáczió előbarezosát tüntette 
ki és adó fizetést megtagadván, botorai 
az adóbehajtók által lefoglaltattak, a kö
vetkező nyilatkozatot bocsátotta közre: 
„Botoraim lefoglaltattak. Én, ki semmi 
sem vagyok, ba választásokról van 3zó, 
úgy tetszik, mégis vagyok valami, ha 
fizetés forog fenn. Ma reggel lefoglalták 
bútoraimat. Mivel az adófizetésért jogaimat 
követelem, mert nem akarok fizetni olyas
miért, mire nem szavaztam és aminek ke
zelését nem lehet ellenőriznem, azért a 
fiskas bátoraimat ma lefoglalta. Ez ellen 
tiltakozom. Tiltakozom e rablás ellen, mely 
egy csapán férfiakból álló kormány által 
kövitteHk el rajtam, mely jogaimban kor
látol, de pénzemet elveszi. Kijelentem, hogy 
az ellenem folytatott harezban nem enge
dek, de erőszakosságot tűrnöm kell."

— Ázsiai cholera. A z alföldi vasút 
szontai állomásán egy munkás cholerában 
meghalt és bonczolás nyomán az ott levő 
pályaorvos, ázsiai cbolerát konstatált. A 
vasút és hajózási főfelügyelőséghez azon
nal sürgős felterjesztés tétetett.

— A  Balaton vízállása mint Somogy- 
ból írják, ismét oly magas, mint csaknem 
múlt tavasszal, az áradások idején volt. 
Hogy a nagy károknak eleje vétessék, a 
tavat e napokban le fogják csapolni. A 
Sió melléki szolgabirák már kihirdették a 
lakosság közt, hogy a kinek mozgatható 
vagyona van a Sió mentén, takarítsa el 
onnan, mert a zsilipeket legközelebb egé
szen fölnyitják.

— Egy megtréfált bourbonista. A 
bretagnei lapok egy érdekes kis esetet 
beszélnek el. Szent Henrik napján de la 
Mezeraie lovag Dinanba misére ment, 
melyett a bourbonista bizottság rendezett. 
Hogy loyalitáaával tüntessen a kocsi bak
jára egy óriási fehér liliomot tüzeteit ki. 
Midőn a miséről visszajött a kocsijába 
szállott, elszörnyedve látta, hogy az alatt 
mig ő és kocsisa a misét halgatták. fehér 
liliomja három színűvé változott. Midőn 
káromkodásra fakadt, hangos kaczaj ütötte 
meg fülét. Szemközt a templommal egy 
szoba festő műhelye volt és a segédek 
követték el a rá nézve botrányos csínyt.

— A morphium démona. Berlinben 
a morphium-betegség mindjobban térj :4, 
főleg pedig a magasabb körök tagjai közt. 
Egy speczialista orvo3 magán kórháza tele 
van ily szerencsétlenekkel, kik közt sok 
házaspár is van. A betegség a morphiu u 
beföcskendéssel való visszaélésből ered és 
főleg az egész idegrendszer megbénulásá
ban nyilvánul. A morpbinmmal élő a igazi 
szenvedéllyel csinálnak propagandát e 
bűnnek, mely ép olyan, mint az iszákos
sági kór. A morphinm-betegségből egye
dül a visszaélés teljes megszűntetése által 
lehet kigyógyulni, csakhogy ilyenkor ren
desen dühöngés, öngyilkossági mánia lepi 
meg á betegeket. A Berlinben most egy
mást érő önyilkos8ágok nagy részét a 
morphium démona okozza.

— Hamis szivarok. A franczia fo- 
gyasztási tisztek nagyszerű dohány és 
szivar hamisítás nyomára jöttek, melyet 
egész Európában űznek úgynevezett csem
pészett amerikai dobánynyal és szivarok
kal. E hamisítások fő fészke Tbringia, 
honnét e szivarok mindenüvé szétkttldet 
nek. Itt ugyan is töob mint 1000 tonnáuyi 
20,000 mázsa szántott czékla levelekből 
készülnek havanna, portorico, Virginia és 
egyébb elnevezésű szivarok, a Plalzban, 
nem különben Magdeburg, úgyszintén Ve 
veyben Svájczban hasonlag vaunak ily 
czéklaszivar gyárak, melyekbe egy mor
zsányi valóságos dohány sincs, de dohány 
lébe áztatás általi némi dobányzamatot 
adnak azoknak. Boríték levelük azonban 
dohánylevél szokott lenni.

— A koplaló amerikai doktor Tan
úéit jnlins 31-én koplalása 34-ik napját 
töltötte ki, szénsavas vizet szokott inni, 
testi ereje gyengül, gyomra szenvedő, 
kedélye izgatott, de elméje tiszta. Émely
gésben szenved többször és hányási inger
ben, e miatt már a vizivásban is gátol- 
tatik. — Az orvosok a kritikus heiyzet 
miatt élesztő szereket tartanak készen.

— Pausz sikkasztó Szörényi alispán 
bukaresti elfogatása álhirnek bizonyult be, 
tévedésből helyette más embert fogtak el, 
kit már el is bocsájtottak. — Pausz Kon
stantinápolyban mulat ez idő szerint a 
a lapok tudósításai szerint, a M—g. pedig 
azt állítja, hogy a Margit szigeten fürdőzik.

— Am antisemita ligáról Írják. hogy 
annak feje nem Istóczy, hanem Pállty- 
Dann Lipót gróf és teanói herczeg lesz, 
ki eddig Gráczban lakott de aj hivatalára 
való tekintetből hazájába átköltözik. Már 
ez is haszon az országra nézve, mert az 
absens mágnások sora egy gyei kevesebb lesz.

— Egy són, egy kenyéren élnek ka
tonáink Boszniában a patkányokkal, tg y  
hadfi kétségbeesésig panaszolja, hogy 
Bányalakában nem maradhatnak meg a



patkányoktól Megesznek szók mindent, 
még a tarisznyát és bakancsod is, csak a 
diplomatákat nem bántják.

— Ej fojt* levelezőlapok jönnek for- 
galomba, — ágy osztrák magyar monar
chia belt'orgalmában, valamint a Néemctor- 
szággal való osereforgalomban f. é. augusz
tus bó 1-vel melynek agy első, mint 
válaszlapja 2 krajczáros levéljegygyel 
lesz ellátva. Az első lap alján & kővetkező 
figyelmeztetés olvasható: „A lap másik 
fele válaszadásra való.* A válaszlap 
felirata alatt e szó: .Válasz* olvasható. 
2. Folyó évi október bó 1-ével pedig 
forgalomba fognak bocsájtatni: egyszerit 
levelezőlapok benyomott 5 krajczáros le
véljegygyel.

— Leggyorsabb utatás a föld körül. 
Verne ,Ut a föld körül 80 nap alatt* 
regényének hőse Pbileas Fogg mesterére 
talált. Mint egy liverpooli hírlap jelenti 
tnr. Ismay érkezett meg családjához Liver
poolba Xew-Yorkból, mintán a földet 75 
nap alatt körülutazta. Folyó évi márczins 
13-ikáu utazott el Liverpoolból a suezi 
osa ornán át Szingaporeba, onnét Hong
kongba, Jokohamáha, San Frauciscoba és 
New-Yorkba. Itt 66 napi utazás után hosz 
szasb ideig maradt. Ha ehhez adjuk azt 
a 9 napot, a New-Yorkból Liverpoolba 
való gőzhajón való utazás igénybe vett, 
mindössze 75 napot töltött utón 8 igy 5 
nappal kevesebbet mint Verne regényének 
költött bőse.

— Mai seámunhhoe Várady Ferencz 
„Újabb költemények" czimü müvének elő
fizetési felhívása vau mellékelve.

I R O D A L O M .
=  Felhívás előfizetésre! A szives fogad

tatás. melyben költeményeim zsengéi részesültek, 
bátorít újabb költeményeim kiadásara azon jó re
ményben, hogy bnzgő törekvésem — bármily sze
rény is eredményeiben — most is méltányolásra 
talal. azért bátorkodom a legmélyebb tisztelettel 
es bizalommal a nagyérdemű közönség igen becses 
figyelmét,meleg pártfogasát „Cjabb költemények" 
ezim alatt a lehető legcsinosabb kiállításban, kö
rülbelül f. é. október hó első napjaiban megjelenő, 
nyolez ívre terjedő művemre felhívni. A mű népies 
hangú dalokat, románezokat, életképeket, rövid el
beszélő és vegyes költeményeket fog tartalmazni. 
Fűzött példány 80 kr. Díszkötésü példány 1 trt. 
40 kr. Bolti ara több leend. Az előfizetések laká
somra: apáeza-utcza 9. zzam czimzendők 8 pósta- 
ii talvanynyal legkönnyebben eszközölhetők. A t. 
gyűjtőknek hat előfizető után egy tiazteletpéldány- 
uyal szolgálok. Végül arra kérem a n. é. pártoló 
közönséget, hogy az előfizetést f. évi szeptember hó 
1-ig mnlhatlanul szíveskedjék megtenni, hogy a 
nyomtatandó példányok mennyisége iránt idejében 
kellőleg tájékozva legyek. Művemet és magamat 
a n. é. közönség nagybecsű pártfogásába ajanlva, 
maradok, Pécsett, 1880. augusztus hé 7-én haza- 
tiui tisztelettel Várady Ferencz.

=  D esy Károly helybeli reáltanártól jelent 
meg egy csillagoszattani értekezés a naprendszer
ről „Elmélet a Naprendszerről* ezim alatt, mely
ben szerző saját tapasztalait 8 a mennyiben a tudo
mány e téren a nagyban tökélyesitett csillagászati 
segéd szerek daczára is csak a sejtelmek világá
ban tapogatózik, — saját képzeleteit, adja elő a 
fold keletkezése es fejlődéseiről, a lebmozgásról, a 
bolygók, futócsillagok és üstökösök mozgásai és 
sajátságairól, továbbá a szervetlen és szerves ter
mészet képződéséiről. Sejtelmeit, melyek néhol a 
képtelenségig tulcsapongók és merészek a már ismert 
természet tüneményekből s a mathesis igazságai
val igyekszik igazolni s megfogbatóva tenni. A 
tüzetke, mely jöpirat jelleggel bír, e szerző előszava 
szerint csak előpostaja egy ily irányú terjedelmesebb 
munkának, ifj. dadarasz Endre nyomdájában jelent 
meg, — ara nincs kitéve.

k ö z g a z d a s á g ,
— Phylloxera Aradon. PetrogalU Art- 

húr, a/, aradi lycemn természetrajztanára, 
a minisztérium által a szőlők megvizsgá
lására kiküldetvén, az aradi szőlőskertekben 
kezdette meg működését. Az egész nap 
folyamában mintegy 25 szőiős kertben 
történtek vizsgáló kutatások, a melyek 
közül az Orczyutczában három helyen, 
uév-zerint: Sziebig, Kövér Gábor és Hirling 
által bérelt szőlős-kertben a pbyloxera 
jelenléte minden kétségen kívül konsta
tálva lön. Az inficziáltszőlős-kertek, ható
sági intézkedés alapján rögtön felügyelet 
ala helyeztettek, s az egész megdöbbentő 
esemény felől a földmivelési minisztérium 
távirati utón azzonal értesi tetett.

— Bécsből a következőket írják: A 
közös kormány a mindkét részén levő 
minisztériumokkal egyértőleg elhatározta,

Boszuiában a keskeny vágányu vas* 
mát Zaniczától Szerajevóig tovább kiépít
teti, s erre vonatkozólag előterjesztést nyújt 
be a jövő őszön mindkét törvényhozásnak- 
— Ha ez a pálya vonal ki lesz épitve, a 
hadügyi kincstár évenként 400,000 forin
tot takarít meg szállítási dijakon, elte
kintve attól, hogy ez esetlen a Boszniá
ban levő helyőrségek egy része is köny- 
nyebbeu lesz onnan kivonható. (Talán 
inkább könnyebb lesz a haderőt a novi- 
bazán határra és innen Salonichiba előie- 
tolni.) A pálya kiépítése nem fog teljes 
négy millió forintba kerülni és miutuu a 
közös aktívák évenként 800,000 frint ka
matot jövedelmeznek, e pénz azonban ma 
legfennebb három száztólival kamatoztat
ható, a kormányok a közös aktívák ezen 
évi eddigelé két évre felgyűlt-kamatait 
szándékoznak a jelzett vasút vonal kiépí
tésére fordítani. A közös aktívák tőkéje 
ezen építkezésnél nem fog igénybe vétetni.

A  budapeat zimonyi vaspálya égést 
vonalának részletes felvételei a közlekedési 
minisztérium közegei részéről rövid idő 
alatt befognak fejeztetni. Csak mire a 
mnnka készen lesz s ezzel együtt egy 
egészen pontos költségvetés is össze lesz 
állítva, veszik kezdetőket a budapes-zimo- 
nyi vaspálya kiépítésének kiadására vonat 
kozó tárgya'ások.

— Franczia bor szál Utó vasúti kocsik 
láthatók voltak a keszthelyi állomáson a 
„Sociéte qnides* párizsi szállító társulat 
vasúti koesiai, melyekben a Balaton vidé
keken vett borokat szállítottak. A kocsik 
nemcsak praktikusak, a mennyiben a hor-

3 bort egyenesen beleíejtikj;’fide

sok munka, pakolás, költségtől is meg
kíméli a szállítókat. Aztán a hordókat 
pótolja, melyekkel eddig annyi baj, hami
sítás, kifurás stb. történt az eddigi szállí
tások alkalmával. Egy-egy kocsi vagy 
tartányban 100 hectoliter bort lehet eltöl
teni, s minden veszély, vagy a minőség 
koczkáztatása nélkül szállítani.

IL T  37- I l t - t é x / )
A

^„V asárnapi
1860— 1869. évi

junius végéig megjelent tiszta példányai 
jutányos áron megszerezhetők a „Pécsi 
Figyelő* kiadóhivatalában.

F e lh ív á s !
Tek. N y ers  L aj 0 s ügyvéd urat Pécsett felhívom,

1 járó
már eleget vártam rá. — T . Ku m árom  y K aro ly  
urat, kinek 1876 bán 200 írtért kereskedtem és a 
mely összeget helyette meg kellett fizetnem, felhívom 
hogy ezen tartozásul minél előbb lefizetni szoros köte
lességének tartsa és pedig a 3 évi kamattal együtt. 

Taizs Mihály nyomdász.

*) Ezen rovat alatt megjelentekért felelőséget 
nem vállal magára a szerk

n a T«Y f e r e n c z
laptnlajdono*.

II A K S C II E MI I ,  K I S  J Ó Z S E F
| • felelős Bzerkewtő. Szerkesztő tári.

Pfcs st. kir. város polgármesteri hivatalától.
8659
1880 8Z. (2- 1)

te te m e se n  le s z á ll í to t t  á r a k k a l.
Van szerencsém a t. ez. közönségnek 

tudomására adni, hogy

fehérnemű-, divat- és 
rövidáru üzletemet

végleg feladom. Eme szándékom minél 
előbbi keresztülvihetésére és hogy a t. ez. 
közönségnek alkalmat adjak netáni szük
ségleteit bámulatos olcsó áron fedezhetni, 
czikkeimet tetemesen leszállított , gyári 
áron alul elárnsitom. Tájékozásul bátor
kodom egynémely czikkeimet felsorolni 
azon kérelemmel, hogy azt b. tudomásul 
venni szíveskednék. Tisztelettel

203 BERGER S.
Fft K irály-utcza 42-ik  sz. a. Fekete 

ügyvéd ur házában.
Női és férfi ingek dús választékban, 

háló köntösök, alsó szoknyák minden mi
nőségben, ngy szintén kötények, valódi 
párizsi vállfüzök (mider), leánykák részére 
egyenestartók, gallér és kézelők, női és 
férfi harisnyák, harisnyakötők, nyukkendök, 
fátyolok és fátyolszövetek, fekete crepp, 
siffon vászon, szatténok remek színekben, 
crepphsse, tárlatán, moll, mousselline, or- 
gantin, sirding és croise. Továbbá ajánlom 
raktáromban lévő legújabb féle csipkéket 
és nyakfodrokat, szalagokat, hímzett strá 
fokát és betéteket, zsebkendőket, legjobb 
minőségű kötő gyapot és ezérnát, gép- és 
varó ezérnát, — úgy szinte gép-, varró és 
gomblyukselymet, nagy választékú kezdett 
hímzett munkákat és minden nemű hozzá 
való szükségleteket, a legfinomaob illatú 
valódi franczia parfumokat, és szappant, 
glyzerin olaj és creme1, fog-szappan, haj
ruha és fogkefék, minden féle disz- és ing
gombok, cautsuk és angol bőrvászon, esö- 
ernyök, nadrágtartók és minden e szakban 
vágó czikkek legnagyobb választékban és 
bámulatos olcsó áron. Vidéki rendelmé- 
nyek utánvétel mellett leggyorsabban esz
közöltetnek.
3634 204 (3 - 1)
1880

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésben levő kórházgondnoki 

állomás betöltésére ezennel pályázat hir
detted k.

A pályázati feltételek következők: 
l-ször: Ezen állomással egybe van 

kötve évi 1200 frt. rendes fizetés.
2 szór: A magyar és német nyelvnek 

szó- és irásbani bírása feltétlenül szüksé
ges, — a szláv nyelv ismerete kívánatos.

3 szór: A számvitelben! kellő jártas
ság feltétlenül szükséges.

4-szer: A tiszti biztosíték, — mely 
vagy készpénzben — vagy takarékpénz
tári könyvben vagy óvadékképes érték
papírokban a tőzsdei árfolyam szerint szá
mítva teendő le, — 1200 frtot tesz ki.

Felbivatnak tehát mindazok, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, — miszerint 
életkorokat, eddigi alkalmaztatásukat, — 
erkölosi magaviseletüket, és egyéb ne
talán figyelemre méltó körülményeket iga
zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
1 8 8 0 . é v i  a u g u s z tu s  h ó  1 5 -ig  be
zárólag Pécs 8 Z . kir. város polgármesteri 
hivatalánál benyújtani szíveskedjenek. 

Pécsett, 1880. évi augusztus hó 2-án.
Aidinger János s. k. 

polgármester.

Eladó fekvöségek.
Alulírott eladja S IK L Ó S O M , a 

gabona piaczon 6 szobából és mellék épü
letekből álló házát; siklósi határban lévő 
földeit; egy tagba, jó karban lévő, rigo- 
lizált 8 éves — 3 és V, holdból álló 
Hzöllőjét, egy most épült szilárd anyagú 
présház és boros edényekkel;

M á r iá i  határban, Harkányhoz % 
órai távolságra fekvő, II fertály kültelek, 
ege lő s erdő illetékből álló, legjobb kar
ban lévő földeit, ebhez tartozó, egy tag
ban lévő belsőség, lakbázak, gazdasági 
épületekkel, gazdasági felszerelés- és ta
karmány nyal ; 194 (3— 3)

K é m e s e n , köves úttal ellátott, 
Harkányhoz fél órai távolságban lévő 6 
és */2 fertály kültelek, legelőilleték, — 
gazdasági és lakbáz melléképülettel, bel
telek, ebben gyümölcsös és szőllőből 
álló fekvőségeit szabad kézből, kedvező 
fizetési feltételek mellett.

Késznek nyilatkozik ü g y v é d i i r o 
d á j á t  is átadni egy vállalkozó ügyvéd 
urnák, aki házát megveszi, szinte kedvező 
fizetési feltételek mellett.

Venni szándékozók kéretnek bérmen
tes, s a választ igénylők pósta bélyeggel 
ellátott leveleikkel alólirottat értesíteni. 

Siklós 1880. Julius 21-én.
S a a b é  K á r o ly ,  siklósi ügyvéd.

84. sz.

A mágocsi vallás alapítványi urada
lom tulajdonát képező és Mágocsközség 
határában fekvő, a mágocsi telekjegyző, 
könyvben 1376. helyrajzi szám alatt felvett

3 rü  hold területi tégla 
vető hely az összes felül 
építményekkel együtt

a nagy méltóságú vallás és közoktatásim, 
kir. minisztérium f. évi 15623. számú ren
deleté folytán zárt ajánlati versennyel egy
bekötött n y ilv á n o s  árverést utján fog 
ö rö k  á r o n  a legtöbbet Ígérőnek eladatni.

A nyilvános árverés 1880 é v i A u g . 
h ó  2 6 -á n  d é le lő t t i  ÍO ó r a k o r  fog 
Pécsváradon a számtartósági hivatalban 
megtartatni, hol az eladási feltételek is a 
hivatalos órákban venni szándékozók által 
betekinthetők.

A zárt ajánlatok 50 kros bélyeggel, 
és 250 ft bánatpénzzel ellátva f. évi Aug. 
26 délelőtt 9 óráig fogadtatnak el a neve
zett hivatalban.

A zárt ajánlatban nem csak számok
kal de betűvel is ki kell irva lenni azon 
összegnél, melyet az illető, vételár képen 
ajánl. — r

Utó vagy a feltételektől eltérő aján 
latok figyelembe nem fognak vétetni.

Pécavárad 1880 évi julins bó 31-én.
S ey  F e r e n c i  

1 számtartó.
r——

_______  193. (3—3
képv. 1880/

Árverési hirdetés.
Mely szerint ezennel közhírré tétetik, 

miszerint Mohács nagyközséget illető téli

bor és pálinka mérési jog
1 8 8 0 .  é v i  a u g u s z t u s  h ó  1 5 -é n  
d é lu t á n i  3  ó r a k o r  Mohács nagyköz
ség tanácstermében, a hol az árverési fel
tételek is betekinthetők — nyilvános ár
verés utján bárom egymás után követke
zendő évekre bérbe fog adatni.

Mire az árverezni kívánók ezennel 
tisztelettel meghivatnak.

M o h á c so n , 1880. évi julius 16 án.
P y r k e r ,  biró.

CHIOCOCA-LIQUEUR
(Liqueur Chiococie fortificans) 

Tudományosan megvizsgált, kipróbált 
és kitűnőségek ajánlatai folytán közön
ségesen használatban van, felette jónak 
gyorsan és kellemetesen elevenítő szer 
nek találtatott az elgyengült és elszuny adt 

férfi erő
felébresztése, felüditése és megerősité 
sére. Az idegek és az izmok erősítésére 
s egyszersmind kitűnő és általános 
ilixir a megromlott emésztőképessé, 
étvágyhiány, gyomor katbarus, görcs 
kólika, gyomorégetés, hasmenés, fejfájás, 
hajványság és sárgaság, máj és vese 
bajok, köszvény, rbeuma és arany eres 

bántalmak ellen.
Mindezen bajok ellen ezen liquör 

használata a legbámulandóbb ered
ményre vezet, s ezen kívül nem csak 
hathatós mértékleti gyomorerősitő, az 
emésztéstést előmozdító, ét vágyót ger 
jesztő, vért jobbító és tisztitó szer, ha 
nem hathatós erősítő ital mindenkinek 
aki nősztehetetlen akár öregség, vagy 
más előbbeni ok következtében.

Megszámlálbatlau elismerő és kö
szönő levelek, melyek közül sok igen 
tekintélyes egyéntől eredeti, bizonyítják 
ezen chiococa liquör kitűnőségét.

Ara egy eredeti üvegnek, ellátva 
használati utasítással 6 nyelven: 3  ff, 

é. pakkolási és szállítási dij 20 kr. 
Főszállitá8i rakoda: D. C. CHIODl 

gyógyszertára az „őrangyalhoz* Bécs 
ben Wáhring úri utcza 20 sz. (ahová 

megrendelési levelek intézendők).
Fiók rakoda: Weiss József gyógy

szertára a „szerecsenhez* Tuehlauban.
— Kapható ezen kívül Pesten Török 
József, Triesztben Forabosche, Prágá
ban Fürth József Lembergben Beizer 
8. gyógyszertárában, továbbá minden 
nevezetesebb gyógyszertárban bel és 
külföldön. 192. (0 —4)

Schöndorf József
reszelőmüves P é c s e t t ,  ( K l r A ly - u tc r *  
3 0 .  u á m u  B é z l- lé le  h á z ,)  ajálja 

újonnan berendezett

reszelömüves-üzletét
Elvállal szakmájába vágó minden mun

kát és javításokat a legjutányosabb áron.
* 202. ( 1- 1)

1902
'g-

szám.
199. (2—2)

Hirdetmény.
Az 1880/8l téli idény alatt ; hivatali 

helyiségek fűtésére szükségleudő körülbelül

130 ürköbméter tűzifa
szállításának biztosítása czéljából zárt aján
lati páyázat birdettetik, s ennek záros 
határidejűi f .  é . A u g u s z tu s  h ó  15 ik
n a p ja  ezennel kituzetik.

A szállítás részletes feltételei alulirt 
kir. kataszteri igazgatóság irodájában bete
kinthetők.

Pécsett 1880 julius hó 27-én.
A kir. kataszteri igazgatóság.

E la d ó !
P écse tt az apácza-utczában, a 9. sz. 
ház, laothárdon két telek a 
ra jta  lévő épületekkel e g é s z b e n  éa 
negyed telkenként Is eladó.
T udakozódhatn i P écsett, apácza-utcza 

9-ik szám .
198 (2-2"]3830

18801sz.

Mária-celli 
gyom or-cseppek

jeles hatású  g y ó g y sze r a gyom or 
minden bántalm ai ellen,

és fölulmulhatatlan íz 
lé t vágy-hiány, gyo 
iDorgyengeség rósz - 
szag 11 lehellel, szelek,!! 
savanyú l'elhíllügcs íj 
küliku, gyuHiwrliurnt,l 
gyomorégés, hngykü- 

képzíidós, túlságos 
n y á I k a k é pzöd 1 s. sít r - 
gaság, undor és há
nyas, főfájás (ha az a 
gyomorból ered), gyo- 
morgörcs, székszoru- 
lat, a gyomornak tú l
terheltsége átélés ital 
által, giliszta, lep és 
máj betegség, arany- 
eres bántalmak ellen.

---- ü v e g c se  á ra  h a szu á -
l a t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  3 5  k r .

Kapható: Pécsett Kovács Mihály 
gyógyszerész úrnál,
valamint az osztrák-magyar birodalom minden 
nagyobb gyógyszertárában és kereskedésében. 
Központi szétküldési raktár nagyban 

és kicsinyben.
B ra d á  K á r o ly ,

„az ő ra n g y a lh o z *  czimzett gyógyszertárában 
hrcinzierhen, Morvuorsz

9 3  | 3 8 - 1 6 )

Hirdetmény.
A város közönsége tulajdonát képező 

és a budai külvárosi legelő részen, a má- 
lomi és keszüi gát mellett levő összesen 
8 0  C at. h o ld  é s  6 8 7  n é g y s z e g  öl 
n a g y s á g a  s z á n t ó f ö ld e k  b é r le te  
f .  é . o k t ó b e r  h ó  v é g é v e l  le já r v á n ,  
említett földek f . é . n o v e m b e r  lió  
l - tő l  számítandó egymásutáu következő 
t í z  é v r e ,  vagy is bezárólag 1890évi 
október bó végéig terjedő időtartamra f. 
é, a u g u s z t u s  h ó  l l - é n  r e g g e lt  lo  
ó r a k o r  a városház II ik emeletéu lévő 
gazdasági hivatalban tartaudó és zárt aján
lati tárgyalással összekötött nyilvános árve
rés utján h a s z o n b é r b e  f o g n a k  
a d a t n i .

Itt megjegjegyeztetik, hogy a haszon
bérbeadás az erről készített mérnöki tér
rajzban kitüntetett következő öt csoport
ban egyenként fog eszközöltetni, neveze
tesen :

1 ör 7 hold és 900 □  ölnyi terület
2- or 16 ,  ,  368 „ „
3- or 23 „ „ 1300 „ „
4 ör 23 „ „ 1439 „ „
5 őr 8 „ „ 1480 „ „

Felbivatnak ennélfogva a zárt ajánlat 
utján bérleui szándékozók, hogy erre vonat
kozó zárt ajánlatukat a csoport világos 
megemlítésével és azon kijelentéssel, hogy 
a feltételeket ismerik és elfogadják, az 
általuk Ígérendő évi bérösszegnek megle
lő 10% bánatpénzzel ellátva, legkésőbb 
f. é. a u g u s z t u s  h ó  IO -ik  n a p já n a k  
d é lu t á n i  5  ó r á ig  a polgármesteri hiva
talban annál is bizonyosabban adják be, 
miután a netalán később beérkező ajánla
tok figyelembe nem fognak vétetni, úgy 
a uyilvános utón ajánlattevői, hogy feu- 
kitett batáridőben az általuk Ígérendő 
évi bérnek megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel ellátva jelenjenek meg.

A közelebbi feltételek L e c h n er kikül
dött tanácsnok urnát az árverés napjáig 
megtudhatók, a hol a mérnöki térrajz is 
betekinthető.

Pécsett 1880 évi julius bó 24 tartott 
tanácsülésből.

Pécs sz. kir. város 
Tanácsa.

Egy csak nem uj 8 lóerejü, és hason

,.<•! 1 -éji m'uőségben egy 10 lóerejü Shut- , 

^flevorth-lé le  mozdony, 11
y y  egy mar h a s z n á l t ,  d e  m ég  j«*^ k a r b a n

l e . 6  cséplőgép , . , j „  r e ls z e r c .
l é s s e l  o lc s o  á r o n  k a p h a t ó

P É C S E T T

h a b e r é n y i  p á l
g ^ P g j á r á b a u ,

ahol 6 ,  8 ,  ÍO és 12 lóerejü u j g ő z g é p e k  
kazaunai és auuélk 1 is készletben tarcat- 

, 7 .  m a lo m - ,  z ú z ó - in a lo m - ,  
c s é p lő g é p - ,  s z é n a g e r e b ly e - ,  d a r á -  

g e p - ,  szecskavágó-, tengeri morzsoló-, 
szivattyú, tüzíecskendő és a g é p é s z e t i  
s z a k b a  vágó m in d e n  s z ü k s é g le t ,  
m ű s z a k i  c z é lo k r a  v a s ü u lv é n y e k  
sajat es más mintázat szerint is, valamint 
mindenfele é r e z -  és a kereskedelemben 
előforduló bármily czélu ö n t v é n y e k  

g y o m u jtd  es ölesen k é s z í t t e t n e k  és s z á l l í t t a t n a k .
181. (0

Azon rendkívüli veszteségéinblytán
melyeket a londoni nagy vasbútor gyár

G o d d e r i d g e  B r o t h e r s  a n d  C om p.
a w a p ú n io tl ,  b ő s / * • r a j i r a
tűnő minőségű, s minden kiállít ísnál ®s /untetui es nagyszámú s ki-
v a .b a l —r  áruit .  „ jir , * , .^ o d r é t ó l ,

( . a m k h u ) )  * » # »  S a r a k
s bármely lakás vagy szoba díszére szolgálnák ,uuukák>
ért csekély áron d a r a b já t  8  o . é  ÍV tért eddig el nem
3 2  fr t . 5 0  k r . t e r * araba bocsátom. Előbbi ár

Megrendeléseket teljesítek elvenként , - .
pénzbeköldése, vagy utánvét mellett -  addig mig a^készföí t a n " * 

» .  Hemmer gépgyára Bécsbeu 
p , . l l í - erartnergasse 18. sz.

sá g u a k _ ^ c ^ ^ enféle fabútorok^”  éV<l'lr‘l elpusztitbatlan tartó e-

. 1 1  V , , J o b b  P l . . t o l j  a .
■U , h a  n . m  t . U l h a t í a k .

“ óiban J<5 ]e.«ai uh...«nk 1. W T » * M lH T rá  frt. '?i“í3r 4raí!t ra «  *•» ke“ ®n« kiadnunk .

pl. « r  íra.kíb., e mi. mtUraJÜ t ,r8’*1 Jlo«T » nyit,«PO*m'g01oi. AhidHHIi ntí,ít)fíiíf.ijV’i **JL**0l y < m.d.rai'
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